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MEDLEMSBLAD

SPORTSKLUBBEN FREIDIG

- En stor 
anerkjennelse 
for klubben

Pål Kittilsen og Andreas Sylte 
med det synlige beviset på at 
O-festivalen som ble avholdt 
på Oppdal - er kåret til
 Årets arrangement i 2017.

Les mer om saken på side 7

O-FORBUNDET KÅRET O-FESTIVALEN 
TIL ÅRETS ARRANGEMENT!

EN GOD JUL & ET 
SPREKT NYTT ÅR
ØNSKES ALLE 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:  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 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
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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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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

Tusen takk for at dere alle hver dag bidrar til aktiviteter for Sportsklubben Freidig. Vi er 
en av bydelens viktigste sosiale og aktive arena. Samtidig bidrar klubben på regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt nivå via representasjon i tillitsverv, sportslig deltakelse og 
som arrangør. 

Norges befolkning har blitt mer aktive, men andelen som deltar i organisert idrett 
synker. Dette ser ikke ut til å gjelde Sportsklubben Freidig. Høstens møter i klubbens 
Hovedstyret har vært gode. Det har vært mye applaus rundt bordet når avdelingene 
gir status: 

Uttak til landslag. Suksess i NM. Deltakelse i cuper som en arena for å skape samhold i lag og avdelinger. 
Skandia cup arrangementet har vært en suksess både som sosial- og sportslig arena, men også økonomisk. Det 
samme gjelder gjennomføringen av Tordenskiold løpet i mai. O-festivalen på Oppdal i juni ble kåret til årets 
arrangement. Vi opplever all time high for rekruttering i håndball avdelingen som i skrivende stund runder 480 
medlemmer. Det samme gjelder rekrutteringen innen i alpint og freeski. 
Dette er et uttrykk for trivsel, godt samarbeid, mange dugnadstimer i klubben og at Freidig er viktig for aktiv-
itet i bydelen. Tusen takk alle sammen.

Med denne aktiviteten er det større behov for gode arenaer for å utøve organisert idrett. Fotball er i gang med 
å bedre fasilitetene rundt anlegget vårt på Eberg. Alpint gjør en stor dugnadsjobb i Vassfjellet og hus/hytte-
komiteen bidrar til vedlikehold av klubbhytta vår på Fjellseter i Bymarka. Jeg vil oppfordre alle til å bruke hytta 
til sosiale arrangement og møter. 

Som nevnt tidligere så er klubben i gang med å planlegge Eberg Idrettspark som skal være et aktivt løft for 
bydelen. For organisert aktivitet, egenorganisert aktivitet og som sosial arena uansett alder. I prosessen så ser 
vi behov for hallflater, men også noe mer: Bydelen mangler en arena for å samles der flere ulike aktiviteter kan 
møtes under samme tak. Prosjektet begynner å ta form. Det er mange gode krefter med på laget; politisk, 
kommunale, fra NTNU, fritidskulturlivet, særkretser og innad i Freidig. Det er et stort prosjekt som skal sys sam-
men av en svært god prosjektgruppe. Men her trenger vi drahjelp fra hele klubben. I tiden som kommer så vil 
prosjektet henvende seg til ulike miljø og personer i klubben for bistand. Vi håper alle er positive hvis henven-
delsen kommer.

Jeg er stolt av klubben. Vår aktivitet er givende, men den krever mye tid og ressurser av oss. Vi har god kvalitet 
på våre aktiviteter. Det er bra men det gir oss mye ansvar. Derfor er det nødvendig med kontinuerlig arbeid for 
å utvikle klubben og våre aktiviteter videre. 
Men nå nærmer det seg advent, jul og nyttårsfeiring. 
Jeg håper dere får tid til velfortjent hvile og tid med familie og venner.

Med ønske om en fredfylt jul og et riktig godt nytt år.                       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/



4 SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS INFORMERER...
Sør-Trøndelag idrettskrets informerer… 

 
 
Sammenslåingsprosessen mellom Nord- og Sør-Trøndelag idrettskrets fortsetter. Innkalling 
til Ekstraordinært idrettskretsting 26. november er sendt ut. Alt av sakspapirer og 
informasjon blir lagt ut fortløpende her. 
 
Kurs i økonomistyring og regnskap for alle idrettslag. 7. november i Trondheim. Dette kurset 
tar for seg regnskapsbestemmelsene slik at klubbens økonomiansvarlige er godt rustet til å 
føre klubbens regnskap innenfor bestemmelsene og til det beste for medlemmene. 
 
Invitasjon til temakveld om valgte revisorers ansvar i idrettslag 21. november i Trondheim. 
Denne temakvelden tar for seg ansvaret som revisor har i idrettslaget og gir deg mange 
eksempler på hvordan revisor bør jobbe. 
 
