
NUMMER 2 dEsEMbER 2016 87. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD

SPORTSKLUBBEN FREIDIG

Fra venstre: Rune Nervik – Norges Håndballforbund Region Nord.  
Åsmund sjøberg – Norges bandyforbund Region Midt-Norge. 

Atle Rolstadaas – barneidrettsansvarlig i sp.kl. Freidig. Jan Christian sørli – Trøndelag Fotballkrets. 
Ørjan berg Johansen – sør-Trøndelag skikrets, alpinkomiteen.  Jacob Hygen – sør-Trøndelag Orienteringskrets. 

Anne-Lise bratsberg – Leder Idrettsrådet og Kjell bjarne Helland – sør-Trøndelag Idrettskrets.

Mange trenere fra hele klubben deltok på vår Inspirasjonskveld for barneidrett. 
Tusen takk til representanter fra særkretsene i orientering, alpint, innebandy, fotball, håndball 

samt idrettsrådet og sør Trøndelag idrettskrets som gav innspill for hvordan vi fremmer 
god barneidrett i praksis. Les mer på side 4.

Inspirasjonskveld i barneidrett

EN GOd JUL OG ET sPREKT NYTT ÅR
ØNsKEs ALLE KLUbbENs MEdLEMMER



2 INTERN-SIDEN

POLITIATTESTER...

- Alpint:  Eirik Sem   eirik.sem@sgfinans.no  - tlf. 902 42 889
- Fotball:  Mona Østgård medlem@freidigfotball.no  - tlf. 951 24 103
- Håndball:  Monica Eidem Haugen    monicahaugen@msn.com
- O-avd.:  Johan Ivarsson    johan.ivarsson@vianova.no   - tlf. 72 56 76 55
- Innebandy:  Halvar Larsen  halvar.larsen@detnor.no   - tlf. 415 01 335 

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

SPORTSkLubbEn FREIdIg

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 Kjetil Aagesen 922 41 797 ketilaag@gmail.com

Fotball Are Bergquist 905 92 636 are.bergquist@gmail.com

Håndball Marte Ibsen 456 00 177 post@freidighandball.no

Orientering Arild Holm Clausen 482 66 568 orientering@freidig.idrett.no/
   arild.clausen@ntnu.no

Innebandy Cathrine Ringstad 992 03 014 cathrine@ringstadweb.no

Friidrett Håkon Hovstein 930 69 899 hakon.hovstein@gmail.com
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Adresse: Boks 4642 Valentinlyst, 7451 Trondheim 

Freidig klubbhus: Sigurd Jorsalfarsvei 31

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

  
H

O
V

E
d

s
T

Y
R

E
T

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/

kuRS Og InSPIRASJOn
sør-Trøndelag Idrettskrets holder gode og viktige kurs:



Kjære Freidig Venner

‘Mamma, du bestemmer i Freidig for du er sjefen sant?’ (Lars 10, Freidig håndball, 
innebandy og til våren: fotball) Svaret mitt avler ti nye spørsmål (og et misforstått håp 
om større innflytelse på hjemmebane): ‘Sjefen er du og alle medlemmene det’. Freidig-
familien teller 2000 sjefer. Da er det spesielt de 1500 aktive som har mest innflytelse på 
oss i hovedstyret og de respektive avdelingsstyrene. Alt vi gjør skal først og fremst sikre 
mangfold, utvikling og kvalitet i aktivitetstilbudet. Det vi bør ha kontroll på, skal klub-
ben ha kontroll på. For medlemmenes skyld.
Så hva er de største utfordringene i Freidig: Kontinuitet i tillitsverv. Freidig er svært 
privilegert når det gjelder villighet til å ta på seg verv i alle ledd av klubben. Ikke bare 
det: Våre tillitsvalgte er innmari engasjerte og utøver en profesjonalitet som klubben er 
helt avhengig av. Men, varigheten i tillitsverv samsvarer ofte med perioden egne barn 
er aktive i klubben. Med en forholdsvis høy gjennomstrøm av tillitsvalgte, hva er risikoen?
Risikoen vi løper er manglende økonomisk kontroll, manglende kontinuitet i saker og oppfølging av beslutnin-
ger, og kunnskap om vårt verdigrunnlag og historie. Det kan også være utfordrende for nye tillitsvalgte å få 
kunnskap om sitt ansvar, sin rolle og sine oppgaver i klubben. 
Hvordan håndterer vi dette? Prinsippene for vår aktivitet er nedfelt i Samarbeidsavtalen mellom de fem avde-
lingene våre. Den er basert på NIF sin Lov om Barneidrett. Barna bestemmer og de skal ha mulighet til å velge! 
For å bistå våre 1500 sjefer ekstra godt har Freidig Norges beste Barneidrettsansvarlig: Atle Rolstadaas. Vi har 
også en Klubbhåndbok som guide for nye og erfarne tillitsvalgte. Klubbens Lov er fundamental for alle saker og 
vedtak i klubben. Alle tre dokumentene finner du på klubbens hjemmeside. Freidig fotball er Kvalitetsklubb. Det 
er gledelig å se at prinsippene for dette har overføringsverdi til de andre idrettene i Freidig og vårt utviklingsar-
beid.
For å sikre kontinuitet er det viktig med åpenhet, og transparens i avtaler, saker, vedtak og økonomi. Vi er i ferd 
med legge disse dokumentene i et felles digitalt arkiv slik at hovedstyret og kontrollkomite har innsyn i klubbens 
historikk på dette området. Klubbens nye Fullmaktsmatrise skal redusere risiko for økonomiske misligheter og 
sikre gode rutiner rundt alle økonomiske transaksjoner i klubben. Store som små. Fra 2017 får klubben ek-
sterne lønns- og regnskapstjenester. Systemet gir et bedre verktøy for økonomisk oversikt og kontroll. Klubben 
blir også mindre sårbar i perioder der tillitsvalgte med økonomiske fullmakter av ulike årsaker ikke kan utføre 
oppgaven eller at rollen er ubesatt i en avdeling. I flere år var vår kjære Martin Sæterhaug regnskapsansvarlig 
hovedklubben og utført jobben på en utmerket måte. Det var tungt og trist å miste en av grunnsteinene i klub-
bens administrasjon. Martin betydde mye for Freidig. Vår daglig leder Mona har forfattet et flott minneord på 
vegne av Freidigfamilien som dere kan lese her i bladet. 
Med dette fundamentet på plass så vil vi fortsatt jobbe for 1) et godt og inkluderende aktivitetstilbud i Freidig, 
2) at kostnader ikke skal hindre deltakelse i idrett og 3) gode arenaer. Klubbhuset og Fjellseteren er Freidigfami-
liens samlingssted. Vi har baneanlegg for fotball på Eberg. Snart får klubben en unik rekruttarena i Gråkallen 
Vinterpark til alpint og freeski. Og vi er i gang med å planlegge en aktivitetspark med flerbrukshall på Eberg for 
hallidrettene våre spesielt, men også som samlingssted i bydelen tilrettelagt for kultur, e-sport/gaming, forskn-
ing, læring og egenorganisert aktivitet. Denne prosessen krever stor utholdenhet. Vi skal over 3000 hinder på 
veien. Men prosjektgruppen består av de beste ressursene på dette feltet. Så det skal vi klare.
Vi jobber hver dag for å gjøre som sjefene ønsker ☺
                                         Freidighilsen Lise Tevik Løvseth, Styreleder

