
NUMMER 1    MAI 2018 89. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD

SPORTSKLUBBEN FREIDIG

Freidig håndball g2006 mottok 
 Fair-play pris under shellcup

EN
ØNSKES ALLE MEDLEMMER

 

MINI

 

MINI

Mini Cup   3 ’er fotball for 7-åringer. 5’er fotball for 8-12 åringer. Lørdag 23. og søndag 24. juni 
Hoved Cup   7’er, 9 ’er og 1 1 ’er for de mellom 13-19 år. Mandag 25. juni til lørdag 30. juni 

TIRSDAG 
8. MAI 

KL. 19.00

Les mer om disse på side 9
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VELKOMMEN TIL
Norges Beste 
Sommercup!



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 - tlf. 412 11 898
- O-avd.:  Johan Ivarsson    johan.ivarsson@vianova.no   - tlf. 72 56 76 55
- Innebandy:  Torstein Fornes fornes@gmail.com - tlf. 466 20 475

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 llvseth@gmail.com 

Nestleder Monica E. Haugen 412 11 898 monicahaugen@msn.com

Sekretær Berit Album Kvernmo 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 930 59 576 oyvind.riiber@sticos.no
 
Styremedlem Stian A. Henriksen 951 64 366 stian.a.henriksen@gmail.com

                           
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
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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
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VÅRE AVDELINGERs NETTSIDER:
Alpin: www.freidigalpin.no 
Freeski: www.freidigfreeski.no 
Fotball: www.freidigfotball.no

Håndball: www.freidighandball.no
O-avd: www.freidig.idrett.no/o
Innebandy: www.freidig.idrett.no/ib



Kjære Freidig Venner

Har du sikret at ditt barn har reell innflytelse i klubben?
Klubben er i vekst på anlegg, i antall avdelinger/idretter og aktive barn og unge. Det 
er en styreleders privilegium å jobbe med tillitsvalgte med høy kompetanse innen en 
rekke ulike fagfelt i klubbens hovedstyre og avdelingsstyrer. Vi samarbeider godt og 
bistår hverandre for å utvikle klubben, sikre kostnadseffektiv drift og god kvalitet i våre 
aktiviteter innenfor trygge økonomiske rammer.
Men dette arbeidet gjøres på oppdrag av våre medlemmer via klubbens viktigste 
forum: Årsmøtet.
Alle aktive barn og unge i klubben har medlemskap. Dette er viktig for bla. forsikring 
ved skade eller medlems-rabatter til våre samarbeidspartnere. Men medlemskap har 
også en tilleggsverdi:
Innflytelse og medbestemmelse. For å ha en reell medbestemmelse må du ha stemmerett. Og det
får du ved fylte 15 år og betalt klubbkontingent. Hvis du som forelder melder deg inn i klubben så vil
dette sikre medbestemmelse og innflytelse på vegne av din idrett og ditt barn på en svært viktig
arena for barn og unge i vår bydel.
Hvordan kan du enkelt bidra til bedre økonomi for din idrett på 2 minutter?
Min sønn ringte ‘besse’ og ‘bessemamma’ og ba dem registre Sportsklubben Freidig som sin
Grasrotklubb i Norsk tipping. Det ble gjort. Vi oppfordrer dere til å gjøre det samme: Be
familiemedlemmer, naboer, venner og kolleger gi sin Grasrotandel til Freidig. Det er så lite, og
lettvint, men så viktig. I 2017 hadde klubben 555 givere i en klubb med 2000 medlemmer. I en bydel
med 15 000 innbyggere. Dette gav klubben kr 161 000,-.
I fint vårvær og med mye aktivitet i klubben vil jeg takke klubbens tillitsvalgte, trenere, lagkontakter
og foreldrene for en uvurderlig jobb og positivt engasjement for klubben i tråd med våre verdier og
oppgaver. En stor takk til alle som bidrar med tid og ressurser til realisering av Eberg Idrett- og
aktivitetspark, overtakelse og utvikling av Vassfjellet skiheiser, realisering av Gråkallen vinterpark,
utvikling av baneanlegget på Eberg og vedlikeholdsarbeid på klubbhytta Fjellseterstua, og
klubbhuset vårt. Takk til alle som organiserer sosiale treff for klubbens veteraner i ‘Hyllkaka’,
turneringer og arrangement for ulike årsklasser, Tordenskiold løpet og Skandia cup. Vi kan trygt si at
frivilligheten i Freidig er høyst levende.
Jeg ser frem til å heie frem våre aktive fra sidelinjen og å delta med Freidigfamilien under vår fane i årets folke-
tog på 17. mai. 
                                                                                                      Freidighilsen Lise Tevik Løvseth, Styreleder
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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/