Invitasjon til temakveld om kontrollkomitéarbeid i idrettslag 22. november i Trondheim. 
Denne temakvelden gir deg mange eksempler på hvordan en god kontrollkomite kan jobbe i 
idrettslaget. Tips til arbeidsform, styring og dokumentasjon. 
 
Nye Trøndelag Idrettskrets kan tilby regnskapsføring for idretten. Se hvilke oppgaver vi tilbyr. 
Kontakt oss for tilbud. 
  
Norges idrettsforbund har lanserert idrettsdugnad.no som skal gi flere idrettslag større 
fortjeneste ved salg av dugnadsartikler. Allerede nå kan idrettslag bestille produkter.  
 
Nytt studietilbud på NTNU "Idrettsledelse". Utdanningen gir innsikt i tema som er aktuelle 
både for toppidrett og breddeidrett. Den er relevant for deg som jobber med organisert 
idrett både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 
 
Trondheim kommune deler hvert år ut en frivillighetspris. Prisen skal honorere frivillig arbeid 
som er knyttet til helse, omsorg og velferdstjenester, sosiale tjenester, utdanning, 
kultur eller miljø. Frist 5. november 
 
Kurset "Innføring i styrearbeid for idrettslag" lanseres nå som e-læring. Du kan lese mer om e-
læringskurset og gjennomføre det her: https://kurs.idrett.no/ . Kurset ligger under fanen «ledelse». 
Du må logge deg inn for å gjennomføre kurset.  
 
Høring om "Enklere idrettslag". Idrettslag og Idrettsråd som ønsker å gi innspill må gi disse til 
oss i idrettskretsen innen 21. november. 
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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



5KLUBB-ARRANGEMENT

 

SKIBYTTEDAG 2017 

Falkenborgveien 38, ved Hank Sport på Leangen 

Freidig alpin og Strindheim ski inviterer til skibyttedag lørdag 18.november. Vi 
oppfordrer alle som er på, eller innom hytta til å sjekke boden for utstyr som 

kan selges eller doneres.  Hør gjerne med kjente og kjente av kjente om de har 
utstyr for barn liggende, behovet er stort!   

 Vi tar imot brukte alpinski, twintip og langrennski, snowboard, 
staver, vinterklær, skøyter etc. for salg 

 Vi bistår med å sette fornuftig pris 
 Vi har mye forskjellig utstyr av kjente merker og god kvalitet til salgs 
 20% provisjon til Freidig Alpin (dette kommer ungene til gode) 
 Det vil bli servering av hamburger, pølser og kaker. 

 

Innlevering av ski/utstyr for salg, onsdag 15. torsdag 16. og fredag 17. november 
kl.18-20, samt lørdag 18.november kl.09-10. 

Skibyttedag, lørdag 18.november kl.10-16. 

Velkommen til en hyggelig skihandel 
                         08.11.2017 
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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



7O-FESTIVALEN

Vinneren av herrenes eliteklasse vant ei geit 
(egentlig skinnet til geita) 

O-FESTIVALEN 2017 PÅ OPPDAL
I år hadde Freidig o-avdeling tatt på seg det største arrangementet siden vi var med og ar-
rangerte VM i Granåsen i 2010. I St. Hans-helga tok vi imot drøyt 2000 løpere pluss ledere, 
foreldre, andre ledsagere og publikum på Skytebanen i Oppdal. De løp sprint fredag, langdis-
tanse lørdag og mellomdistanse søndag. Fasiten i ettertid er at alle tre løpene gikk veldig bra 
og vi fikk mye skryt for både gode løyper, spennende terreng og forøvrig godt gjennomførte 
konkurranser. Norges Orienteringsforbund har i høst tildelt Freidig og O-festivalen prisen for 
«årets arrangement». Det er vi stolte av.

Det kom litt regn på Oppdal, men o-løperne har 
med seg telt Foto: Per IvarSkinderhaug

O-FORBUNDET KÅRET O-FESTIVALEN 
TIL ÅRETS ARRANGEMENT!
- Dette er en stor anerkjennelse for oss som 
arrangør, og vår måte å arrangere på, sier 
løpsleder Andreas Sylte. Vi legger stor vekt på 
det sportslige i våre arrangement. Og det er 
da motiverende for oss å se at både deltakere 
og Norges Orienteringsforbund setter pris på 
dette.
Sylte hadde gleden av å ta imot prisen under 
Norges Orienteringsforbunds arrangørseminar, 
sammen med Pål Kittilsen som hadde ansvaret 
for resultatservicen – som klubben hadde valgt 
å ta ansvar for på egen hånd, både for eliten og 
bredden.
Når det gikk til opp mot 20 i stil, og en blir 
berømmet med utmerkelsen Årets arrange-
ment, kan en også se fremover mot nye ar-
rangøroppgaver.
- Jeg skal ikke legge skjul på at vi har «følere 
ute» i forhold til nye «storarrangement», men vi 
må også ha i bakhodet at vi skal være med som 
en av arrangørene under O-ringen i 2021.