3LEDER’N

mEdLEmSSkAP I kLubbEn:
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 Hoved-
klubbens hjemmeside: www.freidig.idrett.no  under punktet “kontakt oss”. 
Eller enda enklere: logg deg inn via https://minidrett.nif.no/



4 KLUBB-ARRANGEMENT

Rune Nervik startet kvelden og oppfordret oss til å 
jobbe sammen på tvers av avdelingene. Han vektla 
her «Stordriftsfordelen» i klubben, og påpekte den 
viktige funksjonen en oppmann/oppkvinne har i et lag. 
Åsmund Sjøberg tok så over og ga oss innsikt i den 
svenske filosofien rundt tilrettelegging og organiser-
ing i bandyidrettene. Grunnmuren for aldersgruppen 
6-12 år er barneidrettsbestemmelsene og idrettens 
barnerettigheter, som er idealer Åsmund gjerne ønsket 
ble videreført inn i ungdomsidretten. Jan Christian 
Sørli bygget videre på mange av de samme poengene 
som Rune og Åsmund, og la i tillegg ekstra vekt på 
viktigheten av utdanning og kompetanseheving av 
trenere. Treneren er en viktig person for å tilrettelegge 
og tilpasse treningen slik at alle opplever mestring ut 
ifra sine forutsetninger. 

Etter pausen fikk vi høre fra Jacob Hygen at orienter-
ing sitt mål er å skape et livslangt kjærlighetsforhold til 
sporten. Et suksesskriterium er det sosiale, hvor man 
må stimulere til vennskap og glede – noe orienter-
ingsmiljøet fremmer ved å trene på tvers av aldersgrup-
per og klubber. Ørjan Berg-Johansen fortalte at selv om 

alpint blir regnet som en individuell idrett så er man et 
lag helt til man står på start. Fellesskap, idrettsglede og 
langsiktighet er viktige verdier som ligger til grunn for 
aktiviteten. Klubbene har et ansvar for rekrutteringen 
til sporten, og kretsen bidrar gjerne i denne prosessen 
for å få skape mange, gode og motiverte alpinister. 

Kjell Bjarne Helland avsluttet kvelden ved å utfordre 
alle oss i salen. Hva var fellesnevnerne? Hva var forskjel-
lig? Selv om idrettenes egenart er ulik så var budskapet 
klart: god barneidrett handler om positive opplevelser. 
Barna må ha det gøy, oppleve mestring og ha det 
sosialt. «Det går an å ha det gøy og samtidig være 
seriøs», og det er viktig at vi som trenere, ledere og 
foreldre reflekterer over spørsmål som hvorfor barn 
driver med idrett og hva barneidretten bør inneholde. 
Vi må sette barnet i sentrum, hvor det blir viktig for oss 
som én klubb å tilrettelegge for at aktiviteten blir på 
barnas premisser. Sammen skal vi strebe mot vår visjon 
om flest mulig lengst mulig, og i denne jakten er det 
viktig at vi alle sammen drar i samme retning – også 
på tvers av avdelingene. Inspirasjonskvelden var en stor 
suksess, og vi vil takke alle var tilstede!

