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Freidig O-avdeling: :

deltakerrekord fra
freidig-LAG
på 10mila

Her representert ved: Sverre Hellevik og Emil Leroyer

Freidig Innebandy :

JONATHAN OG
BRAGE SPILTE
NORGE OPP I
A-VM FOR U19
Klubben er utrolig stolte av våre spillere.
Vi gratulerer!

INTERN-SIDEN

LEDER’N

Sportsklubben Freidig
Adresse: Boks 4642 Valentinlyst, 7451 Trondheim
Freidig klubbhus: Sigurd Jorsalfarsvei 31

AVDELINGSLEDERNE

ARBEIDSUTVALGET

Kontortid: Mandag til torsdag 09 – 15. Fredag 09 – 12. Telefon: 951 24 103
E-post: freidig@freidig.idrett.no Organisasjonsnr: 937 450 761

HOVEDSTYRET
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Leder

Lise T. Løvseth

908 87 858

lise.lovseth@ntnu.no

Nestleder

Trond Kvamsdal

930 58 702

trond.kvamsdal@sintef.no

Sekretær

Marte Ibsen

456 00 177

marte@bugatti.no

Styremedlem

Berit A. Myrbakken

988 46 336

beritamyrbakken@gmail.com

Styremedlem

Jørgen Sagmo

928 62 600

jorgen@retro.no

Styremedlem

Atle Rolstadaas

992 67 510

atle.rolstadaas@gmail.com

Styremedlem

Øyvind Riiber

93059576

oyvind.riiber@sticos.no

Alpin

Marius Aspaas

976 17 100

marius.aspaas@gmail.com

Fotball

Are Bergquist

905 92 636

are.bergquist@gmail.com

Håndball

Marte Ibsen

456 00 177

post@freidighandball.no

Orientering

Stig Berge

992 91 046

stig.berge@ntnu.no

Innebandy

Cathrine Ringstad

992 03 014

cathrine@ringstadweb.no

Friidrett

Håkon Hovstein

930 69 899

hakon.hovstein@gmail.com

Kjære Freidig Venner
Nytt Freidig-år med full aktivitet for våre medlemmer og tillitsvalgte i forbindelse med
treninger, konkurranser, arrangement og anleggsutvikling.
Status etter årsmøtet er svært god klubbøkonomi og mangfold blant tillitsvalgte i form
av kompetanse, kjønn og alder. Klubben har som mål å være rekrutteringsarena for
unge styremedlemmer. Vi har en rekke erfarne tillitsvalgte som kan bidra til en god og
trygg læringsarena her. Etter årsmøtet har andelen ungdom i våre styrer økt enda mer.
Det er bra.
Prosjektet med Eberg Idrettspark som inkluderer flerbrukshall går ufortrødent videre.
Det samme gjør realiseringen av Gråkallen Vinterpark. Freidig fotball arbeider med
å videreutvikle baneanlegget vårt på Eberg. I tillegg er det gjort en del vedlikeholdsarbeid på klubbhytta vår,
Fjellseterstua, og klubbhuset vårt på Eberg.
En stor takk til alle de som bidrar med tid og ressurser til Tordenskiold løpet den 9. mai, O-festivalen på
Oppdal 23.-25. juni og Skandia Cup 24. juni-1.juli. Klubben er svært stolt over den jobben dere gjør.
Frivilligheten i Freidig er høyst levende. Jeg ser frem til å overvære alle arrangementene. I tillegg ser jeg frem til
rollen som fotballmamma etter at innebandy og håndballsesongen for familiens minste er over for denne gang.
Jeg opplever at Samarbeidsavtalen mellom avdelingene i Freidig fungerer svært godt: Familiens minste har
deltatt i en rekke idretter i klubben uten at treninger og kampavvikling kolliderer med hverandre. Dette er i tråd
med Idrettens barnerettigheter og ‘Frihet til å velge’: Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange
idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene. Som fleridrettslag er det gledelig å oppleve
at Freidig er en foregangsklubb på dette området. Tusen takk til våre avdelingsstyrer som jobber for at våre
medlemmer kan delta i sesongprioriterte aktiviteter på tvers av avdeling.
Freidig skal være en sosial arena. Uansett alder og aktivitet. Våre veteraner i Ordenskollegiet Hyllkaka er et viktig sosialt lim i klubben med faste møter hver uke og mange arrangementer gjennom året. Med dette som gullstandard, er vi i gang med å etablere en arena for økt samhold, med variert aktivitet for medlemmer i alle aldre
og hele familien. Dette arbeidet er et samarbeid mellom klubbens nye Trimavdeling og de andre avdelingene.
Jeg vil med dette ønske alle lykke til med årets Freidig sesong og en fin 17. mai feiring.
Jeg ser frem til å delta med dere under Freidigs fane i årets 17. mai tog.

KURS OG INSPIRASJON

						

Sør-Trøndelag Idrettskrets holder gode og viktige kurs:
Sjekk gjerne ut om du finner noe spennende på denne linken - siden oppdateres jevnlig med nye kurs
og faglig påfyll. Sjekk her: http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/sor-trondelag-idrettskrets/

POLITIATTESTER...

Eirik Sem
eirik.sem@sgfinans.no
Mona Østgård
medlem@freidigfotball.no
Monica Eidem Haugen monicahaugen@msn.com
Johan Ivarsson
johan.ivarsson@vianova.no
Torstein Fornes
fornes@)gmail.com

Freidigmiljø er ikke noe som skapes av seg selv.
Det er du og jeg som er miljø-skaperne!

medlemsskap i klubben:

I Sportsklubben Freidig blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
Dette gjøres i samråd med avdelingsansvarlig:
- Alpint:
- Fotball:
- Håndball:
- O-avd.:
- Innebandy:

Freidighilsen Lise Tevik Løvseth, Styreleder

- tlf. 902 42 889
- tlf. 951 24 103
- tlf. 72 56 76 55
- tlf. 466 20 475.