Det året skal O-ringen gå i Åre, og dermed blir 
det et nytt krevende arrangement langt borte 
fra nærområdet for den driftige dugnadsgjen-
gen i Freidig.
Men diplomet for Årets arrangement 2017 – 
det første av sin sort for de rød, grå, gule fra 
Trønder-hovedstaden - skal en ikke gå langt for 
å kunne se:
- Det blir nok hengende på klubbhytta vår Fjell-
setra i Bymarka i Trondheim – sammen med alle 
de andre utmerkelsene våre medlemmer har 
gjort seg fortjent til opp gjennom årene, sier 
Sylte med et smil og minner om at Freidig har 
mer enn orientering på sitt idrettslige program.
Skal dømme etter årets o-sesong – med mye 
Freidig-fremgang blant de yngre i o-løypa og 
gjennomføringen av O-festivalen på Oppdal – 
kan det gå mot en ny storhetstid for Freidig de 
kommende årene.
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O-SESONGEN 2017
NOEN HØYDEPUNKT:
Orienteringsløperne i Freidig har hatt en super sesong i 2017, både når det gjelder eliteløpernes 
prestasjoner, våre mange «bredde-løpere» i alderen 8 til 80 og ikke minst Freidig som arrangør.

Stafetter

Stafettsesongen startet med Tiomila 
i Sverige i slutten av april, denne 
gangen ved Gøteborg. Vi stilte med 
to damelag, to herrelag og fem un-
gdomslag. Alle lagene leverte gode 
resultater, damenes førstelag med 
«klubbrekord» og 48. plass i sin klasse 
blant annet. Men de som virkelig satte 
Freidig på kartet var de fire som løp inn 
til femteplass av over 300 lag i ung-
domsklassen, to minutter bak vinnerne 
IK Hakarpspojkarna fra Sverige og kun 
fire sekunder bak beste norske lag (Ny-
dalens SK fra Oslo.) 

Fjerde juni var det NM 
i sprint-stafett

 på Hamar. 
Alle de fire (!) Freidiglagene 

plasserte seg godt 
inn i beste halvdel 

av de 73 på resultatlista. 
Førstelaget vårt ble nr. 16.

Fra venstre Simen Spets Storhov, Mari Eidsmo, 
Vilde Lereim Storli, Vegard Kittilsen.

Foto: Svein Terje Kolstad

Fire Freidiglag klare til NM-start. 
Fotografert på torget i Hamar 

av Tomas Eidsmo



Alle fem Freidiglagene i junior-NM-stafett for herrer. 
De plasserte seg på 1. -11. – 17. – 20. - 27. blant de 43 beste lagene i Norge. 

Vinnerlaget er foran fra venstre Mats Eidsmo, Oskar Spets Storhov og Håvard Eidsmo. 
Foto: Gro Sandstad Eidsmo

Juniordamene våre som ble nr. 6 i NM: Fra venstre Malin Sandstad, Vera Melkild, Åshild Kolstad.Foto: Heidi Arnesen

Tekst: Grete Berge Owren 

NM stafett for junior ble arrangert 
i Knyken i Orkdal 24. september. 

Her hadde vi med ett damelag og 
fem herrelag. Ingen annen klubb 

hadde med så mange. Malin, Vera
 og Åshild løp inn til en flott 

sjetteplass hos damene. 
På guttenes førstelag hadde 

Mats og Oskar løpt hver sin gode 
etappe da de sendte Håvard ut 

på sisteetappe på sjuendeplass, 
3.28 bak lederlaget og med 

Norges aller beste juniorløpere 
foran seg i skogen. Kunne 

Freidig greie en topp-seks-
plassering? Eller til og med en 

medaljeplass?? 

Håvard leverte et superløp, 
hadde beste etappetid med 
langt over to minutters margin, passerte 
samtlige seks lag 
som startet foran og stormet inn til NM-gull 
– til stor jubel blant mange frammøtte Freidig-
publikummere!
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For de som er 14 til 16 år er det Hovedløpet som 
er årets sportslige hovedutfordring. Her møtes  
løpere fra hele landet. - Først til «uoffisielt NM» 
i både sprint og langdistanse, deretter til noen 
dager med trening, turer og sosialt samvær. I dette 
selskapet ble det i årets utgave på Beitostølen to 
gullmedaljer og en bronse til Freidig-løpere! Det 
var hhv Vegard Kittilsen (H16), Mikkel Holt (H15) og 
Mari Eidsmo (D14) som ble medaljevinnere. Simen 
Spets Storhov løp inn til to fjerdeplasser i H16, Tale 
Tannvik Skei og Vilde Lereim Storli fikk som beste 
resultat 5. og 6. plass i D15. Lars Sandstad og 
Jonas Grønli fikk som beste resultat 7. og 9. plass 
i H16. Resultatlistene viser mange gode Freidig-
løp i tillegg til de nevnte, og alle 20 Freidigung-
dommene fullførte med gode løp begge dager.

