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DESEMBER 2018

89. ÅRGANG

FrEIDIG FUTSAL
SPILLER I ELITESERIEN!!!

Les mer om disse på side 24-25

En god jul og et sprekt nytt år ønskes våre
medlemmer, utøvere, trenere, lagledere,
styrerepresentanter og alle dere flotte bidragsytere som gjør Freidig til den klubben vi er!

INTERN-SIDEN

LEDER’N

Sportsklubben Freidig
Adresse: Boks 4642 Valentinlyst, 7451 Trondheim
Freidig klubbhus: Sigurd Jorsalfarsvei 31

AVDELINGSLEDERNE

ARBEIDSUTVALGET

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

HOVEDSTYRET
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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

Ingvild B. Johnsen

90745757

ingvild.johnsen@ntnu.no

Håndball

Marte Ibsen

456 00 177

post@freidighandball.no

Orientering

Stig Berge

992 91 046

stig.berge@ntnu.no

Innebandy

Yvonne Holden

977 14 649

holden.yvonne@gmail.com

Friidrett

Håkon Hovstein

930 69 899

hakon.hovstein@gmail.com

Kjære Freidig Venner
I ulike fora der klubbstyrer og ledelse samles hører jeg ofte at ‘Frivilligheten er større
på bygda’. Det er en utbredt oppfatning at til forskjell fra i byene så er frivillighet
selve limet som holder bygdesamfunn sammen. Mange hever øyenbrynene når jeg
åpent uttrykker totalt uenighet i at frivillighet på bygda nødvendigvis er større enn i
byen. I hvert fall ikke i Freidig.
Klubbens eksistens avhengige av at folk er villige til å ofre fritida si for andre. Jeg
ser ikke at antall timer foreldre og trenere legger ned i dugnadsarbeid for samtlige
avdelinger i Freidig er mindre enn i andre klubber; Hallvakter, kiosksalg, kamper,
arrangementer, dugnader, forberede trening, kurs, samlinger, styrearbeid, og støtte
barn og ungdom i frustrasjon og glede over varierende prestasjoner. Skandia cup alene
er imponerende 3500 dugnadstimer. Tordenskioldløpet er en årlig fellesdugnad i klubben. Takk til hver eneste
forelder, utøver, trener, lagkontakt, tillitsvalgt, og alle dere som bidrar for Freidig.
‘Men mobiliseringen når det skal utvikles anlegg er en helt annen på bygda’, repliseres det. Igjen ser jeg ikke
forskjellen. I ett av tidenes anleggs-år i Freidig er kjernen i hele dette løftet frivillighet. Utvikling av anlegg er
viktig for kvalitet for alle våre aktiviteter: Trening, konkurranse og som sosialt samlingspunkt.
I skrivende stund fikk jeg melding om at ildsjelene som i årevis har utbedret og rehabilitert klubbhytta på
Fjellseter, har fått kjærkomment tilskudd fra Trondheim kommune. En stor takk til Ulf Erik, Per, Mona og eiendomsutvalget for godt arbeid. I flere år har en egen prosjektgruppe jobbet for å realisere Eberg Idrettspark på
frivillig basis. Dette er et enormt prosjekt med tusenvis av hinder underveis. Men sammen skal vi forsere dem.
Høsten 2018 initierte Trondheim kommune mulighetsstudie og regulering for bygging av Eberg Idrettspark.
De er bare å takke hver og en som har bidratt inn til prosjektet så langt. En stor takk til tillitsvalgte i fotballavdelingen for timene de vier Freidig til anleggsutviklingen rundt baneflatene på Eberg. I år har garderobeanlegget blitt oppgradert.
Det som har fått størst oppmerksomhet lokalt, regionalt og nasjonalt er overtakelsen av et fabelaktig skianlegg i Vassfjellet som nå sikrer treningsarena for våre alpine idretter. Dette har vært en umulighet uten at
ildsjel Stian Henriksen hadde lagt ned et enormt antall timer i denne prosessen med støtte og bistand fra
avdelingsleder Marius Aspaas og Freidig Alpint. Klubben er utrolig takknemlig for dette enorme arbeidet.
Hvis frivilligheten er større på bygda: Da er Freidigland ei trivelig bygd å bo i =)
Freidig#Stolt#Modig

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

POLITIATTESTER...