Freidigmiljø er ikke noe som skapes av seg selv.

det er du og jeg som er miljø-skaperne!
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Slipp joggeskoene 
løs  – det er vår!

Påmelding på nett er enklest
· Alder fra 0 til og med 15 år: kr 100, fra 16 år: kr 225.
· Løpere fra og med 13 år som ikke har betalt helårslisens til Friidretts-
 forbundet betaler i tillegg 30 kr for engangslisens.
· Påmelding på nett fra 1. april fram til 8. mai kl 09.00.
· Klikk deg inn på: http://freidig.idrett.no/tordenskiold/pamelding-pa-nett/ 

Gruppepåmelding
· Hver 10. løper er gratis. Fyll ut skjema på freidig.idrett.no/tordenskiold  
    og send på mail til freidig@freidig.idrett.no  -  Vi sender samlefaktura.
 
Påmelding på løpsdagen
· Fra kl 17.00 på arena. Pris kr 150/300, + lisens. Vi tar kontanter & Vipps.
 
Startnummer hentes på løpsdagen i Autronicahallen på Lade fra kl 17.00.

• Til alle nye deltakere: Tordenskioldnål  
• Til de under 10 år: Diplom til alle som fullfører
• Uttrekkspremier

Premieutdeling i Autronicahallen fra kl 19.45

Startkontingent & Påmelding

  Premiering

5 & 10 km mosjonsløp -  med tidtaking! 
5-11 år (kun 5 km).  12 - 13 år, 14 - 15 år, 16 -17, 18 - 19,  20 - 22,  23 - 39,   
40 - 44,  45 - 49,  50 - 54,  55 - 59,  60 - 64,  65 - 69, 70 - 74, 75 - 79, 80+
Vi har i år nytt tilbud: TRIM 5 km & TRIM 10 km uten tidtaking!

Klasser

Arr.: Sp.kl. Freidig 

Resultatlister henges opp i hallen og kan sjekkes på internett under og etter løpet

Klikk deg inn på 
freidig.idrett.no/tordenskiold 
for påmelding & informasjon

InvItasjon tIl

TIRsDag 8. MaI

Står for trenings-
program & opp-

varming!
Stiller med 
premier!

Startavgift:
0 til 12 år 
kr 100,-

start og mål ved autronicahallen rett øst for Lade Idr.anlegg



5KLUBB-ARRANGEMENT

 

MINI

 

MINI

7-12 ÅR; 
LØRDAG 23. 

ELLER SØNDAG 
24. jUNI

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.
 
Vi er også glad for å meddele at Skandia Cup økonomisk fikk et flott år i 
2017. Overskuddet er med å bidrar til sunn og god drift i vår fotballavdel-
ing, og det gir oss også mulighet til å ruste opp vårt anlegg på Freidig-
banen. Store deler av overskuddet går nå til nyinvestering på hjemmean-
legget samt til å holde vår aktivitetsavgift på et humant nivå. 
 
Vi takker alle i fotballavdelingen i Freidig som bidrar til at gjennomførin-
gen 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

MANDAG 
25. jUNI 

TIL LØRDAG 
30. jUNI

UTE ETTER OPPMERKSOMHET?
Fagtrykk er eksperter på trykksaker, skilt, banner og utstillingsmateriell. 
Vi får bedriften din til å synes. 

73 10 18 00  |  post@fagtrykk.no  |  fagtrykk.no



6

Leie avtales med Freidigkontoret. 

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

- eller Vår Fine FJellsÆterhytte?
Klubbens hytte ligger i Fjellseterveien 399. Perfekt plassert i Bymarka!
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. 

UTLEIE FREIDIGHUSET

utleie aV 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 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 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 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. 

Sigurd jorsalfars vei 31 på Eberg
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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.