Vegard Kittilsen vant Hovedløpet 
og ble nr. 2 i O-idol. 
Foto: Per Ivar Skinderhaug

Sør-Trøndelags medaljevinnere 
i HL sprint: Mikkel og Mari 
sammen med Frida fra Trollelg. 
Foto: Heidi Arnesen

Vi er mange...
De arrangementene som har lokket flest 
Freidig-løpere ut i skogen i år har vært Midt-
norsk Mesterskap i Levanger i august og 
O-Ringen (5-dagers o-løp) i Arvika i juli. 
Begge steder var vi ca. 90 deltakere.
I vårt eget Ungdomsløp i mai, hvor vi bare 
hadde med deltakere opp til 16 år, 
stilte vi hele 86 spreke barn og ungdommer!

Premieutdeling for de yngste
i Freidigs ungdomsløp

Individuelle 
høydepunkt
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Foto på alle 4 bildene: Per Ivar Skinderhaug

Superveteranene våre fornekter seg ikke når det 
gjelder plasseringer i Norges- og verdenstoppen, og 
i år ble det VM-sølv til Katharina Mo Berge i D70 
på New Zealand samt gullmedaljer til Torid Kvaal og 
Gunnar Østerbø i D- og H75 i det nasjonale Veter-
anmesterskapet i Rauland.
«De yngre veteranene» i 40- og 50-årene fra 
Freidig er også blant landets beste i mange klasser. 
Vi kunne sagt ingen nevnt, ingen glemt – men vi 
nevner likevel Johan Ivarsson som vant O-Ringen 
sammenlagt i H50!
Seniorløperne våre er ikke i den absolutte Norges-
toppen, men Sindre Johannessen og Mattis Holt er 
ikke langt bak, og de nærmer seg stadig. I år ble 

det hhv 11. og 12. plasser som best i Norgescup-
løp.
Juniortroppen vår er stor og dyktig! Håvard Eidsmo 
fikk mye av vårsesongen ødelagt pga sykdom, men 
i høst slo han tilbake med to seire i Norgescupløp 
og en meget imponerende bronsemedalje i Euro-
peisk Juniorcup i Østerrike. Åshild Kolstad løp inn til 
NM-medalje i sin aller siste NM-start som junior da 
hun fikk bronse i mellomdistanse i D19-20 i Halden 
i september. I toppen i ett eller flere Norgescupløp 
finner vi også Oskar Spets Storhov (2 andreplasser 
i H17-18) og Malin Sandstad (to fjerdeplasser og 
samme plassering sammenlagt i D19-20).

Oskar Spets 
Storhov 

Åshild 
Kolstad    

Malin 
Sandstad

Håvard 
Eidsmo   



12 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.

Husk den tradisjonelle julelunchen:
Tirsdag 12. desember kl. 12.00 blir det trivelig julelunsj for Hyllkakas medlemmer med 
god julemat, julesanger og julehøytid. 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



13KLUBB-MILJØ

Da er Sigurd Harby leid inn (i første omgang frem til 
mars) for å bistå oss i Freidig Fotball-avdeling. Sigurd 
er godt kjent av mange; han har vært dommeransvar-
lig i Skandia Cup siden 2012, han er ungdomsrepre-
sentant i Freidig 
Fotball styre, han er kretsdommer, lagleder for Herrer 
Senior og også trener i Innebandy.Han blir ansvar-
lig for å ivareta deler av den løpende driften utover 
høsten, deriblant alle våre Trenerkurs, forberede 
vårsesongen, og ellers bistå i både planleggingen av 
og forberedelsene av Skandia Cup neste sommer.

NY RESSURS I 
FREIDIG FOTBALL

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

Bildet er tatt under en av høstens veddugnader i 
Hyllkaka for Fjellseterhytta.
De som sliter med en gjenstridig vedkubbe (som var 
for stor for vedklyveren), er stormester Kjell Atle og 
formann i eiendomsstyret, Ulf-Erik Hansen 
(gammel-formannen i en årrekke i klubben vår).
Hyllkaka står på for hytta vår!
Tekst og foto: Ingar Hynne

VED-DUGNAD 
PÅ FJELLSETRA
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SESONGEN 
ER I GANG!

Da har tiden kommet som 
mange store og små har 
ventet på, innebandy-
sesongen er endelig i gang.