InSPIRASJOnSkvELd I bARnEIdRETT - 
FELLES ARRANgEMENT FOR ALLE VåRE AVDELINgER

Onsdag 02.november var ca. 40 trenere og ledere i Freidig samlet på klubbhuset på 
Eberg til en inspirasjonskveld i barneidrett. Kvelden ble arrangert av barneidrettsans-
varlig i klubben, Atle Rolstadaas, godt hjulpet av Mona Østgård på huset. Målet med 
kvelden var å gi faglig påfyll, informasjon om hvordan god barneidrett kan fremmes i 
praksis, samt inspirasjon til videre arbeid. Vår styreleder, Lise Løvseth, viste gjennom sine 
utfordrende spørsmål til kretsrepresentantene at Sportsklubben Freidig er en klubb med 
tydelige mål og en klar filosofi.

NYTTIGE LINKER TIL TRENERE, LEdERE & FORELdRE: 
Samarbeidsavtale for Sportsklubben Freidig
http://hoved.freidig.idrett.no/hovedstyre/handboka/ 

Barneidrett
https ://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/ 
https ://www.unicef.no/denene 
http://www.allemed.no/ 
https ://www.idrettsforbundet.no/contentassets/7d1ccf72f5a047dfac1b2124adaddf42/117_15_barneidrettsbestemmelsene_lr.pdf 

Idrettsrådet i Trondheim :
http://www.ir.trondheim.no/portal/theme/organization/main.do?siteId = 578 

https ://www.facebook.com/Idrettsr%C3 %A5det-i-Trondheim-189319621202647/?fref= ts

Ungdomskonferansen Trondheim 01.-02 .desember 2016
https ://www.idrettsforbundet.no/contentassets/d1ef8f3b58244b8aa0aa29fb803cdea0/54_16_nif_ungdomsidrettskonferans-
en-2016_invitasjon.pdf 



5MINNEORD

mARTIn SÆTERHAug TIL mInnE
Det var med stor sorg Freidigfamilien mottok budskapet om at 
mangeårig medlem Martin Sæterhaug døde brått og uventet 
den 6. november, kun 73 år gammel. Sportsklubben Freidig 
har mistet en dyktig idrettskollega, venn og medarbeider. 
Han var en av grunnsteinene i klubbens administrasjon. 

Martin hadde en karriere som aktiv i idrettsklubben, 
tillitsvalgt i en rekke verv, (og klubb-bestefar med 
barnebarna Maja og Kasper i Freidig’s O-avdeling), og 
i de siste årene som hovedklubbens regnskapsansvar-
lig.
Martin startet sitt virke i Freidig da han ble ‘tvangsinn-
meldt’ i vår friidrettsavdeling av sin søster Turid i 1957. 
Han var idrettsmann i blodet. Som barnebarn av en 
fremtredende skøyteløper med samme navn fikk han 
idretten inn fra barnsben av.
Martin hadde sin storhetstid innen friidretten på 60- 
og begynnelsen av 70-tallet. Han var en svært god 
sprinter med mange gode resultater – han deltok i 
D-NM i 1963 på 1000 m stafett, deltok på bronsje-
laget i junior-stafett i 1961 som 18-åring, ble krets-
mester i 100-meter sprint.
Etter en aktiv karriere ble han en svært dyktig – og 
mangeårig - administrator av både Fjellseterstafetten, 
Freidiglekene, Gråkallen Rundt og Olavsstafetten. Han 
fikk mye spalteplass og god markedsføring for disse 
store arrangementene av Adresseavisens sportsredak-
tør Viktor Johansen. 
Martin var en av lederne på flere, store internasjonalt 
friidrettsstevner på Stadion i 1969, bl.a. med del-
takere fra hele verden, inkludert Amerika, Russland og 
Australia. Etter dette var han også med som leder på 
en gjenvisitt i 1970 i Moskva og Riga. Kristian Kvikne 
deltok også på denne fantastiske turen som ga de to 
livsvarige, fantastisk gode minner.
Han satt i Hovedstyret for Sportsklubben Freidig ved 
75-årsjubileet i 1978.
Martin bidro også i idretten utover Freidig. Datter 
Kristin ble etter hvert ivrig i kunstløp. Ikke unaturlig at 
far Martin da kom inn som styreformann i Strindheim 
Skøiteklubb. Her bidro han også mye både sportslig 
og administrativt. Han var allsidig med sine interesser 
for de forskjellige sportslige grener, men det var nok 
friidrett som «egentlig» var hans gren.
Han kom tidlig inn i sitt virke som regnskapsfører ved 
Grilstad Fabrikker og ble der helt til han pensjonerte 
seg. Det er ikke få kilo med spekemat han har don-
ert til idrettsarrangement og som premier til aktive 
utøvere. Det gikk mye i Trønderfår – men ‘GullSalami 
i premie var gjeveste’ pleide han å si med et lunt smil 
og glimt i øyet.
Martin var en vennlig og stillfaren, men spredte god 
stemning med en lun humor. Dette førte blant annet 

at han laget utallige 
revytekster. Til glede 
og latter for mange.
Pensjonist-tilværel-
sen til Martin varte i 
ca to måneder, de to 
månedene var deilige 
brukte han å si – men 
det ble fort kjedelig 
forsto vi. Etter at han 
trådte av ved Grilstad Fabrikker bidro han som regn-
skapsfører til hovedklubben i en årrekke. Han skulle 
jobbe på tirsdager – men det ble etter hvert mange 
tirsdager i uka.
Martin gav uttrykk for at han trivdes godt med det. 
Han hadde inngående kjennskap til klubbens økono-
mi, siden han har vært vår internrevisor i en årrekke. 
De senere år har klubben vokst seg stor, og dette 
fordret ekstern revisjon. Og ekstern revisor gav Martin 
glimrende skussmål på alle revisorrapportene i årene 
som fulgte.
Hans etterrettelighet og profesjonalitet var et uvurder-
lig bidrag inn i frivilligheten i Freidig.
I klubbens Ordenskollegium «Hyllkaka» har han gjort 
en innsats som «Skattmester» i en årrekke. 
Og for sin utrettelig innsats for Sportsklubben Freidig 
ble han utnevnt til Æresmedlem i 2014, klubbens aller 
høyeste utmerkelse.