Hovedstyret gjør oppmerksom på at alle tillitsvalgte personer, og alle som deltar aktivt - er å regne
som representanter for klubben. Det betyr derfor at de skal være medlemmer i klubben vår.
Vi ber alle trenere/ledere om å hjelpe oss og sørge for at både inn- og utmeldinger skjer fortløpende.
Det er dere der ute i avdelingene som har den første kontakten med de aktive.
All betaling går via BuyPass. Faktura sendes ut fortrinnsvis via mail. Gi oss beskjed på freidig@freidig.idrett.no
slik at vi klarer å holde våre medlemslister ajour. Innmeldingsskjema for nye medlemmer finner du på Hovedklubbens hjemmeside: www.freidig.idrett.no under punktet “kontakt oss”.
Eller enda enklere: logg deg inn via https://minidrett.nif.no/
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tordenskioldsløpet
-

godt gjennomført for 38. GANG

Vårt populære løp gikk av stabelen 9. mai - i litt justert løype.
Over 1000 påmeldte deltok denne gang - i vårt fellesarrangement
som gjennomføres ved hjelp av sterk innsats fra alle klubbens 5 avdelinger. O-avdelinga stod også i år som teknisk ansvarlig. Ny løpsleder fikk
prøvd seg i år: Jens Even Storhov & co gjorde en glimrende innsats.

Løpsleder er godt
fornøyd med dagens
arrangement. Foto:
Torill Wiggen

Kaldt, men godt
For mai har så langt spart på varmegradene i Trondheim, og har istedet
krydret de siste dagene før løpet med snøfiller, regn og sludd. Det er
bare hardhausene som melder seg på i sånt vær. Men under selve løpet
var det opphold og gløtt av sol, og det er mer enn nok til å regne været
som godt her oppe. Til tross for kun 5 små varmegrader var det likevel
noen som stilte i shorts og singlet, - ikke rart de løp fort. Vinnertiden på
10 km ble 32.13 på herresiden.
Overraskende besøk av journalist Torill Wiggen i “Kondis” fikk vi også.
Ta dere gjerne en kikk på denne linken: http://www.kondis.no/
tordenskioldloepet-i-kaldt-maivaer.5997449-127676.html

Når dette skrives, er det nøyaktig 50 dager til oppstart i årets Skandia
Cup. Vi gleder oss veldig til å ta imot masse ungdom fra hele Norges
land, og vi skal gjøre alt som arrangør til å legge til rette for både god
sportslig aktivitet, skape trygge rammer, og sosiale aktiviteter som våre
gjester har glede av. Vi har flere påmeldte utenbys-lag, noe som gjør vår
cup mer attraktiv også for lag fra Trondheim. Det å delta i Skandia Cup
gjør at sjansen for å møte nye spennende lag som du aldri tidligere har
møtt er stor.

MINI

7-12 ÅR;
Lørdag 24.
eller SØNDAG
25. juni

I år skal Skandia Cup også bli mer synlig i bybildet i Trondheim. Vi har bestilt
28 flagg som skal pryde Elgeseter Bru, og vi har 60 balkongflagg som skal
henges opp rundt omkring i bykjernen under cupen.
Til de av dere som tar turen til Ladesletta i år så vil dere også få se at vi utvikler vår cup videre med nye spennende samarbeidspartnere som ønsker å
bidra til å løfte vår cup med gode opplevelser. Vi skal produsere Skandia Cup
tv, og vi skal ha flere morsomme aktiviteter som ungdommen vil sette stor
pris på.
Vi skal som idrettslag også ta vår viktige samfunnsrolle, og i år vil dere se
at cupen vil tilby en sunnere profil i kiosken. Mye av søtsakene blir erstattet
med god og sunn mat.

Den yngre garde
her representert ved
Sondre Korsvold,
Freidig.
Foto: Torill Wiggen

De tre beste kvinnene på 10 km
fra venstre: nr. 2 Sigrid Ytterhus
Haugset, Rennebu IL , vinner Hanna
Sæverås Breivold, NTNUI, og nr. 3
Lisbeth Vold, Strindheim
Foto: Torill Wiggen

De tre beste mennene på 10
KM fra v: nr.2 Ebrahim Abdulaziz, Strindheim , vinner
Ola Sakshaug, Kristiansand
Løpeklubb og nr.3 Alexander
Kirkeberg, Steinkjer Friidrettsklubb Foto: Torill Wiggen

Har du lyst til å lese mer om løpet,
sjekke resultater eller se flere bilder?
Logg deg inn på:

Vi er også glad for å meddele at Skandia Cup økonomisk fikk et flott år i
2016. Overskuddet er med å bidrar til sunn og god drift i vår fotballavdeling, og det gir oss også mulighet til å ruste opp vårt anlegg på Freidigbanen.
Store deler av overskuddet går nå til nyinvestering påhjemmeanlegget.
Nytt speakeranlegg er innkjøpt, nytt låssystem er montert, oppgradering av
garderobene og flere positive overraskelser får dere i løpet av kommende
måneder.

