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ÅRSBERETNING  for  FREIDIG ALPIN  for 2021 

Styret 

Leder: Richard Nielsen  
Sportslig leder:  Eirik Sem ( ikke stemmeberettiget ) 
Økonomi:  Kai Roger Jensen 
Dugnad og materiell: Harald Nervik 
Sponsor: Hege Enoksen 
Webansvarlig:  Fredrik Ernestus  
Rekruttering: Erik Aalde 
Oppmannsansvarlig: Ronny Skarpnes 
 

Oppmenn 

U8/U10:  Kristoffer Aavatsmark, Synnøve Arntsberg  
U12:  Fredrik Ernestus 
U14:  Kjersti Bugge Arnøy 
U16 Ronny Skarpnes  
 

Trenere 

U8/U10:  Saga Ahlstrand/ Ine Witzøe Holm/ Kevin Stein / Magnus Lykke Dahlø /  
Wilhelm Hatlen / Benjamin Karstad / Ivar Fugle Nordhaug 

U12  Ola Baugerød / Rory Fitzgerald 
U14  Håkon Evjen 
U16  Casper Stein 
 

Andre funksjoner 

Leder Rennledere:  Ketil Aagesen / Eirik Sem 
Leder Bakkemannskap:  Lars Halvorsen / Jon-Inge Gangås 
Leder Tid og data:  Dag Herrem 
Leder Sekretariat:  Hege E. Normannn  / Anne Cathrine Berg 
Leder Portdommere: Erik Aalde 
Leder Materiell: Harald Nervik 
Leder Arrangement: Torbjørn Landmark 
Leder Valgkomite: Geir Fische 
Støtte økonomi/medlemsreg.: Hallvard Benjaminsen 
 

Representasjon 

Følgende personer representerer alpinavdelingen: 
AK S-T Skikrets: Eirik Sem, Ketil Aagesen 
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Økonomi og drift 

 
Resultat 
 
Avdelingen leverer et (negativt) resultat på kr -36.648 mot budsjettert kr 7.000 for året 2021. 
 
Det bemerkes at både inntektssiden og kostnadssiden i regnskapet 2021 er vesentlig større enn budsjettert 
fordi vi har organisert, bestilt og betalt kostnader til kost og losji på treningssamlinger og enkelte 
«reiserenn» gjennom klubbkassa, deretter hentet inn egenandeler for dette fra deltakerne. Alt i alt skal 
disse inntektene og utgiftene i sum utgjøre et nullregnskap for klubben. Hensikten med å ta dette gjennom 
klubbkassen er at vi vil kunne få utløst en vesentlig større momskompensasjon i påfølgende år, som vil bli 
et godt bidrag til å finansiere alpin avdelingens aktivitet. Bruken av forskjellige regnskapsposter relatert til 
samlinger vil bli sett på og ryddet opp i året 2022 med mål om en ryddigere oversikt i presentasjonen av 
neste årsregnskap. Til slutt bør det også nevnes at administrativt har samlings organisering og tilhørende 
regnskapsføring vært en svært krevende øvelse spesielt for rollene leder, sportslig leder samt for 
økonomiansvarlig. Vi ser på andre måter å organisere dette fra året 2022. 
 
 
Inntektssiden 
 
Avdelingen hadde driftsinntekter på kr 1.670.661 mot budsjettert kr 1.235.000.  
 
På post 3210 sponsorinntekter har vi fått inn samme beløp som i 2020, kr 135.000 mot kr 150.000 
budsjettert i 2021. Vi ser for oss at det bør være mulig å få til en stor økning her i 2022. 
 
For aktivitetsavgift, post 3300, har vi fått inn noe mindre enn budsjettert, kr 325.655 mot budsjett på 
345.000.  
 
Inntekten på momskompensasjon ble noe lavere enn budsjettert med kr 77.869 mot budsjett på kr 90.000.  
 
Vi ble tildelt kr 43.323 i lokale aktivitetsmidler ført på post 3974 LAM-midler, som er høyere enn forventet i 
budsjett på kr 25.000. 
 
Vi fikk korona kompensasjon på kr 64.400 da vi ikke fikk arrangert Vassfjellet Vintercup og dugnader. Denne 
er i mangel av en bedre post ført på post 3220 Inntekt dugnad. På denne posten er også inntekter fra de 
forskjellige treningslagene våre sine Spond lotteri ført.  
 