Martin klaget aldri på formen eller helsa. Livet var uten 
sykdom og plager helt til en fot «slo seg litt vrang» 
som han sa, i slutten av august.  Det ble en røff høst 
for kjære Martin. Han ønsket og håpet å komme til-
bake på jobb. Senest tidlig i november hadde vi gode 
samtaler på telefonen, der han mente det gikk fort 
fremover. Det er med sjokk og stor sorg vi fikk meld-
ing om hans brå bortgang kom for ei uke siden. Vi sto 
med kaffekanna klar og ventet på Martin – han som 
selv hadde avtalt å komme på kontoret til kl 10.
Freidig betydde mye for Martin, og Martin har betydd 
mye for Freidig.

Våre tanker går nå til Evy og datter Kristin med familie. 
Vår dypeste medfølelse i sorgen – som alle i Freidig-
familien deler med dem.

En siste hilsen fra gode venner i Sportsklubben Freidig



6
UTLEIE FREIDIGHUSET

uTLEIE Av FREIdIgHuSET 

Freidighuset
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, llille-
stua; 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 på forhånd. De er selv 

ansvarlig for rigging og rydding, og nøkkel må hentes 
og leveres tilbake på klubbkontoret.

I tillegg til internt bruk i.f.m. aktiviteter knyttet til klub-
ben 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 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. 
 

Leie avtales med klubbkontoret - 
send en e-post til freidig@freidig.idrett.no

sigurd Jorsalfars vei 31 på Eberg

Foto: Kjell Erik Berg



7KLUBBHyTTA VÅR

Det ble tidlig på året avdekket råteskader i 
bærende konstruksjoner på vår flotte hytte i By-
marka. Vi så oss derfor nødt til å stenge klubbhytta 
for utleie. 
En stor rehabilitering er nå gjennomført innvendig 
og Fjellsætra har nå blitt et flott samlingspunkt for 
klubbens mange medlemmer i alle våre 5 avde-
linger. Hyllkakagjengen er flittige brukere med 
kaffesamling hver tirsdag, julelunch, skirenn mm. 
Mange av våre yngste lag har også hatt artige sam-
linger på hytta vår den siste tiden. Fjellsætra skal nå 
være en brobygger mellom generasjonene våre.

Vi har hatt gode bidragsytere fra klubben for gjen-
nomføringen av restaureringen. I tillegg har vi fått 
god bistand fra lærere og elever ved Charlotten-
lund vgs, Byggfaglinje.

Klubbhytta vår ligger like ved Fjellsæter kapell. 
Ikke langt fra Henriksåsen P-plass og Skistua.
Perfekt plassert i Bymarka!
Den har en koselig peisestue og en storstue som 
kan brukes både til møter og selskaper. Kapa-
siteten 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. 

Leie avtales med Freidigkontoret. 

send en e-post til: freidig@freidig.idrett.no

Ta dere gjerne en tur!

Gode støttespillere har vi også vært heldige  
å ha med på laget: 

IKEAs NAbOFONd
Vi ble superglad da vi vant IKEAs Nabopris i vår.
Premien var gavekort kr 25.000 - til fri bruk.
På IKEA Leangen fikk vi svært mye for pengene: 
Alle møbler i peisestua, bord i spisestua, nytt 
kjøkken inkl kombiskap og innebygd komfyr. I 
tillegg ble det gjort innkjøp av kjøkkenutstyr. Så 
nå står vi god rustet til sosiale sammenkomster for 
små og store, unge som gamle.

TRONdHEIM KRAFT
Vi mottok i juni kr 20.000 fra sponsoravdelingen i 
Trondheim Kraft, til bruk i rebabiliteringen.

TORdENsKIOLdKOMITEEN
I tillegg vedtok Tordenskioldkomitèen vår å gi kr 
30.000 av årets overskudd til klubbhytta vår.

HYLLKAKA
Ordenskollegiet Hyllkaka har gitt klubben 
kr 50.000 til rehabiliteringen av Fjellsetra.

AdOLF ØIENs FONd
Enorm var gleden da vi i oktober fikk kr 
90.000 i tilskudd fra Adolf Øiens Dona-
tionsfond. Vi er da økonomisk rustet til å 
fortsette restaureringen av hytta utvendig. 

Vi er utrolig takknemlig og glad 
for støtten fra alle bidragsyterne.