Eirik Sem
Mona Østgård
Monica Eidem Haugen
Thomas Eidsmo
Torstein Fornes

eirik.sem@sgfinans.no
medlem@freidigfotball.no
monicahaugen@msn.com
tomas.eidsmo@gmail.com
fornes@gmail.com

Freidigmiljø er ikke noe som skapes av seg selv.
Det er du og jeg som er miljø-skaperne!

medlemsskap i klubben:

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

Freidighilsen Lise Tevik Løvseth, Styreleder

- tlf. 902 42 889
- tlf. 951 24 103
- tlf. 412 11 898
- tlf. 41620806
- tlf. 466 20 475

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 web:
https://minidrett.nif.no/
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ALPIN

ALPIN

velkommen til Vass fjellet Vinterpark
Som mange av dere allerede kjenner til har
skisenteret fått nye eiere denne høsten,
Sportsklubben Freidig ved avdeling alpin.
Prosessen med å kjøpe Vassfjellet Vinterpark startet med at alpingruppa i Freidig
ønsket seg bedre treningsforhold i Vassfjellet og ønsket å investere i snøproduksjonsutstyr i treningsbakken. For å gjøre
en lang historie kort, det endte med at
vi kjøpte hele skisenteret, og skal utvikle
dette for alles beste!
Skisenteret utvikles med offentlige midler i form av investeringstilskudd og spillemidler, samt
kommunale garantier på lån. Det betyr at selskapet ikke kan gi utbytte på eventuelle overskudd, og at alle midler brukes på å lage et skikkelig bra skisenter. Vi har noen heftige målsettinger for årene fremover, men vi er avhengig av at DU besøker oss. Jo flere som besøker oss, jo
bedre skal vi bygge skisenteret. Så enkelt er det.
Så hva tenker vi? Allerede nå i høst har vi kommet i gang med
utbedringene. Kafebygget ferdigstilles i disse dager. Her er alt
pusset opp, vi har doblet antall sitteplasser og presenterer ny
meny. Toalettene fra 80-tallet har endelig fått avgå med pensjon og det er det nok flere enn meg som gleder seg over.

Barneområdet som vi har omdøpt til Vasse-land (etter
vår sjefsmaskot Vasse) har fått et eget område med
rullebånd og en bakke med kun 3 graders helning
for de aller minste. I området vil du møte maskotene Vasse og hans gode venn Vinter som vil stå for
morsom underholdning gjennom sesongen. Vi vil
styrke uteserveringstilbudet i området, samt kjøpe
inn mange nye hindre, hopp og morsomme figurer
til bakkene. Her skal de minste virkelig få kost seg i
vinter.
I parken har vi bygd hopp i terrenget, pusset opp alle railsene og vi monterer nye lys. Vi har
styrket snøproduksjonsanlegget og vi monterer nye lys i nedre del av Nordløypa og Sørløypa.
Vi har planert bakker, malt byggene, og hugget skog. Vi har kjøpt nytt kassasystem og blitt
digitale i salg av skikort. Vi har byttet navn og fått ny profil, vi har rett og slett jobbet døgnet
rundt de siste 2 månedene for å rekke å bli ferdige til sesongstart. Vi skulle gjerne gjort mer
før vår første sesong som anleggseiere, men tiden har satt en effektiv stopper for det. Men, vi
lover, Vassfjellet Vinterpark skal bli et heftig skisenter om DU besøker oss fremover. Allerede nå
kan vi presentere et kraftig oppgradert skianlegg.
Det viktigste vi har gjort i høst er å kutte priser. Og vi har kuttet heftig. Sesongkortkampanjen
som avsluttes 30 nov har rabatter opptil 71% i forhold til i fjor, og på dags- og kveldskort har vi
kuttet prisen for barn og unge opptil 47%. Og vi har fjernet parkeringsavgiften som har vært
et stort irritasjonsmoment for mange. Vi har gjort dette ene og alene fordi vi ønsker flere ut på
ski. Det kommer dere til å kjenne igjen i vår kommunikasjon fremover, der vi dundrer på med
budskapet KOM DEG UT!
Jeg kunne skrevet i det vide og brede om hva som skal skje med anlegget, men velger å oppsummere dette med at vi etablerer snøproduksjon og ledlys i alle bakker, samt planlegger stolheis. Alt dette innenfor en periode på 3 år. Her snakker vi investeringer i størrelsesorden 70-80
millioner. Det er heftige målsettinger. Men som sagt, skal planene bli en realitet er vi avhengige av dere. Besøk nettbutikken vår allerede i dag og kjøp sesongkort Da er vi alle på samme
lag i målsettingen om å bygge et heftig skisenter!
Siste frist er 30 november 2018 for kampanjepriser på sesongkort.