BARN HENTES UTENFOR TINGHUSET 
ETTER AT VI ER FERDIG MED Å GÅ. 

SE ETTER KLUBBENS FANE.

TOGET GÅR SLIK: 
BISPEGATEA-MUNKEGATA-ERLING SKAKKES GT- 
KJØPMANNSGATA-KONGENSGATA-NORDRE GT- 

OLAV TRYGGVASSONS GT – MUNKEGATA
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Freidig håndball 
på tur 
til sundsVallcup
Smørblid leder for Freidig håndball klar for å frakte 
to fulle busser med håndballspillere, trenere og øvrig 
støtteapparat til Sundsvall!

To fulle busser med 6 Freidig og Rapp-lag dro 16. 
mars av gårde til søta bror for å måle håndballstyrke. 
Nesten 100 stk håndballfrelste, samt noen privatbiler 
– markerte seg godt i Sverige med norske flagg og 
Freidig-klær. Nordichallen har 7 flater samlet på ett 
sted og det var et fantastisk skue i rødt og gult når 
man speidet over flatene. En viktig tur for å skape 
samhold og klubbfølelse. 
Nesten alle lag kom til A- eller B-finaler, og markerte 
seg i toppen av resultatene. 
Den meste spennende av dem alle var A-finalen i  
pojkar 03 – der stillingen var 8-8 etter full tid.  
Laget var sammensatt av G03 og G04-spillere og møtte 
GUIF fra Umeå. I forlengningen dunket Freidig inn 
seiersmålet til stor glede for spillere og tilskuere.  
En svært nervepirrende kamp som Freidig klarte å dra i 
land og sørget for at pokalen ble med hjem til  
Trondheim.
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g2006 mottok Fair-play pris 
under shellcup
Helga 20-22 april deltok Freidig gutter 2006 i årets Shellcup 
i Kristiansund med 3 lag. Med 15 kamper i forskjellige arenaer, 
tivoli, badeland og discobesøk ble det ei travel helg.
Det største øyeblikket måtte likevel være da cupgeneralen 
ringte med beskjed om at et av lagene våre, kampgruppe 3, 
vant Fair-play pris. Prisen var initiert av arrangøren og ble delt 
ut til 4 av cupens 172 deltakende lag!! I kåringen ble det lagt 
vekt på god opptreden på banen av både spillere og ledere.
 I tillegg til at vi hadde en kjempeartig cup, med mange 
gyldne øyeblikk både på og utenfor banen, ble altså lagskul-
turen vår kronet med pris. Gjett om vi er stolte!
 
23. april 2018, Monica Eidem Haugen, lagleder.  (foto: Cathrine Midelfart)



10
HÅNDBALL

SpareBank1 Cup Steinkjer
Rapp/Freidig J11, 27. - 29. april

SpareBank1 Cup Steinkjer
Rapp/Freidig J11, 27. - 29. april

Tusen takk til Trym Bolig, ViaNova Trondheim 
og G-Sport Lefstad for spons til like bager og 
hettegensere til både oss trenerne og alle de      
flotte jentene våre!