Post 3320 Egenandeler er innbetaling av deltakeres overnattingsutgifter på våre treningssamlinger i 2021. 
Denne var det ikke satt opp budsjettpost på, da dette trolig var tiltenkt å bli ført mot post 3240 Salg: Kiosk / 
Kart / Support.  
 
I post 3976 Tilskudd krets og særforbund ligger tilbakebetaling fra skikrets ifm våre utlegg kretssamlinger 
med kr 246.134, mot budsjettert kr 30.000. Disse midlene fra krets er en motpost til mye av utgiftene i post 
4220 Samlinger/Reiseutgifter/Mat, for å dekke kostnader Freidig har relatert til å stille med trenere på 
kretssamlinger. Disse kostnadene deles på klubbene/løperene som deltar. I post 3976 ligger også et 
tilskudd mottatt fra krets på kr 14.903. 
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Kostnadssiden 
 
Sum Driftskostnader ble på kr 1.687.678 mot budsjettert kr 1.228.000.  
 
Ser vi på utgifter til Lønn og Samlinger så har vi hatt høyere aktivitetsnivå på trenere i klubben enn tenkt da 
budsjettet 2021 ble satt. Vi hadde en periode med avlyste renn og mindre reising, men tilsvarende høy 
aktivitet i Vassfjellet i helgene. Vi ønsker et høyt aktivitetsnivå mtp treninger i klubben og vi har tatt høyde 
for en økning i denne utgiften for neste sesong. Det er et ønske om at vi har betalte trenere i klubben både 
så vi har høy kvalitet på treningene samt er mindre avhengige av foreldre til dette.  
 
Det ble i 2015 gitt et felles lån på totalt kr 30.000 fra Freidig Alpin til prosjektet Gråkallen Vinterpark. I 2021 
inngikk Alpin avtale med Gråkallen Vinterpark om å få tilbake kr 15 000 av vår andel og realisere et tap på 
kr 15 000. Ifølge regnskapsfører er det kun tapet som skal føres i årsregnskapet for 2021 og kr 15 000 er 
følgelig ført mot post 7830 Tap på fordringer. I tillegg har regnskapsfører i dialog med reviser lagt inn 
finanskostnader på kr 20.000 ført mot post 8178 Tap ved realisjon av aksjer, tilknyttet Gråkallen Vinterpark. 
Dette er et etterslep i regnskapet fra salg av aksjene i mars 2020 og kom opp først i avslutning av 
årsregnskapet 2021.   
 
Kostnadspost 4220 Samlinger/Reiseutgifter/Mat er en motpost til de to inntektspostene 3976 Tilskudd 
krets og særforbund samt 3320 Egenandeler.  
 
Regnskaps- og revisjonshonorar er en stor kostnad for klubben. Budsjettet for 2022 er hevet noe for denne 
posten i tråd med forventet prisstigning. 
 
Bruktmessa 2021 (økonomisk resultat) 
 
Total omsetning var på kr 143 142. Fratrukket gebyrer til VIPPS og etter tilbakebetaling av selgers andel av 
salgssum satt Freidig Alpin igjen med et resultat for Bruktmessa 2022 på kr 59.487. Dette regnes som et 
godt resultat for klubben – spesielt siden det var færre donasjoner av skiutstyr til bruktmessa i forhold til 
det som opprinnelig hadde blitt forventet. 
 
I regnskapet har inntekt fra bruktmessa blitt ført på post 3240 Salg: Kiosk / Kart / Supporterutstyr og 
kostnader har blitt ført på post 4340 Utgifter: Kiosk / Kart / Supporterutstyr. 
 
 

Egne arrangementer / skirenn 

23 - 24.01.2021 KM Vassfjellet Vinterpark - Utsatt 
05 - 07.02.2021 Helenes Cup Vassfjellet Vinterpark – SG – SL – SSL ( kun for egne løpere grunne Covid) 
12 - 13.02.2021 FIS Vassfjellet Vinterpark 
17 - 18.04.2021  KM / Vassfjellet Wintergames – SSL – SL – PSL 