Mandag
26. juni
til lørdag
1. juli

Vi takker alle i fotballavdelingen i Freidig som bidrar til at gjennomføringen
av Norges beste fotballcup går så bra, og vi håper alle er topp motivert og
ønsker å bidra til et nytt flott arrangement i uke 26.
Mvh Hovedkomitèen i Skandia Cup og Freidig Fotball’s styre

påmeldinga ER ÅPNET - SÅ Meld dere på!!!

http://freidig.idrett.no/tordenskiold/
De raskeste gutta på 5 KM: Ola Berg
Fines, Mosvik IL foran Trond Ørjan
Eide, Strindheim IL Dermed ble det
revansj for Fines som tapte for Eide i
Sentrumsløpet. Foto: Knut Lillealtern

Raskeste kvinne på 5 km,
Maria Sagnes Wågan.
Foto: Knut Lillealtern

Logg deg inn på:
www.skandiacup.no
for påmelding!
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UTLEIE FREIDIGHUSET

UTLEIE AV FREIDIGHUSET
Sigurd Jorsalfars vei 31 på Eberg
Leie avtales med Freidigkontoret.
Send en e-post til: freidig@freidig.idrett.no
I husets 1. etasje er storstua, som egner seg godt
både til møter og sosiale sammenkomster. Her er det
plass til opp til 60 personer. Bord, stoler samt et fullt
utstyrt kjøkken med oppvaskmaskin, kjøleskap og
kjølerom er tilgjengelig.
I samme etasje finnes også et noe mindre rom, llillestua; godt egnet både for små møter, gruppearbeid
og som vrimleareale i forbindelse med selskaper i
storstua. Her er det plass til ca 25.
I entreen finnes to toaletter og garderobe.
1. etasje er lett tilgjengelig for rullestolbrukere, med
utvendig rampe og handikaphåndtak på det ene
toalettet.
I 2. etasje ligger i tillegg til klubbkontoret et rom som
vi kaller klubbrommet. Dette rommet har sofagruppe
med plass til 15 personer og brukes i forbindelse med
styre- og komitemøter.
Alle avdelinger og lag i Sportsklubben Freidig har

tilgang til alle disse rommene for møter inntil
3 timer. Husk å reservere i god tid. De er selv
ansvarlig for rigging og rydding, og nøkkel må hentes
og leveres tilbake på klubbkontoret mand-fre 9-15.
I tillegg til internt bruk i.f.m. aktiviteter knyttet til klubben kan rommene i 1. etasje leies både på ukedag og
i weekend, på dag- og kveldstid.
Aldersgrense for leie av Freidighuset er 25 år.
Priser for medlemmer er som følger:
Mandag-torsdag: 08-16 eller 17-24
Storstua kr 2.000,- / Lillestua kr 1.500,Hele etasjen kr 2.750,Ønsker man å leie både på dag- og kveldstid avtales
pris ved forespørsel.
1. etasje utleies kun til ett arrangement pr. weekend.
Prisen fra fredag kl. 14 til søndag kl. 14. er
kr 4.000,- for medlemmer i Sportsklubben Freidig og
kr 5.000,- for andre.

- eller VÅR fine FJELLSÆTERHYTTE?
Klubbens hytte ligger i Fjellseterveien 399. Perfekt plassert i Bymarka!

Alle i Sportsklubben Freidig
oppfordres til å gå i årets

Borgertog på 17. mai
Det er representanter fra vår innebandyavdeling
som bærer fanen og danner flaggborg i år.
Oppmøte er i Borggården ca kl 12.30.
Oppstilling bak Freidigfanen.
Håper du/dere blir med oss i toget
i finstasen eller i flotte Freidigklær!
VI OPPMUNTRER SPESIELT TRENERE OG LAGKONTAKTER
TIL Å GÅ SAMMEN MED SINE UTØVERE I TOGET.
HVIS NOEN AV FORELDRENE IKKE HAR MULIGHET TIL Å GÅ
SAMMEN MED BARNA, TA KONTAKT MED KLUBBENS LEDER
LISE T. LØVSETH PÅ TELEFON 90 88 78 58.
HUN VIL VÆRE SAMMEN MED BARNA TIL ALLE ER HENTET
UTENFOR TINGHUSET.

BARNA HENTES UTENFOR TINGHUSET
ETTER AT VI ER FERDIG MED Å GÅ.
SE ETTER KLUBBENS FANE.

Den har en koselig peisestue og en storstue som kan brukes både til møter og selskaper. Kapasiteten i begge rom
er ca. 34 personer. Her finnes også et fullt utstyrt kjøkken, samt toalett og garderobe. Prosjektor og lerrett er
også på plass. Hytta passer godt til sosiale sammenkomster; bursdager, jubileer, konfirmasjoner m.m.

TOGET GÅR SLIK:
BISPEGATEA-MUNKEGATA-ERLING SKAKKES GTKJØPMANNSGATA-KONGENSGATA-NORDRE GTOLAV TRYGGVASSONS GT – MUNKEGATA
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10Mila 2017
10Mila er et av de store høydepunktene for orienteringsidretten. Stafetten som foregår i
Sverige, ble i år arrangert 29.-30. april i Gøteborg. Med i overkant av 300 lag på startstreken i
hver av de 3 stafettene for ungdom, damer og herrer, er dette et av de største orienteringsarrangementene i verden. I år stilte Freidig med 5 ungdomslag, 2 damelag og 2 herrelag. Med 23
ungdommer 13-16 år på plass, er dette ny rekord i antall deltagere fra Freidig.
Og dette var ikke den eneste rekorden som
ble satt. Med verdens beste ungdomslag
samlet, gikk Freidig sitt 1.lag inn til en fantastisk 5.plass. Blant ungdommene var det
mange som for første gang deltok på et så
stort arrangement. Alle gjennomførte flotte
løp i det krevende og uvante terrenget.
Også damelaget stod for ny klubbrekord
på 10Mila med 48.plass. For herrene ble
det løpt mange gode løp på stafetten som
løpes gjennom natta. Spesielt må vi trekke
frem Håvard Eidsmo, som på sin 1. etappe
kom inn på en sterk 6. plass blant mange av
verdens beste o-løpere.
Turen til 10Mila har et stort sosialt fokus.
Den inneholder en busstur på 14 timer
hver vei og over ett døgn på samlingsplass
med felles telt. Da blir det god tid til quiz,
kortspill og til å bli godt kjent på tvers av
alder. Det å reise på tur med denne gjengen
positive og ivrige ungdommer gjør stafetten
ekstra artig og spennende for alle mann!