Freidig og Rapp (Bispehaugen) har nå spilt sammen i en sesong, med halvparten av seriekampene spilt i Rapp-
drakt og halvparten i Freidigdrakt. Vi har trenet sammen tre ganger i uka, i Rosenborghallen, Utleirahallen og 
på Bispehaugen skole. En flott gjeng som har det artig sammen, både på trening og på kamp. Vi avsluttet hånd-
ballsesongen med cup i Steinkjer, der vi også spilte kamper i begge drakter.
Vi var 4 trenere og 11 jenter som kjørte sammen til Steinkjer fredag ettermiddag. Vi hadde ispause på Vuddu 
Valley og ankom Steinkjerhallen rundt kl 18.00. Vi hadde meldt på to lag for å få mere spilletid, så jentene rul-
erte på kampene slik at alle fikk spille like mye. Vår første kamp var mot Sparbu, den endte med 13-4 til oss. 
Neste kamp spilte vi mot Egge, som også endte med stor målforsjell i våre jenters favør, 11-7. Etter dusjing og 
kveldsmat dro vi til Speiderhuset hvor vi skulle bo denne helga. Et helt hus for oss selv, 5 min gange til hallen og 
5 min gange til Steinkjer sentrum.
Jentene våknet tidlig lørdag, så vi fikk god tid til frokost før første kamp. I de to første kampene møtte vi Charlot-
tenlund 1 og 2. Begge kampene endte med seier til oss som var bortelag, henholdsvis 3-4 og 3-11. Vi hadde litt 
tid før neste kamp, så tok derfor en spasertur ned til sentrum. Jentene dro på shopping, mens vi trenerne endte 
opp på Jordbærpikene:) Tilbake i Steinkjerhallen møtte vi Sparbu 2, denne kampen endte med ettmålsseier til 
oss, 3-4. Etter middag på skolen spilte vi lørdagens siste kamp som var mot Rørvik. Nok en seier til våre flinke    
jenter, 3-7. Lørdagskvelden ble først tilbragt i Dampsaga bad, så spiste vi kveldsmat på skolen og avsluttet med 
lørdagskos på Speiderhuset.
Det ble tidlig start også på søndag. Etter frokost spilte vi to kamper. Den første mot Hommelvik vant vi 7-5. Neste 
kamp mot Ålen endte 10-7 til oss. Rapp/Freidig kunne som eneste J11-lag gå ubeseiret ut av cupen og med flest 
scorede mål i denne aldersgruppen.
Etter å ha sett litt andre kamper og spist middag kjørte vi hjem. Det hadde vært en kjempefin helg hvor vi alle 
ble litt bedre kjent med hverandre, samtidig som vi vant alle åtte kampene våre. Koselig at så mange foreldre 
tok turen til Steinkjer for å heie på oss. Vi gleder oss alle til fortsettelsen og til sluttspill neste sesong. Som noen 
sa, det eneste dumme med denne helga var at den gikk så fort...

Hilde R. Paulsen
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Påskesamling i Ungarn 2018 
Det er en lang og god tradisjon at Freidigs o-løpere reiser på treningssamling sammen med Frol IL.     
I 2018 skulle denne tradisjonen brytes, Freidig er så mange at vi reiser alene på samling.  Årets 
samling ble avholdt i Ungarn fra 20. – 28.mars, som alltid i forbindelse med påskeferien og til 
sørligere breddegrader.  Vi hadde med hele 28 løpere og 7 ledere på årets samling.  Vi hadde en flott 
og utbytterik samling selv om været var kaldt og ikke helt på vår side under årets opphold i Ungarn.  
Her er noen bilder fra samlingen. 

 

Hele troppen samlet på torvet. 

 

  
 

Før og etter start på en trening i ungarsk skog. 

Det er en lang og god tradisjon at Freidigs o-løpere reiser på treningssamling sammen med 
Frol IL.     
I 2018 skulle denne tradisjonen brytes, Freidig er så mange at vi reiser alene på samling. Årets 
samling ble avholdt i Ungarn fra 20.-28.mars, som alltid i forbindelse med påskeferien og til 
sørligere breddegrader.  Vi hadde med hele 28 løpere og 7 ledere på årets samling.  Vi hadde 
en flott og utbytterik samling selv om været var kaldt og ikke helt på vår side under årets op-
phold i Ungarn.  Her er noen bilder fra samlingen.

påskesamling i ungarn

Før og etter start på en trening i ungarsk skog.
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Bilkaravanen har stoppet for en trening i sporsnø. 

              

 

 

Vi bodde og spiste bra! 
 
 
 

Det ble også tid til sightseeing. 

 

Hilsen, 
Dina Reitan og Oscar Lyngen 
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Freidig - seriemester 1. diV og 
midtnorsk mester 2017/2018

Etter en jevn og spennende sesong, 
ble det til slutt Freidig som trakk det 
lengste strået i 1. divisjon for damer. 
Freidig hadde lenge en en luke til de 
neste lagene, men etter et tap og to 
uavgjort de siste tre kampene, ble det 
plutselig veldig jevnt i toppen og unød-
vendig spennende. Med to kamper igjen 
var det NTNUI som hadde matchballen, 
men etter at de gikk på et tap mot  
Nidaros, ble det likevel Freidig som til 
slutt kunne slippe jubelen løs. 