FJELLSÆTERHYTTA I nY PRAkT!
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J05 kIck-OFF På FJELLSÆTRA
Søndag 2. oktober sparket J05 for alvor i gang håndballsesongen, da det ble det arrangert 
kick-off på Fjellseterstua. Spillere, foreldre og søsken ble invitert til en dag med fokus på 
samspill, lek og fysisk aktivitet både ute i marka og i hytta. Yr hadde meldt sol, svak vind og 
ingen nedbør. Det viste seg å være fullstendig skivebom! Søndagen startet med tåke, regn og 
sur vind, uten at det la noen demper på stemningen. Kl. 12.00 sto i underkant av 50 barn og 
voksne ferdig skiftet og klare for utendørsaktiviteter. Været kapitulerte for sporty innstilling 
og pågangsmot, så etter en stund fikk vi både solglimt og oppholdsvær. 

Spillerne hadde ønsket seg «Mestrenes Mester». 
Trenerteamet med Dorte Stenvold leverte på bestilling, og sørget for en 
finurlig løype med oppgaver som utfordret ferdigheter i samspill både fysisk 
og mentalt. Flere foreldre og søsken hadde tatt utfordringen og meldt seg 
på konkurransen, og andre tilbød seg å bistå med kjøkkentjeneste og andre 
oppgaver. Gjennomføringen av konkurransen gikk kjempefint, med høytidelig 
premieutdeling og gullmedaljer til alle før vi var klare for lunsj.  
Inne i hytta ventet langbord og oppdekking med nystekte rundstykker og 
varm sjokolade. Etter felles lunsj i hytta forsvant jentene ut i marka for flere 
fysiske krumspring, mens de voksne fikk et godt møte 
med barneidrettsansvarlig i klubben, Atle Rolstadaas. 
Han er en ressurs vi kommer til å ha stor glede av i 
Freidig. Etter Atles foredrag fikk spillerne komme inn 
i varmen igjen. Det ble felles pause med vafler og 
kaffe, før spillerne fikk i oppgave å lage nytt heiarop 
mens de voksne gjennomførte foreldremøte. Gruppe-
oppgaven ble løst med glans, og det nye kampropet 
ble lansert umiddelbart som en flott avslutning på 
dagen.

Mvh Marit Album Kvernmo

Hermine, Ida, Ståle, 
Ina og Jørgen.

Jonathan, Emil, Linea, 
Anja og Trude.

Laginndeling 
og instrukser.

Synnøve, Dorte og Lone.
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Lunch i foreldrestua. Majken, Martine, Rikke, Rakel, 
Helen, Eleanora, Oda, Mia og 
Venke.

Mia, Oda, Camilla, Odd 
Sigurd og Grete.

Rikke, Eleanora, Ingrid, 
Rakel og Alida.

Spent før premiutdeling!

Ingrid, Benedicte, Mathea, 
Alida, Synnøve og Marte

Spillerbordet.

Venke, Helen, Benedicte, 
Geir, Majken og Lis Cathrin.

Oppgave pilkast.

Freidigmiljø 
er ikke noe 
som skapes 
av seg selv.

det er 
du og jeg 

som 
er miljø-

skaperne!
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J06 var maskoter for 
byåsen i kampen 
mot Glassverket. 

byåsen vant 33-25 :)

Her er jentene i de nye spilleskjortene. 
Foto: Hilde Remman Paulsen. 

FREIdIg J06
Jenter-06 var på Selbucup for tredje gang 4.-5. juni. De spilte fem kamper, 
der de vant fire og spilte en uavgjort:)
Alle Freidiglagene bodde som tidligere år, sammen på menig-hetshuset. 
Som alltid på Selbucup, ble det taco til lunsj på lørdag og hamburger på 
søndag. På lørdag kveld spiste vi i tradisjon tro, pizza på Selbu Restaurant. 
Så dro jentene på etterlengtet disco. Etterpå ble det lørdagsgodt på rom-
met. 

Jentene koste seg sammen både på og utenfor banen, en flott gjeng 
det er artig å dra på tur sammen med.
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FREIdIg & RAPP SAmARbEId På g06
Freidig og Rapp gutter 2006 er nå slått sammen 
til ett lag, og er fra denne sesongen blitt Freidig 
Rapp G06. Laget organiseres under Freidig, og 
har beholdt trenere og oppmann fra Freidig. Vi 
gleder oss over et stort lag med 29 flotte gutter 
som hittil har funnet hverandre godt på banen. 
Serieåpningen, hvor 15 av 29 var i aksjon, endte 
med seire i begge kampene. Viktigere enn dette 
var likevel å se masse håndballglede og finfin 
progresjon teknisk. Overgang til stor bane har 
vært utelukkende positiv, som gutta selv sier: 
“nå spiller vi endelig ordentlig håndball” ;-)
Vi er også veldig fornøyde over å ha fått Strin-
dahallen som hjemmebane denne sesongen. Vi 
ønsker oss masse tilskuere og liv og røre når vi 
har kamp, så ta gjerne turen innom!
mvh Monica

INNEBANDy

Freidig innebandy G-14 gjorde 
en hederlig innsats på sjetne Pant-
ers innebandy-cup nest-siste helga 
i oktober. det var en fin start på 
innebandy-sesongen, og et flott 
arrangement av sjetne innebandy. 

Fra venstre: Iver Holter, 
Andreas stokvik, Emil Veie, Erling 
Thommesen, Kristian Wold, Tobias 
Olsrød, Johan Herfjord, 
Joakim stokvik, Espen Neverdal, Jakob 
Østvik, Johannes Gevingås. Trenerne 
Magnus Larsen og sigurd Harby i bak-
grunnen.