Fornøyde etter flotte
løp: Fra venstre:
Kasper Knudsen,
Vetle G. Ekra, Antonius
Amundsen,
Vemund Mølnvik,
Vegard U. Sylte.
Foran: August Maske

Resultater:
Ungdomsstafetten
5.plass: Simen Spets Storhov,
Mari Eidsmo, Vegard Kittilsen,
Vilde Lereim Storli
36.plass: Matias Nissen,
Mathea Spets Storhov, Jonas Grønli,
Ane Malene Kolstad
63. plass: Lars Sandstad, Tale Tannvik
Skei, Mikkel Holt/Antonius H. Amundsen,
Frida Haugskott (lånt fra Trollelg)
131: Jo Even Kolstad, August Maske/Emil
Grønli, Vegard Ulseth Sylte/
Kasper Knudsen, Mari Eidsmo
156: Håkon Holstad, Emil Leroyer/
Sverre Hellevik, Vemund Mølnvik/
Vetle Ekra, Tale Tannvik Skei

Fra venstre Simen S. Storhov, Mari Eidsmo, Vilde L.
Storli og Vegard Kittilsen som tok en super 5. plass.

Damestafetten:
Alle ungdommene samlet før start.

Sosialt teltliv i 50-mannstelt.

48.plass: Hanne Sandstad,
Mari Angell-Petersen, Malin Sandstad,
Gro Sandstad, Åshild Kolstad
145.plass: Lene Berg Hanssen (lånt fra
Byåsen), Torunn Spets Storhov,
Dina Reitan, Maria Ulseth Sylte,
Randi Lillealtern

Herrestafetten:

Antonius H. Amundsen
og Mikkel Holt

Jonas Grønli og Vegard
Kittilsen

81.plass: Håvard Eidsmo, Oskar Spets
Storhov, Oscar Lyngen, Mattis Holt,
Anders Einum, Johan Ivarsson,
Kjetil Mølnvik, Mats Eidsmo,
Adrian Opheim, Sindre Johannessen
177.plass: Mathias Vindal,
Jørgen Fiskum (lånt fra Frol),
Vegard Kittilsen, Mathias Hermstad,
Kristian Fredrik Lynum,
Svein Terje Kolstad, Simen Spets Storhov,
Jonas Grønli, Jo Even Kolstad,
Jens Even Storhov
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FREIDIG TURORIENTERING
- 50 ÅR I 2017
En oppsummering
ved Kjell Ivar Aune

I 1968 startet Freidigs o-avdeling opp med den populære turorienteringen
og i 2017 er det 50 år siden oppstarten. Freidig var først ute blant lagene i Trøndelag.

Instruksjons- eller propagandautvalget i o-kretsen
hadde i flere år på 1960-tallet satt ut faste poster i
Bymarka og Estenstadmarka. I henhold til kretsens
årsberetning for 1960 var det dette året totalt satt ut
25 poster; henholdsvis 15 og 10 poster vest og øst for
byen. I tillegg ble det arrangert prøver for Ungdommens orienteringsmerke, til sammen 439 merker i gull,
sølv og bronse.
Den første turorienteringen i Norge, og i moderne
form ble arrangert av Asker i 1966. I 1968, da Freidig
startet opp, var det 10 klubber i Norge som arrangerte
turorientering.
Freidig hadde et prøveår i 1966 med faste poster for
egne løpere, nybegynnere og klubbmedlemmer. I
1968 ble opplegget i Freidig utvidet til en turorientering for alle. I de første årene 1968 og 1969 var Kjell
Ivar Aune formann og Harald Grønli sekretær i oavdelingen.
Det første året ble det satt ut 105 poster i 4 perioder
fra 5. juni til 13. oktober, og det ble utdelt merker i 3
valører etter hvor mange poster som var besøkt
Til sammenligning; ved turorienteringen i 2016 satte
Freidig fortsatt ut 105 poster som ga poeng, pluss
miniløyper ved Baklia og Granåsen.
Resultater 1968. I dette første året ble det utarbeidet resultatlister for 4 jente- og 4 gutteklasser etter

alder. Vi kan her lese at blant annet Ingrid Christensen,
Freidig, senere kjent friidrettsutøver, deltok i klasse
jenter født 1954 og senere. Ellers finner vi også Astrid
Karset, Freidig, (mor til Freidig’s o-løpere Åse, Leif og
Rolf Karset) og Bjørg Røe, Freidig, (mor til Gerd, Liv og
Knut Røe) på resultatlista for damer født før 1927.
På herresiden finner vi også mange kjente Freidignavn
i eldste klasse; blant annet Arne Hofstad, Erling Mollan
og Haldor Jystad. I yngre klasser finner vi også aktive
o-løpere som Michael C. Smith, Freidig, Roar Forbord,
fortsatt meget aktiv utøver og karttegner fra Malvik,
og Kjell Atle Strande, Freidig. Kjell Atle er fortsatt aktiv
deltaker både i 2016 og 2017.
Kostnader for deltakerkonvolutt
Kartene kostet i 1968 kr 5,- og program med stemplingskort kr kr 5,- som skulle dekke arrangementets
kostnader. I 1974 var prisen for konvolutt med kart,
program og stemplingskort kr 25,-, mens prisen for
konvolutt i 2016 var kr 275,- og er økt til kr 300,- i
2017.
Jubileumsberetning turorientering 25 år i
1992.
I Freidigbladet 1992 skrev Harald Jenssen en artikkel
om de første 25 årene med turorientering i Freidig.
Denne artikkelen beskriver historikken fra oppstarten,
og følger her:

Det var Jan Martin Larsen, Asker idrettslag, kartkonsulent og senere formann i Norges orienteringsforbund som i 1966 fikk den geniale ide å sette i gang
turorientering. Her var orge først ute, og i dag drives
turorientering i en rekke land. Det var først og fremst
et PR-fremstøt for o-idretten, men også et tilbud til
alle friluftsfolk. Det finnes ikke et bedre trimtiltak for
hele familien enn turorienteringen. I samband med
aksjonen «folk i form til OL» er nettopp turorientering
en aktivitet man setter i fokus.
O-sporten er blitt et mål for unge og gamle, og
naturopplevelsene får en gratis med på turen. Det er
mange som gjennom turorienteringen har fått sitt
første kjennskap til bruken av kart og kompass. Ut fra
den store masse som deltar, er det mange som trekkes
over til aktiv idrett.
Årsaken til at Freidig ble foregangsklubben i Trøndelag
skyltes først og fremst Kjell Ivar Aune. Han pionerarbeid på kartfronten rundt Trondheim gjorde at Freidig
hadde et godt grunnlag for turorientering.
De første årene startet vi i Bymarka, Leinstrandmarka,
Estenstadmarka og Storåsen ved Jonsvatnet, Senere
forsøkte vi også Gjevingåsen og Hølonda. Etter at de
andre lagene i Trøndelag kom med, har Freidig i samarbeid med orienteringskretsen gitt lagene terrenget
i sitt nærområde
I dag driver Freidig turorientering i Bymarka og Leinstrandmarka. Etter at oppslutningen i de første årene
var stigende, stagnerte det på grunn av at flere lag
startet opp. I de siste årene
har deltakelsen igjen vært stigende, og salgstallene
ligger på ca 500 hvert år. Klubben får hvert år mange
hyggelige og positive kommentarer fra deltakerne.
Følgende har deltatt i 25 år: Arne Hofstad, Haldor
Jystad, Astrid Karset og Ragnar Strøm
I 24 år: Harald Einum, Johan Johansen, og i 23 år:
Odd M. Iversen, Aasmund Jenssen og Birger Refsnes
Dette er deltakere som har sendt sine kart inn til
premiering. Vi har inntrykk av at mange kjøper kart og
går på poster uten at de sender inn kortene.

Adelskalender Freidigs turorientering
Freidig har registret alle som har tatt turorientering
fra 1968 og fram til og med 2016 i en egen adelskalender. De tre første på kalenderen tom. 2016 hadde
deltatt i Freidigs tur-orientering i henholdsvis 48, 44
og 43 år
Av Freidigløpere som var spesielt nevnt i 25-årsberetningen er flere fortsatt langt oppe på adelskalenderen
fra 2016:
5. Kjell Atle Strande
deltatt i 39 år
(Kjell Atle er stormester i Hylllkaka 2016 og 2017)
8. Arne Hofstad 		
33 år
9. Harald Einum			
33 år
23. Haldor Jystad		
27 år
24. Asbjørn Huseby		
28 år
27. Astrid Karset		
27 år
Salgstall konvolutter for Freidig turorientering
Det første året i 1968 ble det anslått ca 200 deltakere.
Arrangementet fikk god pressedekning i lokale aviser,
både resultatliste og positive leserinnlegg ble tatt inn.
På 1990-tallet ble det solgt ca 500 konvolutter, og de
tre siste årene, 2014-2016, er det solgt henholdsvis
642, 727 og 684 konvolutter. Normalt er det flere som
går sammen på hver solgt konvolutt.
Nettportal for turorientering:
For å forenkle arbeidet for arrangører av turorientering har orienteringsforbundet utarbeidet en egen
nettportal, «turorientering,no». Her har arrangøren
muligheter for fortløpende å gi aktuell informasjon til
deltakerne, og deltakerne kan også legge inn informasjon om sine opplevelser ute i marka.
Her kan deltakerne selv foreta elektronisk registrering av postkoder via sin mobiltelefon eller PC, og
arrangøren får da en automatisk og rask oppdatering av resultatlisten. Dette appellerer gjerne til yngre
deltakere.

VEL MØTT SOM DELTAKER
I FREIDIGS TURORIENTERING!

Freidig turorientering 2017
Materiellet for 2017 er klart og de første poster i Trollaområdet er alt satt ut.
Tur-O-pakken for 2017 koster kr 300 i butikk, og er nå lagt ut på alle salgssteder:
• Axel Bruun Sport • Shell Granåsen • Norli bokhandel, Byåsen butikksenter • HANK Sport,
Merk at du må bruke kontanter ved kjøp hos Shell Granåsen.
Tur-O-pakken koster kr 350 ved bestilling på nett. Bestilles på epost til turo@freidig.idrett.no, og vil
da få melding om hvordan du skal betale. Når betaling bekreftes, sender vi pakken med en gang.
Leder for Freidigs turorientering i 2017 er Rune Holt.
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Hyllkak-renn 2017
Her er noen foto fra årets Hyllkakrenn. Den ble avholdt på Fjellsetra 4. april i tradisjonell stil.
Mange deltakere hadde meldt seg på dette fine arrangementet.
Kjell Ivar Aune knipset fine bilder av den spreke gjengen.

Gløgg serveres
i peisestua før
rennet.

Thor Loktu passerer mål.

Ingar Hynne, vinner
av Hyllkakrennet,
2017 studerer premien

Kjell Atle Strande noterer hvilke
gjenstander Ola Aalde
har sett ute i løypa

Kjøttkakmiddag
etter rennet.
Foran til venstre
Eva Aalde, og til
høyre Turid Seime.