De fire beste lagene i serien gikk videre til semi-
finale i sluttspillet. Freidig valgte Nidaros som 
motstander og vant komfortabelt 6-2. I finalen 
ventet NTNUI som hadde slått ut Sjetne i sin 
semifinale. Til tross for at det var Freidig som 
hadde føringen og desidert flest sjanser, var det 
NTNUI som klarte å putte ballen i mål i både 
første og andre periode. Da det fortsatt sto 0-2 
på måltavlen halvveis ut i siste periode, var det 
nok både flere tilskuere og spillere som begynte 
å miste troen på at dette kunne gå veien. 

Da Stine Sagøy fyrte av et utagbart skudd rett 
i krysset 8 minutter før slutt, ble imidlertid 
håpet tent hos jentene i rødt og gult. De siste 
minuttene ble en berg og dalbane av følelser. 
Freidig presset høyt og 1,5 min før slutt kom en 
velfortjent redusering ved Ingrid Christoffersen 
og lagene var igjen like langt. Rett etterpå kom 
derimot kalddusjen, da NTNUI scoret og tok 
tilbake ledelsen med bare 1 minutt igjen av or-
dinær spilletid. Men i innebandy svinger det fort 
og kampen er ikke over før fløyta gå. Da NTNUI 
trodde de hadde seieren i lomma, kom nok 
en redusering til Freidig 20 sekunder før slutt, 
denne gang signert Maria Skarsmo. Dermed 
var det duket for 10 min spille-forlengelse med 
“sudden death” (første målet vinner). Snaue 6 
minutter ut i ekstraomgangen fikk Freidig en-
delig betalt for innsatsen. Ingrid Christoffersen 
befant seg nok en gang på rett sted til rett tid 
og satte rutinert ballen forbi keeperen og sikret 
med det seieren og det gjeveste trofeet. 

Gratulerer med “The Double” til damelaget og 
trener Ola Stai!

Takk til Kjetil Aa for foto
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Foran: Hanne Roxana Trymer.
2. rad f.v:  Ola Stai, Ingrid Christoffersen, Benedicte Parelius, Stine Sagøy, Lise Lassesen, Carina Ulsund
3. rad f.v:  Victoria Kilaas, Marte Trøgstad, Marianne S. Kjos, Anita R. Lysheim, Maria Skarsmo,  
 Sofie Danielsson,   Ikke tilstede: Mathilde Willumsen, Sofie L. Willumsen
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sesongens siste minirunde
Freidig stod som arrangør av sesongens siste minirunde 
som gikk av stabelen 7. og 8. april i Rosenborghallen.  
Freidig stilte sterkt opp med 16 av totalt 50 lag.
Hele avdelingen bidro til arrangementet; styret stod 
for planleggingen mens lagene stilte med vakter og 
varer til kiosk og lotteri. I tillegg stilte G14, G15 og 
damespillere opp som dommere.
Styret ønsker å takke alle for flott innsats – minirunden 
ble en suksess både sportslig og økonomisk.

På vegne av styret: Cathrine Ringstad
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I sommer arrangerer Norges 
Bandyforbund utviklingscamp 
for unge innebandyspillere 
(jenter og gutter født 2001-
2003) i Trønderhallen, Levanger. 
Det blir 4 dager fylt med tren-
ing, kamper, forelesning og so-
siale aktiviteter. Her vil du møte 
spillere fra hele landet, få nye 
vennskap og minner for livet. 
Landslagskaptein og tidligere 
Freidig-spiller Karen Farnes 
kommer – gjør DU også?

Mer info finner du på www.
bandyforbundet.no 

Påmeldingsfrist: 1. juni 2018

Freidig Innebandy takker for en flott sesong og ønsker alle en RIKTIG GOD SOMMER!