 

Gratulerer med sølv, G14! 
 

 

 

Fra venstre: Iver Holter, Andreas Stokvik, Emil Veie, Erling Thommesen, Kristian Wold, Tobias Olsrød, Johan 

Herfjord, Joakim Stokvik, Espen Neverdal, Jakob Østvik, Johannes Gevingås. Trenerne Magnus Larsen og Sigurd 

Harby i bakgrunnen. 

Freidig innebandy G-14 gjorde en hederlig innsats på Sjetne Panters innebandy-cup 

nest-siste helga i oktober. Det var en fin start på innebandy-sesongen, og et flott 

arrangement av Sjetne innebandy. 

 

Gutta gjorde en veldig bra turnering, med totalt fem seire og to tap, begge mot samme lag. Nyborg 

Supergirls vant knepent 3-2 i finalen mot Freidig. I første omgang rakk vi etter 20 sekunder og få et mål 

annullert, og rett etterpå å slippe inn det som kanskje blir stående som sesongens mest uheldige baklengs. 

 

 

gRATuLERER mEd SøLv, g14!

Gutta gjorde en veldig bra turnering, med totalt 
fem seire og to tap, begge mot samme lag. Nyborg 
Supergirls vant knepent 3-2 i finalen mot Freidig. I 
første omgang rakk vi etter 20 sekunder og få et mål 
annullert, og rett etterpå å slippe inn det som kanskje 
blir stående som sesongens mest uheldige baklengs. 
Vi vant 2. omgang med to mål. Det er spesielt impo-
nerende at guttene gjorde det så bra mot de eldre 
jentene på 16 år. 

Ellers var det hele ni forskjellige målscorere på laget, 
som viser at vi har meget god bredde i laget.

Vi ser fram til en ny innebandy-sesong med dette 
flotte laget, som hovedsakelig består av gutter født i 
2002 og 2003. Trenere i år er Sigurd Harby og Mag-
nus Larsen.
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Freidig stod som arrangør av sesongens første minirunde. Den 
gikk av stabelen 5. og 6. november i Rosenborghallen.  Hele 58 
lag deltok. Freidig stilte med 10 lag, derav 3 som deltok på sin 
første minirunde. 

Alle lag bidro til arrangementet; styret stod for planlegging, 
minirundelagene stilte med vakter og varer til kiosken, og G14 
og G19 spillere stilte som dommere. I tillegg stilte Damelaget 
med dommere og vakter når jentelagene hadde kamper. 

Styret ønsker å takke alle for flott innsats – minirunden ble en 
suksess både sportslig og økonomisk. 

På vegne av styret 
Cathrine Ringstad 

Sesongens første minirunde 
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Heldig vinner av Freidig 
drakt signert av landslags- 
spiller Karen Farnes 
(tidligere Freidig spiller, 
nå i Endre, Sverige) 



14 SAMARBEIDSPARTNERE

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

Surveillance

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

MøllerUndall

937450761

Vil du gi din støtte til FREIDIG SPORTSKLUBBEN?

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 eller foreningen du mener fortjener det
mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i FREIDIG SPORTSKLUBBEN.

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

Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 5 prosent* av spillinnsatsen gå direkte til din grasrotmottaker, og best av
alt, hverken innsats, premie eller vinnersjanse reduseres.

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

Gjennom å være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store drømmer for din grasrotmottaker.

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

For mer informasjon se www.norsk-tipping.no
*For Multix og Instaspill gjelder annen beregning.
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Gjennom å være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store drømmer for din grasrotmottaker.
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mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i FREIDIG SPORTSKLUBBEN.
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vIL du gI OSS dIn STøTTE

- uTEn AT dET kOSTER 
dEg nOE...?

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

Surveillance

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

MøllerUndall

Vi leverer og monterer:

Alt av låser og beslag    
Låsesystemer   
Alarmer
Adgangskontroll    
Kameraovervåking    
Porttelefon
Dørautomatikk
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Freidig Freeski er et organisert tilbud for jenter og gutter som ønsker 
å bedre sine ferdigheter på ski gjennom lek og moro. 

Fokuset er å øke ferdigheter som kan bidra til mestringsfølelse og en 
aktiv hverdag livet ut.

Lek på Airtrack’en!

Høye svev på trampolina!

Treningssamling I Funäsdalen!

Fundamentet er å ha mest mulig variert og allsidig fysisk aktivitet. 
Utøverene skal følges opp av trenere på et høyt nivå med individuell 
oppfølgning i forhold til utvikling, enten det gjelder trene for å trene eller 
trene for å konkurrere. 
 
Tilbudet er for de på 8 år og oppover og krever at man kan ta heis, kjøre 
ned en bakke og stoppe på egen hånd.
I høstsesongen er det hver onsdag, frem til snøen kommer, barmarkstren-
ing på Rødde folkehøgskole der man kan øve på trampoline, airtrack, 
trampett og liknende. Når snøen kommer, flyttes treningene til Vassfjel-
let. Vi er også ivrige brukere av byens nye rail parker og legger treninger 
til disse så snart kulda kommer.