KJØP SKIKORT på nett: https://vassfjellet.skiperformance.com/shop/no/shopp
Så KOM DEG UT,
og vi treffes
i bakken.
Stian
Styreleder
Vassfjellet
Vinterpark
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KLUBB-ARRANGEMENT

UTLEIE FREIDIGHUSET

UTLEIE AV FREIDIGHUSET
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FIS-renn, Vassfjellet Vinterpark 2019

Sigurd Jorsalfars vei 31 på Eberg
Leie avtales med Freidigkontoret.
Send en e-post til: freidig@freidig.idrett.no
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, llillestua; 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 klubben 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 4.500,- for medlemmer i Sportsklubben Freidig og
kr 5.000,- for andre. Vask av gulv tilbys mot et tillegg
på kr 500.

- & VÅR fine FJELLSÆTERHYTTE?

8. februar kl. 12:00
10. februar kl. 16:00

Du finner hele klubbkolleksjonen
Vassfjellet Vinterpark
samt alt av annet idrettsutstyr
Vassfjellvegen 301
hos oss. Ta turen idag!
7540 Klæbu
Arrangør: Freidig Alpin

VI ØNSKER VELKOMMEN TIL
HANDLEDAG PÅ FREIDIG-HUSET
MANDAG 17. DESEMBER kl 16-20

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.

LEFSTAD

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

freeski

FREIDIG sommer FREESKI
Et fantastisk prosjekt er endelig realisert, til sommeren er vi klar til å ta i bruk vår nye treningsarena på Kyvannet i Trondheim. 26.mai 1994 vedtok bystyret i Trondheim å bygge nytt vannhopp som følge av at treningshoppet på Jonsvannet måtte rives i forbindelse med sikring av
drikkevannskilder til Trondheim og Malvik.

Sett fra toppen, her er det rikelig med fart. Det antas at en høyde på 8-10 meter lett kan nås
så her forventes triple saltoer og corks.

Utklipp fra Bystyrevedtak 26.mai 1995

Vedtaket er videre blitt fulgt opp og 12. juni 2006 var “grunnlegger” og daværende hovedtrener i Freidig Freeski, Eimund T. Staverløkk, første gang i kontakt med idrettsrådet for å reetablere et treningshopp i vann. Fra første møte og frem til i dag har vært en lang prosess med
utredninger av løsninger og valg av lokasjoner men 16. desember 2016 fikk vi en gledelig
melding, da hadde bystyret bevilget penger til å realisere prosjektet og plasseringen var
bestemt – Kyvannet i Trondheim.
26. oktober 2018 står endelig hoppet ferdig bygd på Kyvannet. Rallar Arkitekter har i samarbeid med Trondheim Kommune tatt godt tak i våre stillas tegninger og gjort dette til en
arkitektonisk perle som passer meget godt til omgivelsene og alle som passerer dette på tur
rundt Kyvannet bare må opp og se. Joda, det står åpent for alle og trappa opp fungerer bra til
å trene rompa.
Utøvere på alle nivå i Freidig Freeski skal her kunne sette utfor på et stort eller lite hopp. Det store
hoppet står permanent men et mindre hopp skal settes opp ved bruk. Utstyrskravene er ikke noe
annet enn det som brukes på vinteren, gjerne noe eldre, samt våtdrakt, hjelm og flytevest.

22. mai 2019 blir det offisiell åpning med brask og bram.
Vel møtt!