Minirundene er alltid en suksess 
blant spillerne, så lykken var stor 
da sesongen startet med mini-
runde første helg etter høst-
ferien. Glade barn spilte kamper 
med ivrige foreldre på sidelinjen. 
Noen tap, noen seire, men hva 
gjør vel det når man får medalje 
uansett. Dette ble en sosial helg 
med fornøyde barn og voksne.

Vi ser frem til en sesong fylt med 
mye glede, ivrige barn og enda 
flere minirunder.

Freidig Innebandy ønsker alle 
våre spillere, foreldre, trenere og 
lagledere en fantastisk sesong!

Jenter 09 – Freidig WildcatsGutter 09 – Freidig Superheros

Sesongen	  er	  i	  gang!	  
	  
Da	  har	  tiden	  kommet	  som	  mange	  
store	  og	  små	  har	  ventet	  på,	  
innebandysesongen	  er	  endelig	  
i	  gang.	  
	  
Minirundene	  er	  alltid	  en	  suksess	  
blant	  spillerne,	  så	  lykken	  var	  stor	  
da	  sesongen	  startet	  med	  mini-‐
runde	  første	  helg	  etter	  høstferien.	  
Glade	  barn	  spilte	  kamper	  med	  
ivrige	  foreldre	  på	  sidelinjen.	  Noen	  
tap,	  noen	  seire,	  men	  hva	  gjør	  vel	  
det	  når	  man	  får	  medalje	  uansett.	  
Dette	  ble	  en	  sosial	  helg	  med	  
fornøyde	  barn	  og	  voksne.	  
	  
Vi	  ser	  frem	  til	  en	  sesong	  fylt	  med	  
mye	  glede,	  ivrige	  barn	  og	  enda	  
flere	  minirunder.	  
	  
Freidig	  Innebandy	  ønsker	  alle	  våre	  
spillere,	  foreldre,	  trenere	  og	  
lagledere	  en	  fantastisk	  sesong!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Jenter	  09	  –	  Freidig	  Wildcats	  Gutter	  09	  –	  Freidig	  Superheros	  

Gutter	  06/07	  –	  Freidig	  Fighters	  

Sesongen	  er	  i	  gang!	  
	  
Da	  har	  tiden	  kommet	  som	  mange	  
store	  og	  små	  har	  ventet	  på,	  
innebandysesongen	  er	  endelig	  
i	  gang.	  
	  
Minirundene	  er	  alltid	  en	  suksess	  
blant	  spillerne,	  så	  lykken	  var	  stor	  
da	  sesongen	  startet	  med	  mini-‐
runde	  første	  helg	  etter	  høstferien.	  
Glade	  barn	  spilte	  kamper	  med	  
ivrige	  foreldre	  på	  sidelinjen.	  Noen	  
tap,	  noen	  seire,	  men	  hva	  gjør	  vel	  
det	  når	  man	  får	  medalje	  uansett.	  
Dette	  ble	  en	  sosial	  helg	  med	  
fornøyde	  barn	  og	  voksne.	  
	  
Vi	  ser	  frem	  til	  en	  sesong	  fylt	  med	  
mye	  glede,	  ivrige	  barn	  og	  enda	  
flere	  minirunder.	  
	  
Freidig	  Innebandy	  ønsker	  alle	  våre	  
spillere,	  foreldre,	  trenere	  og	  
lagledere	  en	  fantastisk	  sesong!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Jenter	  09	  –	  Freidig	  Wildcats	  Gutter	  09	  –	  Freidig	  Superheros	  

Gutter	  06/07	  –	  Freidig	  Fighters	  

Gutter 06/07 – Freidig Fighters
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Siste helga i oktober var det tid for Sjetne Panthers cup i Åsveihallen. Vi deltok 
i G16-klassen. 

På fredags kveld vant vi komfortabelt begge innledende kamper mot Ranheim 
1 (4-2) og Sjetne 2 (3-0). Disse to kampene sikret oss allerede da semi-finale-
plassen. 

Lørdagens kamp mot Klæbu ble en jevnere affære der vi ikke fikk satt ballen 
i mål og må gå slukøret av banen med to mål i mot. Søndag morgen spilte vi 
mot storfavoritten Sjetne 1. Vi bet godt fra oss og klarte i stor grad å gjennom-
føre en god kamp som endte med et 3-1 tap. Progresjonen siden i vår har vært 
god for laget, da tapte vi 9-1 og 8-1 mot dem. 

Den påfølgende kampen mot Ranheim2 vant vi, og kunne ta en velfortjent 
pause før seminfinalen på ettermiddagen mot Klæbu. Semifinalen mot Klæbu 
var en jevn batalje i førsteomgang, selv om vi strengt tatt hadde de største 
sjansene. Etter pause, satte vi intet mindre enn 4 baller bak Klæbus keeper de 
første 6 minuttene. Dette var en imponerende innhenting, spesielt med tanke 
på gårsdagens tap mot samme lag.