Freeski er en fin arena for at hele familien kan være samlet, enten det 
gjelder freeski, alpint, rando eller langrenn da alle disse aktivitetene kan 
utføres i tilslutning til samme anlegg. På treningskveldene kan foreldre 
selv være aktive i bakken da klubben har ansatt trenere for å ta seg av 
barna. Foreldre møtes i bunn av bakken for å gjøre sosiale aktiviteter 
sammen, som f.eks topptur eller frikjøring. Dette kombineres gjerne med 
en tur innom parken for å se hvordan ungene har det. 

Fast på programmet har vi også treningssamling sammen med 
Oppdal Freeski og Ålen Freeski en helg i januar. Da drar vi til Funäsdalen i 
Sverige hvor de alltid har en bra park klar på denne tiden og hvor mu-
lighetene til å ta nye steg er store, i tillegg har vi alltid en fin sosial ramme 
rundt dette arrangementet.

Vi har også I løpet av sommeren pusset opp 
hjemmesiden vår; www.freidigfreeski.no

Her ligger mye informasjon for interesserte.

Takk
Tusen takk for hyggelig blomsterhilsen på 80-års-
dagen min. Det satte jeg stor pris på.
Jeg føler meg fortsatt som en ekte Freidiggutt !
Hilsen Kristian Kvikne

Takk for oppmerksomheten til min 80-årsdag.
Edvin B. Kværnø.

Tusen takk for blomster og hilsen på min 85-års-
dag.
Hilsen Bjørn Strandhaug

Hjertelig takk til både Hovedstyret samt Hyllkaka 
for hilsen i anledning min 85-årsdag.
Hilsen Thor Weiseth



Mediterraneo Summer Cup
Fotball J2001, Santa Susanna, 24. juni - 2.juli
J01 hadde gledet seg lenge til denne fotballcupen i Santa Susanna like utenfor Barcelona. Laget hadde spart 
lenge og utført mange dugnader for å få til denne turen. Vi var 61 personer som reiste totalt. Spillerne bodde på 
rom sammen, mens foreldre og søsken hadde egne rom. Vi bodde på Hotell Riviera, hvor både frokost, lunsj og 
middag var inkludert og stranda var bare noen meter unna.
Jentene spilte kamper mot lag fra Italia, Sverige og Spania i innledende runder. De slo Spanialaget og møtte 
derfor igjen laget fra Sverige i semifinalen. Der vant Freidigjentene etter en veldig spennende straffekonkur-
ranse. I finalen spilte de igjen mot Como 2000 fra Italia, hvor de da tapte 3-0. Jentene hadde spilt kjempebra og 
alle var veldig fornøyd med 2. plass i cupen.
Det var en flott tur, både sportslig og sosialt. I tillegg til fotballcupen var dagsturen inn til Barcelona et av høyde-
punktene. Der besøkte vi først Camp Nou fotballstadion, etterpå ble det shopping i storbyen.

Takk for turen!
Hilde R. Paulsen

Her fra den flotte åpningsseremonien hvor alle 
nasjoner som deltok i cupen var representert 
med sitt flagg.

Glade, flinke sølvjenter!

Camp Nou.
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18 SKANDIA CUP

 

MINI

 

MINI

7-12 ÅR; 
LØRdAG 24. 

ELLER sØNdAG 
25. JUNI

sportsklubben Freidig’s fotballavdeling, kan være skikkelig stolt av 
skandia Cup arrangementet i 2016. som tidligere år befestet vi vår po-
sisjon blant Norges største fotballcuper, og hadde 715 påmeldte lag.

Det å samle arrangementet i sin helhet på Lade Idrettspark ble en kjem-
pesuksess, og både spillere, ledere og foresatte ga flotte tilbakemeldinger 
på atmosfæren og gleden Skandia Cup kunne vise til.

Det at klubbens fotballmedlemmer virkelig står opp og bidrar til gjen-
nomføring av et slikt massivt arrangement imponerer oss i cupkomiteen. 

Med deres herlige innstilling til alle jobber som må utføres, så bidrar dere 
til økt trivsel til alle som besøker vår cup. Tusen takk for ditt bidrag som er 
med å løfte kvaliteten og opplevelsen.

Store deler av overskuddet går nå til nyinvestering på Freidigbanen. Nytt 
speakeranlegg er innkjøpt, nytt låssystem er på gang, oppgradering av 
garderobene og flere positive overraskelser får dere i løpet av kommende 
måneder.
 
Mvh Hovedkomitèen i Skandia Cup og Freidig Fotball’s styre

MANdAG 
26. JUNI 

TIL LØRdAG 
1. JULIPåmELdIngA FOR 2017 ER ALLEREdE åPnET!

mELd dERE gJERnE På Så TIdLIg SOm muLIg.

for elektronisk 
lagspåmelding,

betaling av påmeldings-
avgift & eventuelt 
A- eller Cup-kort:
SøndAg 28.05.  

FRIsT:

www.egon.no

Egon Tårnet    73 87 35 00
Egon Solsiden 73 92 67 01
Egon Søndre    73 51 79 75
Egon Prinsen    73 80 70 90
Egon City Syd   72 88 98 80

LERKENDAL

Logg deg inn på:  

www.skandiacup.no  

for påmelding!
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Da har vi hatt avslutning for J09 i Tyholttårnet Det var 74 påmeldte! 
Alle jentene var med!! gleder oss til neste fotballsesong! 
Ingunn Aasen Børresen

FIn AvSLuTnIng HOS EgOn TåRnET!

