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Min Freidig-CV

 1946: Innmeldt

 1946 – 1954:

Aktiv i hopp og fotball

 60-tallet:

* Hovedlandsrennet på ski

* Festningsrennet



 1975 – 1977: Formann 

 1978: Arrangements -

komiteen for

75 – års jubileet  

 1978 – 80: Håndballtrener  

P11, P13  



1985 - 86:

Sekretær for restaurerings-

komiteen for Fjellseterstua

1993:

Fortjenstmedaljen



2006:

Medlem i Ordenskollegiet

i Hyllkaka

2008: 

Medlem i Freidigs Råd 



Hoppkurs på Lian - 1952



I svevet i Lianbakken



Søndag 8. januar 1950













Far og sønn –

landsrennet 1949



05.02-1950





14.01 -1951





Hovedlandsrennet 1952 –

Kollbakkene



Jeg ga meg med hoppingen etter at 

jeg var kommet opp i juniorklassen. 

I 1954 deltok i noen renn som junior.

Men bakkene og kravene var blitt 

større.

I skikretsens poengrenn over 4 

konkurranser  endte jeg på 4.plass.

Jeg var 90 poeng (!!!)  etter 

vinneren Anders Woldseth

som da var i ferd 

med å slå igjennom som storhopper

Slutt på hoppkarrieren



Freidigs småguttelag –

kretsmester 1951



Uteglemt kretsmester

”I vår billedtekst til småguttefinalen i 

fotball var navnet til en av 

kretsmestrene falt ut. 

Vi iler med å opplyse at nr. 4 fra venstre 

på  Freidigs lag het Svein Solberg.”

(Adresseavisen)



1951





1954



Freidigs juniorlag –

kretsmester 1954.

Den 3. finalekampen mot 

Trond ble vunnet med 4 – 0.

400 tilskuere på

Rosenborgbanen



1954



Sommeren 1953

–

Tur til Fredrikstad

Sommeren 1954

–

Tur til Bodø 



6.Juli 1953 – kamp mot et 

sammensatt Lillehammerlag

”Kampen mandag kveld ble spilt 

på gress noe som var helt uvant 

for oss. 

Når så gressmatta var helt 

gjennomvåt etter et kraftig 

regnskyll, kan en ikke si annet 

enn at vi var en del handicaped. 



Men tiltross for dette åpnet

vi best, og hadde taket på 

kampen helt til centerhalf 

Per Johansen ble skadd. 

Da brøt alt sammen og 

vi tapte 4-2.” 



7.Juli 1953 – kamp mot

Fredrikstad

”Da vi kom fram til Fredrikstad fikk 

vi beskjed om at allerede samme 

kveld skulle kampen mot 

Fredrikstad F.K finne sted. 

Dette kom jo noe bardus på oss 

som både var sultne og trøtte etter 

den lange reisa. Men det hadde 

også den fordelen at vi ikke fikk 

tid til å bli nervøs..



Det var et stort øyeblikk 

for oss da vi løp ut på den 

innbydende  gressmatta mens 

publikum som var møtt fram i et 

antall av nærmere 1000 klappet. 

Det var ikke smågutter vi skulle 

møte –

tre av spillerne hadde spilt

på juniorlandslaget. ”





Leangenbanen



Vi planlegger mimretreff

for Frank og Jorun-1988



Mimretreffet 

startet på Buran banen



Franken tester godfoten



Få på dæ

drakta !



Praktredninger



Så gikk turen til 

Fjellseterstua



Svein N.P

overleverer

gave til

Franken



TAKK – GUTTER

Frank var en tøff 

person, 

men her fikk

følelsene utløp

Er glad for at vi tok 

dette initiativet.



Freidigs 

Årsmøte

15.12. 75









1977:

Vi satset stort 

på

Sportsmesse 

i håp om å 

rette 

opp 

økonomien







September 1977 –

Planleggingskonferanse





Okt. 

1977





2 vers av ”årsberetning”

avsunget på Årsfesten på 

Kokkeskolen. 14.10. 1977
I hovedstyret har vi strevet 

trutt, fallera -

all gammel gjeld den måtte 

bort til slutt, fallera.

I ”Parken” har vi fått vårt 

møtested, fallera

og kartoteket er på EDB. Fallera



Snart runder vi de syttifem, 

hei hipp fallera –

et jubile´ med fynd og klem,

hei hipp fallera.

La årets fest bli vorspiel nr.1, 

fallera,   

vi svinger nå vårt glass med vin 

så ren, fallera.



Går av

12.12.

1977



Arne B.- æresmedlem



1978 : 

Freidigs 75-års jubileum

Sammen  med Arne Bringedal, 

Jon Altern og 

Arne Røe deltar jeg

i arrangementskomiteen for 

Freidigs 

75-års  jubileum.









Jeg 

oppsummerer 

mine

erfaringer

som 

Idrettsleder 

med Michael

som 

medforfatter



Håndballtrener





Suksess-

trener



Restaurering av 

Fjellseterstua



Organisering –pr.sept.1985

• Formann: Øystein Larsen

• Viseformann: Ola Aalde

• Sekretær: Svein Linge 

Solberg

• Økonomi: Arne Bringdal

• VVS: Øystein Larsen

• Maling: Bård Nilsen



Organisering . f.satt.

• Elektriker: Birger Timestad

• Muring: Niels Ulleberg

• Blikk: Lasse Nilsen



Adressa  21.11. 1986











2007: Fotballgutta møtes igjen







Alle dessa dagar 

som kom och gikk.

Inte visste jag 

at de var livet.



17. Mai-

toget 1953:

Freidig 50 år

Banner-bærere:

Svein - L.S.  

Svein- N.P



1953 - Freidig 50 år



Takk for oppmerksomheten