Jarle Lysklætt i mål.
Stormester Kjell Atle
Strande er tidtaker

Velkommen til tradisjonell vaffeltirsdag på Fjellsetra:
Tirsdager kl. 10.00 for våre medlemmer. Med god stemning og enkel bevertning.
HUSK: Hyllkakskatten på kr 100 betales inn direkte til konto 4200.36.10858 og merkes ditt navn.
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INNEBANDY

Tigers Cup
Freidig G02/03
Freidig G14, har tilbakelagt årets cuphøydepunkt, Tigers Cup i Drammen, 17. – 19. mars.
Vi kjørte bil nedover Østerdalen nest-siste fredag i
mars. Første kamp var allerede på fredags kveld mot
Bygdø Monolitten (BMIL).
Vi åpner ganske rolig og er vel preget av noen cupnerver i første omgang. Etter litt rot ryker vi på en
uheldig utvisning og i overtallet, scorer BMIL etter en
retur. Deretter tar vi over kampen og svarer raskt med
en utligning i nettaket. I andre omgang fortsetter vi
presset. Etter mye jobbing på offensiv halvdel setter vi
inn 2-1 med et lurt skudd i lengste hjørne. Vi fortsetter
kjøret og ikke lenge etter skårer vi med en backhandsvolley. Vi har god kontroll på BMIL resten av kampen
og 3-1 står seg til sluttsignalet går i Solberghallen.
Vi delte hotell med worldcup-hopperne som hoppet i
Vikersund. De klaget litt på at vi laget noen desibel for
mye. Det hindrer de uansett ikke i å sette flere verdensrekorder på lørdagen. Det var stas å bo sammen med
hoppstjernene.
På lørdag møter vi Gjelleråsen (GIF) til dyst i første
kamp, gruppas antatt beste lag og dessverre for vår
del viser det seg i praksis også. Vi får en leksjon på
effektiv innebandy av svært tekniske, pasningssikre
og ikke minst skuddsterke GIF-spillere. De kjører over
oss med 5-0 på de første 6-7 minuttene, før vi klarer
å heve innsatsen noen hakk. I slutten av første omgang og i andre omgang melder vi oss uansett på i
kampen og er fullt på høyde på GIF resten av kampen.
Vi hadde flere målsjanser enn GIF i andre omgang og
viste at vi kan spille jevnt med alle lag i cupen med
gode prestasjoner og sterk innsats.

Siste kamp i gruppespillet var mot Bærums Verk og
Hauger Idrettsforening (BVH) og for å ha mulighet til å
gå videre måtte vi ha minst uavgjort. Og hvilket drama
det ble! Vi åpner egentlig kampen med et sterkt første
bytt med godt press på offensiv halvdel, men BVH
straffer oss på en kontring og får lurt 1-0 bak keeper.
Det er en relativt jevnspilt affære i første omgang med
noen gode sjanser til begge lag. Vi går ut med enda
større trøkk i andre omgang og scorer et fantastisk
mål. Vi fortsetter kjøret og har både stolpeskudd og
et nydelig raid som er centimetere fra å gå inn. Mot
slutten svinger det frem og tilbake. Kampen ender
1-1 og vi er avhengig av poeng fra BMIL mot BVH i
siste kamp for videre spill. Det holder også på å skje.
BMIL tar ledelsen i slutten av første omgang, men har
to svake minutter hvor de slipper inn tre mål. BMIL
kommer tilbake med 2-3, men det hjelper lite og vi blir
dessverre utslått.
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JONATHAN OG
BRAGE SPILTE
NORGE OPP I
A-VM FOR U19
Freidig spillerne Jonathan Moldjord og
Brage Harby representerte Norge i U19
VM, som gikk av stabelen 3.-7 mai i Växjö,
Sverige. Begge gjorde en solid innsats og
bidro til at Norge vant alle sine kamper
og dermed vant B-VM. Det betyr at Norge
rykker opp og spiller A-VM om to år i
Canada.
Jonathan og Brage spilte mye på samme
rekke, noe som resulterte i fem fulltreffere
for Jonathan og to mål og seks assist for
Brage.

Freidig Innebandy gratulerer og er utrolig stolte
av sine spillere.

Vi klarer i stor grad å vise vårt beste i flere perioder, og
mer kan vi egentlig ikke be om. Vi er ørsmå marginer
fra å gjøre det helt store; nemlig å komme til sluttspillet. Vi klarer uansett å representere Freidig på en god
måte sportslig sett og gutta utviser også gode holdninger som gjør at Freidig igjen setter igjen fine spor i
Drammen.

PS!
Alle kampene er
streamet; lenker
finner dere på
bandyforbundet.no

Rune Lium, Anita Øynes og Sigurd Harby

Foto: NBF

Lagbildet: Lars Bunæs, bildene fra kampen: IFF.
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NM sluttspill for G19
Tradisjonen tro deltok Freidig med et guttelag i NM-sluttspillet i
innebandy, som i år ble gjennomført første helga i april. Det var
11 spillere i tillegg til trenere og foreldre, som spente inntok Tindlundhallen i Greåker utenfor Fredrikstad. På papiret hadde Freidig
den minste spillerstallen, men guttene født i 1997, 1998 og 1999
– gjorde seg allikevel tidlig bemerket med sin offensive og hurtige
spillestil.