Sett fra demningen.
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fotball

fotball

JADA, NÅ vi er miljøbevisste
på freidig-BANEN VÅR:

rekord-deltakelse på
årets tine fotballskole

I sommer og høst har vi jobbet for å minske utslipp av gummigranulater rundt baneanlegget
vårt. Vi har fått god økonomisk støtte av Sparebankstiftelsen, Sparebank Midtnorge samt
Trondheim kommune og Fotballkretsen. Vi er utrolig takknemlige for gode bidrag.
Nesten 150.000 kroner er nå brukt til å investere i 11 stk slukduker (som samler opp gummigranulatene i kummene våre), renseutstyr samt en egen spille-rense-stasjon.
Vi har fått god opplæring i utstyret, så nå blir det god skikk på dette “hjemme” hos oss.

Samer Banemann har blitt proff
på innsamling av gummigranulat
rundt banen vår.

GRASROT-TRENER-KURS
Fotballkretsen stilte med 3 motiverte damer
som instruktører for vårt aller første rene dametrenerkurs: Grasrot-trenerkurs modul 1.
Kurset ble gjennomført på Freidighuset 27. og 28. oktober. Vi var 15 damer samlet til weekend-kurs. Freidig
Fotball dekket alle kostnadene – mot at vi som gjennomførte kurset blir med i aktiviteten ute i lagene våre.
Ekstra gledelig var det at 4 av våre J17 spillere deltok
også. Frida, Synne, Sofie og Inger håper vi å se mye til
fremover =)
Tusen takk også ti de mange velvillige objektene som
stilte på kort varsel. Dere gjorde helga minnerik og flott!

Helga 1.-2. september braket det løs
med årets store happening for de
aller yngste. 100 barn i alderen 6-10
år var påmeldt, topp instruktører var
innleid fra Freidig Futsal og Malvik
Damefotball. Sola skinte fra skyfri
himmel og at kiosken ble utsolgt
både lørdag og søndag tyder nok på
svært god stemning på Freidigbanen.

Leah Delina og Victoria Irene hadde fine dager på fotballskole. Klassebamsen fra Eberg: Mr John var korrekt antrukket!
Foto: Kine Weiseth

FOR DAMER!
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ORIENTERING

skandia cup

skandia cup 2018
- en stor suksess

Prosjektleder, hovedkomiteen og styringsgruppa ønsker å takke
hver og en for den innsatsen som ble vist i årets cup. Over 3.500
dugnadstimer ble gjort av medlemmer i Freidig Fotball før - under
- og etter cup’en! Vi er både stolt & modig. Deltakerrekord med
818 lag og ca 10.000 spillere fordelt på minihelga, FFU-cup samt i
hoveduka viser hvor proffe vi er på gjennomføring av Midt-Norges
Største Breddeidrettsarrangement.

Prisdryss under Kompetansehelgen PÅ GARDERMOEN!
Årets trener, Rekrutteringsprisen og Årets
tur-o arrangør tildelt henholdsvis Hanne
Sandstad, Stokke IL og Sportsklubben
Freidig!
I tillegg til Rekrutteringsprisen som ble vunnet
av Stokke IL, ble også prisen for Årets trener og
Årets tur-o arrangør delt ut denne lørdagen.
Førstnevnte ble vunnet av Hanne Sandstad fra
Sportsklubben Freidig som har lang og solid
erfaring som trener på ulike plan fra rekrutter,
ungdommer til juniorutøvere de siste årene.
Med dette har hun bidratt til å bygge opp
treningsmiljøet og kulturen i egen klubb over tid.

VI HAR FÅTT
VÅR FØRSTE
GENERALSPONSOR:
Rema 1000 går inn med
økonomiske midler for å
støtte driften av Skandia
Cup, og har også veldig
mange samarbeidspartnere som kan bidra inn i
selve arrangementet vårt.
Det er også en sentral del
av avtalen at Rema 1000
med sine nær 70 butikker i
Midt-Norge, skal koble seg
på & markedsføre Skandia
Cup i distriktet.
Vi gleder oss til godt
samarbeid fremover til
cupuka vår i 2019.

Idrettsglede for folk i alle aldre.
Mye smil & latter på Ladesletta
i uke 26.

De aller fleste synes dugnadsvakt på
4 timer er helt overkommelig - mens
andre blir helt utslått =)

I tillegg har den tidligere toppløperen bidratt
på trenersiden utenfor kubben, blant annet
som mentor for satsende dameløpere og i
klubbtreningssamarbeid for å skape et bredere
treningsmiljø. Nå bidrar hun også som ressursperson i jenteprosjektet.