I finalen møtte vi igjen Sjetne 1, der vi tapte med 6 mål til slutt.

SØLV TIL FREIDIG 
INNEBANDY 
I SJETNE PANTHERS CUP

Siste helga i oktober var det tid for Sjetne Panthers cup i Åsveihallen. 
Vi deltok i G16-klassen. 

Sølv	  til	  Freidig	  innebandy	  	  
i	  Sjetne	  Panthers	  cup	  

	  
Siste	  helga	  i	  oktober	  var	  det	  tid	  for	  Sjetne	  Panthers	  cup	  i	  
Åsveihallen.	  Vi	  deltok	  i	  G16-‐klassen.	  	  
	  
På	  fredags	  kveld	  vant	  vi	  komfortabelt	  begge	  innledende	  
kamper	  mot	  Ranheim	  1	  (4-‐2)	  og	  Sjetne	  2	  (3-‐0).	  Disse	  to	  
kampene	  sikret	  oss	  allerede	  da	  semi-‐finaleplassen.	  	  
	  
Lørdagens	  kamp	  mot	  Klæbu	  ble	  en	  jevnere	  affære	  der	  vi	  ikke	  
fikk	  satt	  ballen	  i	  mål	  og	  må	  gå	  slukøret	  av	  banen	  med	  to	  mål	  i	  
mot.	  Søndag	  morgen	  spilte	  vi	  mot	  storfavoritten	  Sjetne	  1.	  Vi	  
bet	  godt	  fra	  oss	  og	  klarte	  i	  stor	  grad	  å	  gjennomføre	  en	  god	  
kamp	  som	  endte	  med	  et	  3-‐1	  tap.	  Progresjonen	  siden	  i	  vår	  har	  
vært	  god	  for	  laget,	  da	  tapte	  vi	  9-‐1	  og	  8-‐1	  mot	  dem.	  	  
	  
Den	  påfølgende	  kampen	  mot	  Ranheim2	  vant	  vi,	  og	  kunne	  ta	  
en	  velfortjent	  pause	  før	  seminfinalen	  på	  ettermiddagen	  mot	  
Klæbu.	  Semifinalen	  mot	  Klæbu	  var	  en	  jevn	  batalje	  i	  
førsteomgang,	  selv	  om	  vi	  strengt	  tatt	  hadde	  de	  største	  
sjansene.	  Etter	  pause,	  satte	  vi	  intet	  mindre	  enn	  4	  baller	  bak	  
Klæbus	  keeper	  de	  første	  6	  minuttene.	  Dette	  var	  en	  
imponerende	  innhenting,	  spesielt	  med	  tanke	  på	  gårsdagens	  
tap	  mot	  samme	  lag.	  
	  
I	  finalen	  møtte	  vi	  igjen	  Sjetne	  1,	  der	  vi	  tapte	  med	  6	  mål	  til	  slutt.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sølv	  til	  Freidig	  innebandy	  	  
i	  Sjetne	  Panthers	  cup	  

	  
Siste	  helga	  i	  oktober	  var	  det	  tid	  for	  Sjetne	  Panthers	  cup	  i	  
Åsveihallen.	  Vi	  deltok	  i	  G16-‐klassen.	  	  
	  
På	  fredags	  kveld	  vant	  vi	  komfortabelt	  begge	  innledende	  
kamper	  mot	  Ranheim	  1	  (4-‐2)	  og	  Sjetne	  2	  (3-‐0).	  Disse	  to	  
kampene	  sikret	  oss	  allerede	  da	  semi-‐finaleplassen.	  	  
	  
Lørdagens	  kamp	  mot	  Klæbu	  ble	  en	  jevnere	  affære	  der	  vi	  ikke	  
fikk	  satt	  ballen	  i	  mål	  og	  må	  gå	  slukøret	  av	  banen	  med	  to	  mål	  i	  
mot.	  Søndag	  morgen	  spilte	  vi	  mot	  storfavoritten	  Sjetne	  1.	  Vi	  
bet	  godt	  fra	  oss	  og	  klarte	  i	  stor	  grad	  å	  gjennomføre	  en	  god	  
kamp	  som	  endte	  med	  et	  3-‐1	  tap.	  Progresjonen	  siden	  i	  vår	  har	  
vært	  god	  for	  laget,	  da	  tapte	  vi	  9-‐1	  og	  8-‐1	  mot	  dem.	  	  
	  
