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Han startet sitt idrettsarbeid i Sp.kl. Freidig som pappa og 
medhjelper i hopp og fotball, og har hatt en rekke tillitsverv i 
klubben. 
Fra 1970 har han så å si hatt alle verv i klubbens fotballavde-
ling, fra fotballtrener, oppmann, styremedlem, sekretær, 
materialforvalter til leder, og g jerne da f lere av disse vervene 
samtidig fram til det siste.

Fra 1970 til 1978 var han styremedlem i skiavdelingen og aktiv 
som rennleder, speaker og arrangør av hopprenn så vel 
lokale renn, kretsrenn som landsrenn.

Jørgen var med å starte Skandia Cup i 1975, i dag Norges nest 
største fotballturnering, der han var turneringsleder i 21 år, de 
siste årene i hovedkomiteen med ansvar for seremonier og 
premier, og sist sommer som dyktig speaker inne på Ladean-
leggene. Denne oppgaven hadde han også i Tordenskioldlø-
pet hvor han ellers var «altmuligmann».
Han har i en årrekke vært redaktør av klubbens medlems-
blad.

Sportsklubben Freidig har et fantastisk anlegg på eberg med 
baner og hus. Dette hadde ikke vært en realitet uten Jørgens 
utrettelige ståpå-vilje og innsats.

Han var initiativtaker og leder av byggekomiteen for klub-
bens første fotballbane i 1989, det samme ved byggingen av 
klubbhuset i 1991 og bygging av kunstgressbane i 2001 .
Han ledet banekomiteen fram til 2005, var fortsatt leder av 
huskomiteen og «husfar», også medlem av hyttestyret for 
Fjellseterstua, Bymarkas Perle som Jørgen ønsket å kalle den.
«Hyllkaka» i klubben stod også Jørgens hjerte nær, en uhøy-
tidelig orden for medlemmer som har utmerket seg på en 
eller annen måte. 

Jørgen var også utrettelig i samarbeidet med eberg skole om 
bygging av felles ballbinge og opprettelse av allaktivitetsskole.
Han har vært medlem i klubbens hovedstyret i 23 år og 
daglig leder fra 2003. Nedlagt et stort og verdifullt arbeid 
med organisasjonsoppbygging, stått bak klubbens håndbok, 
utarbeidet ny klubblov for å nevne noe.

Han arbeidet ofte døgnet rundt og ble spøkefullt kalt «Jørgen 
nattmann». Det var ikke uvanlig at han kunne sende nattlige 
mailer når gode ideer dukket opp.

For sin enorme innsats for klubbens beste ble han utnevnt 

til æres-medlem i 1993, 
klubbens høyeste 
utmerkelse.

Det er ikke bare 
Sp.kl. Freidig som har 
nytt godt av Jørgens 
kunnskaper og sam-
funnsengasjement.
Han har vært aktiv i 
en rekke arrangement i Trondheim. Her kan nevnes Ski-VM 
Junior hopp i 1984, Prøve-VM og VM på ski i 1997, World Cup i 
hopp og kontinental cup i hopp 2007 og 2009.

Under NM på ski i 2008 hadde han ansvaret for pynting av 
kongehytta og for servering av lunsj til Hans majestet Kong 
Harald og hans følge. Alt perfekt utført!

Vi skal heller ikke glemme hans innsats som medlem i 
arrangementskomiteen i Landsturneringen for Psykisk 
Utviklingshemmede i 2000 og 2004.

I 2004 representerte han Sp.kl. Freidig og idretten i 
Trondheim ved underskriving av vennskapsbyavtalen 
mellom Trondheim og den palestinske byen Ramallah.                                               
I samarbeid med ordfører Rita Ottervik og vennskapsby-
foreningen Trondheim – Ramallah var han i Palestina og Israel 
og inviterte fotballag til Skandia Cup 2005.

I 2010 ble Jørgen tildelt Idrettens hederspris ved Idrettsgallaen 
i Sør-Trøndelag for sitt store idretts- og samfunnsengasje-
ment. Vel fortjent!

en bedre kandidat kunne vanskelig f innes. Han nøt stor 
respekt blant idrettsvenner i alle lag.

Jørgen hadde et stort hjerte. Han hadde omsorg for alt og 
alle. Han skapte glede og engasjement rundt seg. Han stod 
for de gode verdier. Han var selve kontinuitetsbæreren i 
klubben.
Så å si alt dette delte han med kona Hjørdis. De var et unikt 
«to-spann».
Vi har utrolig mange gode minner å ta med oss videre selv 
om dagene kan oppleves som tunge nå.
Vi vil minnes Jørgen med takknemlighet og glede.

Ulf-Erik Hansen,  Leder Sp.kl. Freidig

M i n n eord ove r Jørg e n g evi ng
Jørgen, den mest markante idrettsleder i Sportsklubben Freidig, 
har lagt ned sin vandringsstav.
Det var med sorg vi mottok budskapet om at Jørgen var gått bort.
Vi har mistet en nær venn og dyktig idrettskollega. Han var en bauta i klubben.
Jørgen har lagt bak seg en lang og beundringsverdig karriere som idrettsleder.