Årets trener ble av Hanne Sandstad.

At klubben hennes, Freidig, mottok prisen som
Årets tur-o arrangør begrunnes ved at de er områdets største tur-o arrangør i sitt 50 års jubileum
som tur-o arrangør.
Etter at de har tatt et grep, doblet salget av
konvolutter under et arrangement, samt totalt økt
salg av turer på nett og stabilt salg av konvolutter
siste årene.
Freidig bruker turorientering som rekrutteringsarena. Blant annet kan skoler benytte klubbens
tur-o-poster til undervisning.

Freidig ble også kåret som årets Tur-O-Arrangør!
Skandia Cup 2019 har inngått samarbeid
med Bitfix Gaming
Sammen vil vi arrangere Nordens Største FIFA
Turnering, og gi tilgang til eget info senter om
E-Sport og gaming, spillstasjoner m.m
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ORIENTERING

Orienteringsavdelingen har avsluttet en sesong med stor aktivitet og mange høydepunkter.
Her er noen glimt (stoff og bilder fra avdelingens hjemmeside).

Junior-verdensmester Håvard!
VM-bronse til Malin!

Rekruttene hadde sin vanlige høst-tur til Östersund
i september, med deltakelse i stafetten Älgjakten.
I O-ringen i Örnskjöldvik deltok 70 fra Freidig, og vi
tok i alt seks pallplasser i 5-dagers-løpet. Kristoffer
Strømdal Wik jubler for sin 3.-plass i klassen H13.

Fire Freidigløpere på landslag!
I Ti-o-mila ved Stockholm i mai stilte Freidig
med 70 løpere som alle fullførte i flott stil.
Her er de seks ungdomslagene samlet
før start.

I junior-VM i Ungarn deltok Håvard Eidsmo og
Malin Sandstad fra Freidig. I tillegg til flotte
individuelle resultater var Håvard med på
stafettlaget som tok VM-gull, Malin på laget
som tok bronse. Begge bidro sterkt til at
Norge vant lagkonkurransen blant 36 deltakende land. Malin har hatt en flott sesong med
ett NM-gull (sprint) og ett sølv (mellomdistanse). Begge er nå tatt ut på
O-forbundets lag «Next Generation».

Vilde Lereim Storli fikk Kåre Sands minnepris
for fremragende innsats i 2017.

Vi hadde 17 deltakere i Hovedløpet
for yngre i Kristiansand. Mathea Spets
Storhov (bronse D14) og Mari Eidsmo
(sølv D15) kom på pallen.

Årets største arrangement var Midt-Norsk
Mesterskap ved Oppdal, med nesten 600
deltakere. Her er tre fornøyde medaljevinnere; Simen Spets Storhov, Mats Eidsmo
og Lars Sandstad. Mats ble to uker senere
norgesmester på mellomdistanse H17-18,
på Vegårdshei.

I alt fire juniorløpere fra Freidig har vært på
representasjonslag i år, og deltatt i krevende
konkurranser i uvant terreng. Dette er kart og
løype fra Junior European Cup i Sveits, der alle
våre fire deltakere fikk gode plasseringer i den
harde konkurransen.

Rekruttene avsluttet sesongen med poeng-nattløp
og fellesstart fra Fjellseter.
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INNEBANDY

Sesongens FØRSTE minirunde
Sesongens første minirunde gikk av stabelen i Rostenhallen 4.-5. november. Freidig stilte
med hele 12 lag fordelt på klassene mikro, mini og lille. For noen var dette første innebandykamp i Freidig-drakt, mens mange har vært med flere ganger tidligere og hadde
planene klare allerede før de kom til hallen. På minirunder er det nemlig ikke bare innebandykampene som er viktige. Halve moroa er det sosiale mellom kampene. Ivrige barn i røde og
gule drakter var å se rundt i hallen hele helgen og innsatsen var minst like stor utenfor som på
banen. Kanskje ble det også muligheter for et besøk i kiosken innimellom slagene. For mange
var likevel høydepunktet premieutdelingen etter siste kamp. Stolte barn mottok medalje og
fortjent applaus fra minst like stolte trenere og foreldre. Det er utrolig gøy å se hvordan barna
utvikler seg fra gang til gang. Det er helt klart at det vi øver på på trening faktisk ser ut til å
feste seg, selv om det ikke alltid ser sånn ut der og da. Vi sees på neste minirunde.
Mvh Marianne Kjos