Den	  påfølgende	  kampen	  mot	  Ranheim2	  vant	  vi,	  og	  kunne	  ta	  
en	  velfortjent	  pause	  før	  seminfinalen	  på	  ettermiddagen	  mot	  
Klæbu.	  Semifinalen	  mot	  Klæbu	  var	  en	  jevn	  batalje	  i	  
førsteomgang,	  selv	  om	  vi	  strengt	  tatt	  hadde	  de	  største	  
sjansene.	  Etter	  pause,	  satte	  vi	  intet	  mindre	  enn	  4	  baller	  bak	  
Klæbus	  keeper	  de	  første	  6	  minuttene.	  Dette	  var	  en	  
imponerende	  innhenting,	  spesielt	  med	  tanke	  på	  gårsdagens	  
tap	  mot	  samme	  lag.	  
	  
I	  finalen	  møtte	  vi	  igjen	  Sjetne	  1,	  der	  vi	  tapte	  med	  6	  mål	  til	  slutt.	  
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SENIORLAGENE I 
FREIDIG INNEBANDY 

	  
Seniorlagene	  i	  Freidig	  Innebandy	  	  
	  
Freidig	  stiller	  denne	  sesongen	  med	  et	  damelag	  i	  1.	  div	  og	  et	  
herrelag	  i	  2.	  div.	  Damelaget	  er	  her	  representert	  ved	  
spillerne	  som	  deltok	  i	  årets	  sesongstart	  for	  seniorlagene	  -‐	  
Dragvoll	  cup,	  mens	  Herrelaget	  er	  representert	  ved	  
backparet	  Atle	  Harby	  (51	  år)	  og	  Kristian	  Wold	  (15	  år).	  Vi	  
ønsker	  begge	  lag	  lykke	  til	  med	  sesongen!	  

Freidig stiller denne sesongen med et damelag i 1. div og et 
herrelag i 2. div. Damelaget er her representert ved spillerne 
som deltok i årets sesongstart for seniorlagene - Dragvoll cup, 
mens Herrelaget er representert ved backparet Atle Harby (51 
år) og Kristian Wold (15 år). Vi ønsker begge lag lykke til med 
sesongen!

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: 

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



HÅNDBALL 17

G06 har hatt besøk av Norgesmester i boksing - Anders Eggan 
og hans far Øyvind Eggan med foredrag og trening. Boksing og 
håndbalI i fin harmoni. Mange ferdigheter i boksing som kan 
overføres til håndballens verden. Styrke, øye-hånd koordinasjon, 
balanse og hurtighet for å nevne noe. Gutta var storfornøyde, ble 
inspirert og motivert av en flott utøver.

SPENNENDE MED
HÅNDBALL!!!

J2010 Eberg (7 år) har vært med på sin første minicup på Kolstad.
Det er mye motivasjon og læring i å delta på cup. Stor begeistring og 
glede, som har vedvart i treninger i etterkant. 17 ivrige jenter startet 
med håndball i januar 2017. 

Freidig Håndball er godt i gang med sesongen 2017-18. 
Alle lag har ivrig startet med treninger, foreldremøter, 
spillermøter, seriespill og cuper. Det gror godt i avde-
lingen, og flere lag er både 20 og 30 spillere. Som følge 
av det nærmer håndballavdelingen seg straks 500 
medlemmer. Det lover godt for framtiden. 

Takk til 
Team Eggan: 

Lykke til 
i satsingen 

videre. 

Vi heier på 
dere!
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Oppgraderinger har foregått i hele år: 
• Vi har byttet ytterdørene    i sokkelen

• Lys- og låsapp er montert• Mange 3’er mål er innkjøpt • 11ér mål er også anskaffet• Speaker og høyttaleranlegg    er montert
• Resultattavle er i full drift• Stor saltsilo er nå også     på plass.

FREIDIG FOTBALL OPPGRADERER

Årets Skandia Cup ble gjennomført i fin stil 
på Ladesletta i juni. Tusen takk til alle som 
velvillig stilte opp, for fremragende dug-
nadsinnsats.

Det ga arrangør Freidig Fotball i år et godt 
overskudd, som går til drift og vedlikehold 
av hjemmeanlegget på Eberg - og som 
også bidrar til å holde nivået på 
aktivitetsavgiften lav.

KLUBBHUS I FRONT

KIOSK SONECUP
KIOSK

GARDEROBE GARDEROBE

LUN UTEPLASS HER
UNDER SKRÅTAK =)

FREIDIGHUSET
SPEAKER

Vi har flere planer på gang: 

I vinter skal vi oppgradere 
innendørs i garderobene.

På våren skal det også bygges et tilbygg i fronten på Freidighuset 
- se plantegning.
Da får vi en etterlengtet lun plass, med overbygg. 
Vi gleder oss til å få realisert dette.