      Oppstart for neste sesong annonseres i starten  
      av august på Facebook 
      https://www.facebook.com/Freidiginnebandy/ 
      og våre nettsider http://freidig.idrett.no/ib/

      Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!
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Vi i alpingruppa har 
hatt en fantastisk 
sesong med mye snø 
og supre forhold i 
Vassfjellet. Vi hadde 
dugnad i bakken sist 
sommer, slik at vi fikk 
tatt i bruk Midtlia 
i Vassfjellet igjen. 
Vi investerte i en 
turbinkanon, slik at 
snøproduksjonen  
sørget for en rekord-
tidlig og lang sesong. 
Våre utøvere har utviklet seg mye i løpet av sesongen. Midtlia har blitt en fullverdig trenings- 
og rennarena. Freidigs løpere har hevdet seg både nasjonalt og regionalt i aldersbestemte 
klasser. 
Freidig alpin arrangerte flere renn i Vassfjellet i vinter, bla småalpinisten, alpinligacup og 
Helenes minnecup, med 150 ivrige unge alpinister fra Trondheim, Oppdal, Meråker og Surna-
dal. Det jobbes aktivt med rekruttering og vi ser gode tendenser i klubben. Vi har økt fokus på 
at “brukt er kult”, noe vi håper gjør inngangen til vår fantastiske idrett litt enklere. Vi arran-
gerer i november hvert år Bruktmesse, der vi ser at besøket og interessen bare tiltar for hvert 
år. I år vil vi, lørdag 26. mai, arrangere en bruktmessedag for sykler. Nærmere opplysninger om 
dette vil bli spredd på FB. 
Veien opp til Vassfjellet er under utbedring, så veien dit blir kjempebra til neste vinter. Det er i 
tillegg planlagt en langrennstrasè fra Tiller til Vassfjellet, slik at foreldre har en gylden mulighet 
for å gå langrenn, mens barna er på alpinski. 
Vi gleder oss allerede til neste sesong!

Tekst: Geir Fische  -  Foto: Peter Hatlen

Freidig alpin sesongen 17/18

Hamra Cup.
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HYLLKAKA

Hyllkaka ønsker medlemmer 
velkommen på Fjellsetra

Velkommen også til trivelige vaffeltirsdager
Klokka 09.30  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.

Hyllkakas årsplaner:
Torsdag 17. mai håper vi at så mange som mulig stiller i Borgertoget.
Tirsdag 5. juni blir det deilig sommerlunsj på Fjellseter med forutgående omvisning på 
Fjellseter Kapell. 
Onsdag 17. oktober blir det Årsfæst på Freidighuset kl. 18.00.
Tirsdag 11. desember kl. 12.00 blir det tradisjonell julelunsj for Hyllkakas medlemmer med 
god julemat, julesanger og julehøytid. 
Det mailes ut invitt for hvert enkelt treff. Påmelding til Albrecht Selmer: albrec@online.no

Ønsker du 
å leie Fjellsetra?

Den leies ut til både Freidig-
medlemmer, Hyllkakas Venner 

og andre. Ta kontakt med folket 
på Freidighuset for nærmere 

avtale: freidig@freidig.idrett.no
event ring mellom kl 9-15: 

951 24 103
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stor glede på FJellsetra:

BLI MED PÅ DUGNAD & FÅ GODE VENNER
Det er stadig behov for arbeidskraft i klubben vår. Hvis du har ledig tid, lyst og krefter så kan du 
ta kontakt med kontoret for å bli med i dugnadsgjengen.  Vi lover deg et godt miljø med mange 
positive sjeler. Brødskive og kaffe byr vi også ofte på. Vi er takknemlig for våre flittige sjeler som 
villig tar i et tak.

Ring oss gjerne på 951 24 103 for mer info.  Eller send mail: freidig@freidig.idrett.no

I februar i år fikk vi en gledelig beskjed fra Trondheim Kommune: Vi mottar kr 152.500 
i tilskudd for å fullføre rehabilitering del 2 på hytta vår. Det blir nå ny peisovn og pipe, 
stor oppgradering av el-anlegget både inne og ute, taket skal få seg en real shining og 
vestveggen skal kureres for påbegynt råte. Freidigfolket ønskes velkommen på hyttetur i 
Bymarka =)

dugnad på FJellsetra

Svært god stemning 
på Fjellsetra - 

både av de trofaste 
besøkerne Fred Skog-

set, Kjell Skoglund 
og Kjell Okkenhaug 

samt av leder for 
Eiendomsutvalget 
Ulf Erik Hansen og 
hans mangeårige 

sekretær 
Mari Østgaard.

Disse karene er ikke redd 
for å ta i et tak - uansett 

høyde og oppgave! 
Per Bue måker lassevis av 
tung snø ned fra hytte-

taket - og Svein Erik 
Strand står klar for å frese 

den ut i kantene.
Tusen takk for deres 
enorme innsats med

 klubbens eiendommer.