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

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

Julemat 
     på Egon Tårnet

Egon Tårnet ønsker alle hjertelig 
velkommen på deilig julemat 
fra torsdag 10.11.2016 og 
hver dag ut 23. desember.

Vi har også 

ribbesandwich

& julelunsj

TÅRNET

10% KICK BACK

Nevn FREIDIG-avtalen når dere 
bestiller og 10% av det dere har 

spist for blir tilbakebetalt 
rett til Sk Freidig.

Støtt klubben 
- støtt laget

Husk
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ANNONSE

Kjøre opp?
AM 146: moped/

scooter

A1: Lett MC
A2: Mellomtung MC

A: tung MC

scooter: fra kun 
kr. 4 700,-

Bil og bil med 
automat

Alt obligatorisk 
inkl. leie av bil FP. 

Kun kr. 10 990,-

Trafikalt grunnkurs
TGK

Kun kr. 2 390,-

Magnus Berrføtts vei 4
 

Tlf  72 90 24 24

Kontor@trafikksikker.no

Her får du kjøpt gavekort på valgfri sum 
eller opplæring
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Hyllkak-festen 2016
Her er noen foto fra årets Hyllkakfest. den ble avholdt på Freidighuset 
onsdag 12. oktober i tradisjonell stil.
Nesten 40 gjester hadde meldt seg på dette fine arrangementet.
Kjell Ivar Aune gledet oss med fin lysbildefremvisning av vår historiske 
Fjellseterhytte og omgivelsene rundt.

Jarle Lysklett og bjørn strandhaug 
ble tildelt storkors ved høytidelig 
utnevnelse av Kollegiet.

Kjell Okkenhaug var vår 
eminente toastmaster.

Velkommen til tradisjonell julelunch på Fjellsetra:
Tirsdag 13. desember kl. 12.00  for våre medlemmer. Med god julemat, julesanger og julehøytid.
Hyllkakskatten på kr 100 betales inn direkte til konto 4200.36.10858 og merkes ditt navn.
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SAMARBEIDSPARTNERE

Li-Jo Renhold AS
– Erfaring med renhold siden år 2000
Markaplassen 393, 7054 Ranheim
Mob. 976 99 524 • post@li-jo.com

 din lokale renholds leverandør

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

     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. 

 

SPIS FREIDIG 
STERKERE! 

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

til sportsklubben! 

 

kLubbEnS HISTORIE 
ER SAmLET!
Endelig - da er hele klubbens historie samlet på 
Byarkivet, Dora.
Et stort arbeid er nedlagt. Per Bue fra Sp.kl. Freidig er 
fornøyd med at historien vår nå er trygt oppbevart - 
som eneste klubb i Norge med historie helt tilbake til 
1903 på èn plass.
Samlingen gjøres tilgjengelig for publikum i løpet av 
våren 2017.
Sindre hos Byarkivet har gjort en enorm innsats med 
scanning og katalogisering av alt fra oss. Det ble mange 
hyllemeter - både i høyde og bredde!
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ANNONSE

365gym.no

Magnus Berrføtts vei 4. 

Aldersgrense  
15 år

Alltid åpent
24/7

Gratis 
innmelding

Fra kr. 
159,- pr. 

mnd



 
Hjertestarter-/førstehjelpskurs 

for idrettslag i Trondheim  
29. november 2016 

 
Trondheim kommune, i samarbeid med Sør-Trøndelag Idrettskrets, tilbyr gratis kurs for 
idrettslagene i Trondheim. Målet er økt kompetanse når det gjelder bruk av hjertestarter, 
hjerte-/lungeredning (HLR) og generell førstehjelp. Din bedriftshelsetjeneste AS, ved 
instruktør Jarbel Brevik, er ansvarlig for faglig innhold og gjennomføring av kursene. 
 
Tid:   Tirsdag 29. november fra kl 1830 – 2130 
Sted: Freidighuset på Eberg, Sigurd Jorsalfars vei 31 
Minst 10 og maks. 20 deltakere (hvis stor pågang, maks 4 fra hvert idrettslag) 
 
Informasjon om kurset 
Kurset handler om mer enn teknisk førstehjelp. Enkeltmennesket er i fokus, og man er 
opptatt av emosjonelle erfaringer ved uforutsette hendelser. Med mål om engasjerte 
deltakere som tør å involvere seg og bry seg om andre mennesker, jobbes det med den 
enkeltes mentale helse for å bygge kompetanse og skape mestringsfølelse. 

 Hovedtemaer 
 Varslingsrutiner – internt og eksternt 
 Opptreden, personlig og generelt 
 Hjertestarteren – teknisk og funksjonelt  
 Praktisk trening HLR med hjertestarter 
 Blødninger, brannskader, bruddskader 
 Kramper, epilepsi, sukkersyke. 
 Hjerteproblematikk 
 Fremmedlegeme i luftveiene 
 
Påmeldingsfrist 22. november 2016 – for elektronisk påmelding, trykk HER 
NB: Deltakere som ikke møter opp, vil bli belastet kr 200 i etterkant 
 
 

VEL MØTT TIL ET LÆRERIKT OG LIVSVIKTIG KURS! 
 
 
Med sportslig hilsen 
Sør-Trøndelag Idrettskrets     Trondheim kommune 
Maj Elin Svendahl, mobil 419 00 107    Jorid Ferner 
Idrettsfaglig rådgiver      Rådgiver, idrett og friluftsliv 
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