INNEBANDY
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Sesongåpning ungdomslagene
Etter de fem første kampene i seriespill for ungdomslagene i innebandy står Freidig med en seier
og fire tap. Ungdomsserien i Midt-Norge Bandyregion er for spillere i alderen 13–19 år (født i 2006
til og med 2000) og er delt inn i tre ulike seriespill, etter nivå og ikke alder. Freidig stiller med to
lag i blå og grønn serie som tilsvarer andre og tredje nivå. Lagene utgjøres av 19 gutter mellom 12
og 16 år, med noe overlapp i spillere på de to lagene. Kampene går med seks spillere på banen, og
det spilles 3 omganger på 15 minutter. Mange innbyttere er en fordel, da blir det gjerne høyt tempo under spill. Freidig 1 spiller i blå serie, hvor det er fem lag. I alle kampene har det vært lange
perioder hvor lagene er jevngode, og hvor Freidig har holdt høyt tempo og levert farlige angrep.
Dessverre har motstanderlagene vært litt bedre
og lyktes mer med sitt spill. Freidig 2 har hatt en
bedre åpning i grønn serie, og dro hjem med solid
seier fra sin første kamp i Klæbu. Presise pasninger
og høy bevegelighet bidro til mye ballkontroll hos
Freidig. Med tre treninger hver uke er mulighetene
så absolutt til stede for å videreutvikle talentene,
og at ungdomslagene til Freidig spiller enda bedre
gjennom sesongen. Lyst til å sjekke om dette er noe
for deg? Sleng deg med på en trening!

Freidig 1 i angrep ved Eric Børstad, men godt
forsvarsspill av Nyborg 2 forhindret mål
denne gangen.

Matteus Gilstad kom til flere skuddsjanser
og inn på scoringslista i kampen mellom Freidig 1 og Nyborg 2, her i et av angrepene.

Johannes Gevingås Lium med høy fart og god ballkontroll, like før innlegg foran målet til Nyborg 2.

Friske bein på vei ut på banen på jakt etter flere
mål i kampen mellom Klæbu 2 og Freidig 2.
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Hyllkaka ønsker medlemmer velkommen
på deilig julelunch på vakre Fjellsetra
Tirsdag 11. desember kl. 12.00 blir det tradisjonell 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 Freidigmedlemmer, 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

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

KNUT LERNÆS 95 ÅR
O-veteranen Knut Lernæs rundet 95 år den 24. oktober
2018. Det var han som var leder av O-avdelingen i Freidig og fikk i gang o-sporten fra 1952, og vi som på en
måte ble pionerene i o-sporten i Trondheim og landet
forøvrig. Han var en stor inspirator, og vi som var med
den gangen er takknemlig for det viktige arbeide han
gjorde.
Fire veteraner besøkte han han på dagen,
med blomster og hilsen fra Hyllkaka. Vi fikk ta del i
feiringen sammen med hans nærmeste familie.
På bildet har de fire o-veteranene Gaute Myhre, Kjell
Atle Strande, Albrecht Selmer og Kjell Ivar Aune overrakt
blomster til jubilanten. Knut er en hederskar som gjorde
mye for o-sporten både i Freidig og landsdelen forøvrig.

MEDLEMSBLAD NR 1:
Vårt mangeårige, svært engasjerte medlem
Thor Holten har overrakt oss medlemsblad nr 1
- Årgang 1 - fra 1926.
Via en slektning har han fått dette, og sørget for at vi
på klubbhuset har fått vårt aller første blad for trygg
oppbevaring hos Byarkivet på Dora. Vi setter svært
stor pris på å få samlet mest mulig av vår historie
- helt fra vår spede start i 1903 og fram til i dag.
På bildet vises glade gutter på Fjellseter. De fikk tatt
en titt i bladet på sin ukentlige tirsdagskaffe.