Flügger tilbyr et bredt sortiment innen deko-
rativ maling, trebeskyttelse, sparkelmasse, 
tapet og malerverktøy i god malermester-
kvalitet. Flügger farve-kjeden består av 
ca. 60 butikker i Norge som er eiet av 
Flügger AS samt en rekke selvstendige 
franchiseforretninger. Vi har sterk fag-
kompetanse og står klare til å gi deg 
råd og veiledning til å bruke riktig 
fremgangsmåte og produkter.

Støtt klubben
bruk Flügger

Skal du pusse opp – da kan du som klubb-
medlem få 20% rabatt på maling og verktøy 

og samtidig være med å støtte klubben.

Besøk din lokale Flügger farve butikk og handle  
på klubbens kjøpskonto. Oppgi klubbnavnet når 

du betaler i kassa, så får du 20% rabatt og klubben  
får 5% klubbstøtte beregnet på ditt kjøp.

Les fullstendige betingelser for kjøp på 
flugger.no/fluggerandelen

Andelen

flugger.no/fluggerandelen
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SAMARBEIDSPARTNERE

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

BEHOV for
RENHOLD?
- Daglig renhold
- Rundvask
- Flyttevask
- Vinduspuss
- Oppskuring og boning
- Tepperens
- Matteleie

GODKJENT RENHOLDSBEDRIFT

MEDLEM AV VIRKE HOVEDORGANISASJON

Markaplassen 393, 7054 Ranheim

Mobil: 976 99 524 • post@li-jo.com

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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Elektroinstallasjoner 
VVS-installasjoner 
Sikkerhet/Lås & beslagstjenester 
 

Trøndelag: 
 

 Trondheim 
 Stjørdal 
 Brekstad 
 Orkdal 
 Verdal 

Bravida Norge AS, pb 5656, 7484 Trondheim  
Besøksadresse Tungasletta 10, Tlf. 73 96 05 00 

trondheim@bravida.no      WWW.BRAVIDA.NO 

Bravida er Trøndelags største tekniske  
installatør innen: 

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! 
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ANNONSE

For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping. Ved spilling vil inntil 
7 prosent* av spillinnsatsen gå direkte til din grasrotmottaker, og best av alt: 
Det koster deg ingen ting og påvirker ikke tippeinnsats eller premie.
*Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago.
 
GI VERDIFULL STØTTE TIL FREIDIG - HELT GRATIS! 

Slik kan du bli grasrotgiver:  • Hos kommisjonæren   • Mobilspill  
• eller via SMS: send Grasrotandelen 937450761 til 2020
   
Pengene går til å skape gode & trygge oppvekstvilkår for barn og unge i Freidig.

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.

Gjennom å være grasrotgiver 
er du med på å oppfylle små og store 

drømmer for din grasrotmottaker.

Tusen takk for din støtte.

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. 

Vi oppfordrer deg til å støtte 
oss i FREIDIG SPORTSKLUBBEN.

alpiN - FoTBall - håNDBall  
oriENTEriNG - iNNEBaNDy



Du finner hele klubbkolleksjonen 

samt alt av annet idrettsutstyr 

hos oss. Ta turen idag!

Tlf. 73 83 12 00    Åpent: man-fre 9-18,  lør 10-18

LEFSTAD

Knallgod klubbrabatt får du ved å registrere deg på en av disse linkene:
Freidig HÅNDBALL:
http://portal.oculosdialog.com/gsport/mreg/club/?clubid
=FC6CB18E-660A-4E36-96B7-B22E0DE871A7

Freidig FOTBALL: 
http://portal.oculosdialog.com/gsport/mreg/club/?clubid
=9A4ABC04-CE5A-42B2-B4A2-B245277A2DC9

Freidig INNEBANDY:
http://portal.oculosdialog.com/gsport/mreg/club/?clubid
=ED9F768E-E183-4102-94A1-AE4E8F78F72D

Freidig ORIENTERING:
http://portal.oculosdialog.com/gsport/mreg/club/?clubid
=1316E5B4-5AC4-403C-9A88-A868542E49C6