Første kampen
lørdag morgen var
mot Oslo-laget
Sveiva. Etter en
jevn s tart, fikk
Sveiva etter hvert
to mål av det enkle
slaget – og de fikk med det en ledelse Freidig aldri
klarte å innhente. Ved sluttsignal var stillingen 5 - 3, et
litt ergerlig nederlag mot Sveiva som tapte sin semifinale dagen etter.
Neste kamp var mot Nor 92 fra Mjøndalen, en gammel
«storhet» som Freidig har spilt mange tette kamper
mot opp gjennom årene. Denne gangen var det derimot ingen tvil. Freidig-guttene vartet opp med storspill, og vant kampen komfortabelt med 4 - 1.
Utgangpunktet før siste kamp i puljespillet var at Freidig måtte vinne med to mål mot Tunet fra Oslo, for å
gå til semifinalen. Kampen bølget litt frem og tilbake,
med en knepen ledelse som endret seg til at Freidig lå
under med et mål – bare minutter før slutt. Det hele
kulminerte med et utligningsmål som gav håp om sei-

er, men kampen ebbet ut til uavgjort 5 - 5. Et hederlig
resultat mot Tunet, som gikk helt til NM-finalen helgen
etter – hvor de tapte mot Greåker/Fredrikstad.
På mange måter var det en epoke som ble avsluttet
i dette NM-sluttspillet. Mange av Freidigspillerne har
spilt innebandy sammen i nesten ti år, og de siste fire
årene har de vært helt i norgestoppen – anført av
trenerne Atle og Sigurd Harby. Det har blitt mange fine
kamper og turneringer på Østlandet, i Stavanger og
i Sverige – men det er to hendelser skiller seg ut som
klare høydepunkter:
• NM-finalen for gutter 15 i april 2014, hvor Freidig
ble hedret med sølv
• Seier i Tigers Cup for gutter 16 i mars 2015, dette i
Norges største innebandy turnering for aldersbestemte lag
Og snipp snapp snute – så var eventyret ute….for
denne gang!
Kjell Solbakk

Freidig Innebandy takker for en flott sesong
og ønsker alle en RIKTIG GOD SOMMER!
Oppstart for neste sesong annonseres på våre nettsider.
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!
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ROSECUP

Molde, 28. - 30. april

Da kom endelig helga jentene hadde gledet seg til så lenge
med reisecup til Molde. J06 dro sammen med J05 med buss fra
Freidighuset fredag etter lunsj, begge lag hadde kamp allerede
samme kveld. Vi hadde en stopp på Sunndalsøra på turen
ned, ellers var det “straka vegen”. Lagene bodde på Bekkevoll
ungdomsskole sammen med flere andre klubber, alle i hvert
sitt klasserom. Det var bare 5 minutt gange mellom hallene
hvor kampene ble spilt og skolen vi bodde på. Freidig J06
møtte Molde i sin første kamp som til slutt endte uavgjort, 5-5.
Deretter ble det lasagne til kveldsmat på skolen, før rigging av
madrasser og kos på rommet.

Lørdag hadde vi ikke kamper før sent, så da ble det sightseeing
i vakre Molde etter frokost. Kjempeheldig med været, sol fra blå
himmel hele helga.

Begge kampene lørdag endte med seier, 7-2 mot Aksla og 6-5
mot Skaun. Mellom kampene ble det tid til taco på skolen og
lørdagsgodtshopping. Etter siste kamp dusjet jentene i hallen
før vi dro tilbake til skolen for å spise burger. Etter maten pyntet
de seg og dro på disco. Kvelden ble avsluttet med mere kos på
rommet.
Det ble tidlig frokost søndag, for vi skulle spille vår siste kamp
allerede kvart på ti. Kampen mot Gossen endte med knepen
seier for jentene våre, 4-3. Etter dusjing og litt pizza ble det
hjemtur. Stoppen ble på Oppdalsporten.

Oppvarming før kamp.

På vegne av oss trenerne, Lis Cathrin og meg selv, vil jeg takke
for ei flott helg med jentene!
Hilsen Hilde

Rosedama.

Lek på gressplenen foran Aker Stadion.

Seilet hotell.

Tilbake fra disco.

Gulljentene.
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SAMARBEIDSPARTNERE

freidig G04
Håndball Gutter 04 avsluttet årets sesong med å vinne G12 A-finalen
i DNB Trondheim Håndball cup.
Sesongen har i sin helhet vært veldig god. Gode treninger og høy deltagelse fra alle spillere har sikret
god kvalitet på treninger og kamper. Dette har blant annet resultert i at laget vant sin pulje i seriespillet.
I månedsskiftet mars/april deltok man på Sundsvall Cup og tapte i semifinalen i a-sluttspillet mot er godt
svensk lag.
Fra nå av slår man sammen Freidig G04 og
Rapp G04 til et samarbeidslag for å sikre god
aktivitet for årskullets gutter i bydelen.

Bravida er Trøndelags største tekniske
installatør innen:
Trøndelag:
Elektroinstallasjoner
VVS-installasjoner
Sikkerhet/Lås & beslagstjenester







Bak fra venstre Marte Ibsen, Filip Dahl,
Henrik Ibsen, Ask Sjølie Moe, Jonas Austinat Mehus, Oscar Skogrand Hopland,
Dennis Størseth Kvam og Marte Rygvold
Rødsten.
Foran fra venstre: Erland Dalheim, Edvard
Skogseth Haagensen, Leander Olberg og
Mathias Rygvold Rødsten.
Manglet på bildet: Bernhard Havig.