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

I front ser vi Kjell Okkenhaug
(han så forøvrig også dagens lys i 1926!)
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FJELLSETRA

FJELLSETRA

stor glede på fjellsetra:
Trondheim kommune har vært
svært raus med tilskudd til vår
Vakre Perle i Bymarka. Vi er nå i full
gang med fase 3 av vårt rehabiliteringsprosjekt. Det innebærer ny peis
og pipe for varme og trygge sammenkomster i peisestua. Trondheim
Brannvesen er også svært glad for
at denne jobben nå er utført =)

Freidigfolket
ønskes
velkommen
på hyttetur!
Ønsker du
å låne Fjellsetra?

Sverresborg Malerservice har malt hele taket utvendig samt spisestua inne. Det ble svært
flott både i form og utførelse. Tusen takk for bidraget.
For våre brukere som er avhengig av rullestol eller rulator, har vi ordnet med et handicaptoalett i tillegg til det ordinære. Alle dørstokker er også lett å passere nå.
Lyddempingstiltak er også foretatt i peisestua, akustikken er nå grei for alle som er
i behov av høreapparat.
Også hunde-eiere er brukere av hytta vår. Derfor skal vi bygge benker med hundebur
under. Uteområdet skal også få seg en oppgradering. Flere trivselstiltak er på gang. Utelys
opp veien (og ny vei) har vi også fikset. Elektrikeren har også gjort flere tiltak innom-hus,
så nå er vi trygg på at el & varme fungerer som det skal. Tusen takk til Per Bue som har
ledet arbeidet med god hjelp fra Svein Erik Strand, Eiendomsstyret med Ulf Erik Hansen i
spiss, byggingeniør Tore Mørch, øko-leder Kjell Ivar Aune og vaktmester Svein Christiansen.

Den lånes ut til både Freidigmedlemmer, Hyllkakas Venner og
andre. Utleie for eksterne grupper
tilbyr vi også.
Ta kontakt med folket på Freidighuset for nærmere avtale:
freidig@freidig.idrett.no
event ring mellom kl 9-15:
951 24 103

Vi håper det blir stas for store og så å ta en tur oppom hytta vi er så heldige å ha i
klubben vår. Lag og grupper får vederlagsfritt låne hytte vår i mandag-torsdag.

Anbefaler en ake- eller skitur med påfølgende kveldsmat
inkludert varm kakao i etterkant ;)
Sp.kl. Freidig ved Eiendomsstyret
ønsker å takk for alle bidrag vi
har mottatt for å sette klubbhytta
vår i forsvarlig stand.

Velkommen til trivelige vaffeltirsdager
Klokka 09.30 for våre medlemmer i Hyllkaka. Med god stemning og enkel bevertning.
HUSK: Hyllkakskatten på kr 100 betales inn direkte til konto 4200.36.10858 og merkes
ditt navn.

Julestemninga er på plass.
Og varme i nypeisen gjør
godt til frosne friskuser
i marka!

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
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SAMARBEIDSPARTNERE

Julemat
Julemat
Støtt klubben
bruk Flügger

å
Vi har ogs
ich
ribbesandw
hanrsjogså
& juVlei lu

Husk
10% KICK
BACK
Husk

ich
ribbesandw
j
& juleluns

10%klubben
KICK BACK
Støtt
- støtt
Støtt laget
klubben

Andelen

Nevn FREIDIG-avtalen når dere
bestiller
og 10% av det dere
har
Nevn FREIDIG-avtalen
når dere
spist forog
blir10%
tilbakebetalt
bestiller
av det dere har
rett for
til Sk
spist
blirFreidig.
tilbakebetalt

på Egon Tårnet

på Egon Tårnet

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

- støtt laget

rett til Sk Freidig.

Flügger tilbyr et bredt sortiment innen dekoSkal du pusse opp – da kan du som klubbrativ maling, trebeskyttelse, sparkelmasse,
medlem få 20% rabatt på maling og verktøy
tapet og malerverktøy i god malermesterog samtidig være med å støtte klubben.
kvalitet. Flügger farve-kjeden består av
ca. 60 butikker i Norge som er eiet av
Flügger AS samt en rekke selvstendige
Besøk din lokale Flügger farve butikk og handle
franchiseforretninger. Vi har sterk fagpå klubbens kjøpskonto. Oppgi klubbnavnet når
kompetanse og står klare til å gi deg
du betaler i kassa, så får du 20% rabatt og klubben
råd og veiledning til å bruke riktig
fremgangsmåte og produkter.
får 5% klubbstøtte beregnet på ditt kjøp.