VI ER UTNEVNT TIL 
ÅRETS BARNE-
FOTBALLKLUBB
Kriteriene for utnevnelsen:
Freidig ved fotballavdelingen - ble sist fredag kåret til 
«Årets barnefotballklubb» av Trøndelag fotballkrets. Vi var 
i hard konkurranse med 170 klubber. Med fokus på god og 
positiv fotballaktivitet - der vi rekrutterer og utdanner nye 
trenere og ledere. 40% av alle fotballspillere i barnefotbal-
len er jenter. Vi har økt antall kvinner inn i både fotball-
styret, og som lagledere/trenere. I tillegg så arrangerer vi 
Skandia Cup som blant Norges største cuper gir masse 
positive opplevelser til barn/unge. 
Vi i Freidig fotball er stolt vinner!
Alle i fotballstyret, hovedkomite i Skan-
dia Cup, kjegleflyttere - ja alle som gjør 
sitt i avdelingen - takkes for sitt enga-
sjement. Til beste for alle våre spillere 
i nærmiljøet. Takk for deltakelse på 
hverdager, i helg, på dugnader og 
på trenerkurs. 

Fine premier:
Vår mangeårige gode samarbeids-
partner TrønderEnergi donerte store 
premie: Masse treningsutstyr, 
fotballboka 
av Petter Helland,
gravert krystallvase 
med blomster, 
samt en pengegave som er 
donert Barnekreft-
avdelingen ved 
St.Olavs.
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Fotball i Freidig 
er:
• Artig 
• Utviklende & 
• Inkluderende

Stolt og rørt på samme tid:
Prosjektleder Brynjar Aune, 
Daglig leder Mona Østgård, 

Disco-ansvarlige Rita 
Pedersen Vik og dommer-

ansvarlige Torgeir Berg 
Lunder mottok prisen på 

vegne av alle i Skandia 
Cup’en og Freidig Fotball.

FOTBALL

KLUBBHUS I FRONT

KIOSK SONECUP
KIOSK

GARDEROBE GARDEROBE

LUN UTEPLASS HER
UNDER SKRÅTAK =)

FREIDIGHUSET
SPEAKER
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SAMARBEIDSPARTNERE

J09 markerte 2. oktober at fotballsesongen var 
over for i år. Det var 82 stykker - med stort og 
smått - som deltok!  
Det fylte bra opp hos Egon Tårnet.

Tekst & foto: Ingunn Aasen Børresen

FIN KVELD 
I TÅRNET
FOR J09

FREIDIG 
FOTBALL 
KVINNER 

SENIOR

Fra 1. desember 2017 søker 
Freidig Fotball kvinner senior 
NY TRENER til nyoppstartet lag. 

Laget vil bestå av ca. 25-30 spillere. Treneren vil få ansvar 
for planlegging og gjennomføring av treninger samt 
kampledelse. 

Det vil bli et solid støtteapparat rundt laget.

Det tas sikte på to treningsøkter pr uke, og vi vil melde 
på et lag i 4. divisjon.

Trenerjobben blir lønnet etter avtale.

TRENER 
SØKES

  Ta kontakt hvis du er interessert 
  eller ønsker mer informasjon:

  BJARNE BERG, 911 89 84 
  bjarne@rosenborgreklame.no

  KRISTIN HANDBERG NIELSEN, 926 03 365
  mohani@online.no
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LIVE@ SCANDIC LERKENDAL 
– STAND UP, JULEBORDSBUFFÉ OG DANS
 

Før middag vil Siri Kristiansen, kjent fra blant annet Rådet på NRK, styre guttene Nilsi, Erlend 
Osnes og Ronny Torsteinsen gjennom halvannen time hvor latteren sitter løst og livets under-
fundigheter blir satt på spissen. Ingen grunn til å ta seg selv høytidelig, i kveld skal livet nytes!

Etter showet serverer vi en rikholdig julebordsbuffé i restauranten. Dans, på Norges beste dansegulv, til levende musikk 
med HitCompagniet i storsalen etter maten. DJ og nattklubb i Utsikten Lounge – i 21. etg med byens beste utsikt.
 

Dørene åpnes kl. 18.30. Show fra 19.15 – 20.30. Julebordsbuffé, dans og DJ frem til 02:00.
 

Pris pr. pers: 1095,- inkl. show, tradisjonell julebordsbuffé og dans.
Vi har også gode tilbud på overnatting for små og større grupper. 
  

Bestilling og forespørsler sendes til meeting.lerkendal@scandichotels.com

24. og 25. november

LERKENDALscandichotels.no/lerkendal – garantert best pris



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

Fredag 24.11 er det BLACK FRIDAY 
i alle butikkene våre!
Vi gir hele 40% til medlemmene 
og 5% tilbake til klubben!



23
ANNONSE

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: 
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

VI ØNSKER VELKOMMEN 
til HANDLEKVELD på FREIDIGHUSET 
TORSDAG 30. NOVEMBER 
KLOKKA 16-20!!!