Trondheim
Stjørdal
Brekstad
Orkdal
Verdal

Bravida Norge AS, pb 5656, 7484 Trondheim

Mvh Peter Ibsen, Oppmann

Besøksadresse Tungasletta 10, Tlf. 73 96 05 00
trondheim@bravida.no
WWW.BRAVIDA.NO

Julemat
Julemat
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TÅRNET
TÅRNET

Li-Jo Renhold AS
– Erfaring med renhold siden år 2000
Ma rkaplassen 393, 7054 R anheim
Mob. 9 76 99 524 • post@li-j o.com

Markaplassen 393, 7054 Ranheim

Mobil: 976 99 524 • post@li-jo.com

Otto Nielsens vei 4
73 Otto
87 35
00 • taarnet@egon.no
Nielsens
vei 4
www.egon.no
73 87 35 00 • taarnet@egon.no
www.egon.no

Åpningstider:
Åpningstider:
Man - tor: 10.00 - 23.00
Man - tor: 10.00 - 23.00
Fre - lør:
10.00 - 23.30
Fre - lør:
10.00 - 23.30
Søn:
11.00 - 22.00
Søn:

11.00 - 22.00

freidig J04
Da er håndballsesongen for J 2004 straks over. Det har vært en lærerik periode
og mange har hatt stor framgang.
Vi startet i høst med treningsleir i Åre sammen med G 2004. Der var vi i Duvedhallen 4 timer lørdag,
basseng på Holiday Club i Åre og overnatting var i private hytte/leilighet. Søndag morgen avsluttet vi
med ei tøff barmarksøkt i slalombakken. Fantastisk innsats av alle. Det var ei fin sosial helg og en god
start på sesongen.
I serien havnet vi midt på tabellen, vi greide å slå
noen av de beste lagene så vi vet det bor mye i disse
jentene når alt stemmer. De har utviklet seg godt
som et lag og fått opp farten i angrep.
Tidligere i vår var vi på Sundsvall cup, endte med
seier i B-sluttspill.
I helga avsluttet vi med Trondheims-cup og tapte
1/8 finale i A-sluttspill. Takk for en fin sesong
– vi gleder oss til fortsettelsen =)
Foran fra venstre; Helena Snøfugl Skarholt,
Karen Øvrehus, Olivia Stuler, Uma Kopreitan,
Lena Flenstad Hulsund. Bak fra venstre; Ida
Vegmo Grytli, Marte Flenstad Hulsund, Signe
Bengtsson, Aylin Karimi Balov, Ingrid Ibsen.
Tekst: Gretha Flenstad - Foto: Therese Myran

GODKJENT RENHOLDSBEDRIFT
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SAMARBEIDSPARTNERE

Grasrotandelen gir deg som spiller
mulighet til å bestemme hvem som
skal motta noe av overskuddet til
Norsk Tipping. Hver gang du spiller
kan du velge å støtte det laget du
mener fortjener det mest.

HAVFRUENS EVENT CATERING
NYDELIG MAT TIL EN GOD PRIS
Trenger du catering til juleselskapet på jobb eller hjemme, konfirmasjon,
minnestund, dåp, bryllup, bursdag eller en annen sammenkomst? Vi leverer til enhver
anledning, og har alt fra koldtbord, sjømatbuffet, julemat og tapas til gryter og snitter.
Maten lages av de beste råvarer, med masse kjærlighet og menyutvalget er stort.

ANNONSE
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Vi oppfordrer deg til å støtte
oss i FREIDIG SPORTSKLUBBEN.

SPIS FREIDIG
STERKERE!

For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping. Ved spilling vil inntil
5 prosent* av spillinnsatsen gå direkte til din grasrotmottaker,
og best av alt:
937450761
Det koster deg ingen ting og påvirker ikke tippeinnsats eller premie.

Når du som er tilknyttet
Freidig bestiller catering
fra oss går 10% tilbake
til sportsklubben!

Vil du gi din støtte til FREIDIG SPO

*Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago.

GI VERDIFULL STØTTE TIL FREIDIG - HELT GRATIS!

Havfruens Event Catering – Eventcatering.as – post@eventcatering.as – 72542014 - 48435784

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem s
Slik Tipping.
kan du bli Hver
grasrotgiver:
• Hos
kommisjonæren
Norsk
gang du
spiller
kan du velge•åMobilspill
støtte det laget
• eller
via SMS: senddeg
Grasrotandelen
937450761
til 2020
mest.
Vi oppfordrer
til å støtte oss
i FREIDIG
SPORTSKLUBBEN.
Pengene går til å skape gode & trygge oppvekstvilkår for barn og unge i Freidig.

For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping.

Gjennom å være grasrotgiver
er du
med
på åNorsk
oppfylleTipping
små og store
Ved
spill
hos
vil inntil 5 prosent* av spillinnsatsen gå
Alt av låser og beslag
drømmer
din grasrotmottaker.
hverkenforinnsats,
premie eller vinnersjanse reduseres.
Alt av låser og beslag • Låsesystemer alt,
• Alarmer

Vi leverer og monterer:

Vi leverer og monterer:

Vi leverer og monterer:
Alt av låser og beslag • Låsesystemer • Alarmer
Adgangskontroll • Kameraovervåking • Porttelefon
Dørautomatikk

Ingvald Ystgaardsvei 23, Trondheim
Tlf. 73 89 30 00
E-post: trondheim@kaba.com
Surveillance

Låsesystemer
Adgangskontroll • Kameraovervåking • Porttelefon
Tusen takk for din støtte.
Alarmer
Dørautomatikk
Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Fla
Adgangskontroll
Kameraovervåking
Gjennom å være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store
Porttelefon
Ingvald Ystgaardsvei 23, Trondheim
73 89 30 00
Dørautomatikk Tlf.
MøllerUndall
E-post: trondheim@kaba.com

MøllerUndall

Surveillance

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:
• Hos kommisjonæren
• Mobilspill
alpin - fotball - håndball
• Norsk
Tipping sine nettsider
orientering - innebandy
• SMS, send Grasrotandelen 937450761 til 2020

MINI

Nylig signerte Freidig fotball og Skandia Cup
ny avtale med Sparebank 1 SMN.
Vi er utrolig stolt og glad over å ha med byens beste bank på laget.

Med Sparebank 1 SMN sitt bidrag så kan vi utvikle Skandia Cup videre, og
skape gode opplevelser for barn og ungdom som besøker vårt arrangement.