Les fullstendige betingelser for kjøp på
flugger.no/fluggerandelen

flugger.no/fluggerandelen

BEHOV for

RENHOLD?

- Daglig renhold
- Rundvask
- Flyttevask
- Vinduspuss
- Oppskuring og boning
- Tepperens
- Matteleie

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

Markaplassen 393, 7054 Ranheim

Mobil: 976 99 524 • post@li-jo.com

GODKJENT RENHOLDSBEDRIFT

TÅRNET
TÅRNET

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

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

11.00 - 22.00

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.

ANNONSE
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Vi oppfordrer deg til å støtte
oss i FREIDIG SPORTSKLUBBEN.
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:
937450761
Det koster deg ingen ting og påvirker ikke tippeinnsats eller premie.

Vil du gi din støtte til FREIDIG SPO

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

GI VERDIFULL STØTTE TIL FREIDIG - HELT GRATIS!

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem s
Slik Tipping.
kan du bli Hver
grasrotgiver:
• Hos
kommisjonæren
Norsk
gang du
spiller
kan du velge•åMobilspill
støtte det laget
• eller
via SMS: senddeg
Grasrotandelen
937450761
til 2020
mest.
Vi oppfordrer
til å støtte oss
i FREIDIG
SPORTSKLUBBEN.
Pengene går til å skape gode & trygge oppvekstvilkår for barn og unge i Freidig.

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

Gjennom å være grasrotgiver
er du
med
på åNorsk
oppfylleTipping
små og store
Ved
spill
hos
vil inntil 5 prosent* av spillinnsatsen gå
din grasrotmottaker.
alt, drømmer
hverkenforinnsats,
premie eller vinnersjanse reduseres.

Tusen takk for din støtte.

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Fla

Gjennom å være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store
Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:
• Hos kommisjonæren
• Mobilspill
alpin - fotball - håndball
• Norsk
Tipping sine nettsider
orientering - innebandy - FREESKI
• SMS, send Grasrotandelen 937450761 til 2020

Bravida er Trøndelags største tekniske
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freidig futsal elite

freidig futsal elite

Freidig Futsal er nå inne i vår
7. sesong på organisert
divisjonsnivå!
Vi har vært med på National Playoff flere ganger og til slutt klarte vi målet vårt.
Freidig Futsal er et selvdrevet lag på høyt nivå, der hvor flere har erfaring fra toppnivå både innen
Futsal og utendørsfortball.
Et lag med godt samspill og gode relasjoner, samt et meget høyt ferdighetsnivå.
De fleste av oss er gode venner fra ung alder, med røtter fra Freidig Fotball og omegn.
Vi er en spillerstall på ca 30 stk som møter fast på trening og en kamptropp på ca 20 spillere.
I fjorårs-sesongen hadde vi en
solid oppkjøring før sesongstart. Fullt opp på samtlige
treninger og flere treningskamper mot etablerte eliteserielag. Dette var med på å
bidra til gode sportslige resultater i kampen om opprykk til
Eliteserien i Futsal.

Etter endt seriespill i 1.Divisjon, gikk veien videre til National Playoff i Bodø i mars, hvor tøff motstand
møtte oss, om kampen for opprykk til Eliteserien i Futsal. Men igjen leverte vi på øverste hylle og viste
oss verdig en plass i de øvre rekker.
Vi har nå nettopp fullført vår fjerde kamp i Eliteserien i Futsal. For øyeblikket ligger vi på delt tredjeplass
med syv poeng av 12 mulige. Viktig å også påminne at vi har møtt gullfavoritten to ganger i løpet av de
fire første kampene, hvor vi kom ut at dette med en seier og en uavgjort, noe vi ser oss veldig fornød
med. Vi er på god høyde med disse.

Vi går ubeseiret gjennom
seriespillet i 1.divisjon. Etter
uavgjort i første seriekamp,
følger vi opp med 13 strake
seire og en total poengfangst
på 40 poeng.

Vi ØNSKER Å TAKKE VÅRE SPONSORER FOR ALLE MOTTATT BIDRAG!
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Du finner hele klubbkolleksjonen
samt alt av annet idrettsutstyr
hos oss. Ta turen idag!
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

LEFSTAD

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