Bruktmessa, 13. november 2021 

Freidig Alpin har over mange år arrangerte bruktmesse etter SMN sitt initiativ til nasjonal byttedag. 
Bruktmessa 2021 ble gjennomført i Koteng Eiendoms lokaler i Tempeveien 35 lørdag 13. november 2021 og 
ble godt besøkt av publikum. Innlevering av utstyr 2-3 timer tors og fre kveld, samt 2 timer før bruktmessa 
åpnet for handel lørdag formiddag. Noe utstyr kom inn også senere på dagen. Vi fikk inn alpint- og 
langrennutstyr, samt klær og annet utstyr som kan brukes på snø og is. Det var salg av vintersportsutstyr, 
kafévarer, lotteri og prepp/justering av utstyr. Se for øvrig økonomisk resultat for bruktmessa under 
redegjørelsen for «Økonomi og drift» ovenfor.  
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Dugnader 

All aktivitet i Freidig alpin er basert på frivillig innsats. En betydelig dugnadsinnsats er også dette året lagt 
ned av en rutinert og trygg kjernegruppe samt en lettbedt foreldregruppe som stiller entusiastisk opp. 
Det viktigste dugnadsarbeidet avdelingens foreldre legger ned i løpet av sesongen, er å bidra til 
tilrettelegging og gjennomføring av treninger og renn gjennom sesongen. Mange stiller tre kvelder i uken, 
samt lørdager og søndager, for å sørge for at treninger kan gjennomføres på effektivt og trygt vis. Det skal 
bæres staur, løyper skal stikkes, det må ploges i løypene, og porter som er falt ned må settes på plass igjen. 
På slutten av økten må alt utstyr fraktes ned fra bakken igjen. Mange alpinforeldre får på dette viset mye 
frisk luft og mosjon gjennom sesongen og enda flere er velkomne til å ta del i dette! Uten innsatsen her 
hadde det sportslige – og sosiale – tilbudet avdelingen representerer ikke latt seg opprettholde. Avd. 
trenere er meget viktige i denne sammenheng. 
 
En betydelig dugnadsinnsats er dette året også lagt ned utenom sesong hvor frivillige blant annet har 
bidratt til å gjennomføre kapping av småkvist i Freidigbakken og bredda Sørbakken i henget. Konteiner ble 
tettet og ny del i klubbhuset ble møblert. Det ble montert masse nye B-nett. I februar ble det avholdt 2 SL 
FIS renn som krever mye av organisasjonen, men som gir et solid bidrag i klubbkassa og er vår viktigste 
inntekt på dugnadsiden utover Bruktmessa. Eller ble dugnadsåret 2021 preget av korona så vi hadde få 
dugnader eksternt slik som Tordenskjold som dessverre gikk ut.  
 
Takk til alle foreldre og andre som har bidratt i Freidig Alpin og Vassfjellet Vinterpark med alle disse 
dugnadstimene. Klubben er svært takknemlig for innsatsen som er lagt ned. 
 

Oppsummering sosiale aktiviteter 

Avdelingens sportslige aktiviteter følger et mønster som i all hovedsak er likt fra år til år, og de sosiale 
aktivitetene følger i sporet av vår sportslige plan. Med 3 treningskvelder i uken og helgesamlinger ble 
sesongen som vanlig travel for de som sørger for den sosiale rammen rundt våre aktiviteter. 
Man må berømme de som tar tak i og lager sosiale aktiviteter rundt de samlingene vi har deltatt på 
gjennom sesongen. 
Det var et påmeldingsrekord til familiesamling på Hamra 2021. Veldig hyggelig å se at der var stor 
deltagelse fra de yngre gruppene 
 
 

Anlegg 

Det er vedtekstsfestet i Sportsklubben Freidig at eierskapet til Vassfjellet vinterpark AS ligger hos 
Freidig alpin, og styret i Freidig alpin utgjør valgkomitee og generalforsamling i Vassfjellet 
vinterpark AS.  

Drift av klubb og selskap er adskilt, og Vassfjellet vinterpark AS har et eget styre bestående av: 

• Styreleder Ketil Aagesen 
• Styremedlem Dag Herrem 
• Styremedlem Lars Jakob Arnøy 
• Styremedlem Anne Valstad Aalmo 

 
Stian Henriksen er innleid som daglig leder. På ekstra ordinært årsmøte i Freidig alpin 13 
november 2019 ble det vedtatt kompetansekrav til styremedlemmer og leder. Disse er vedtekts 
festet i Freidig alpin og skal sikre riktig kompetanse i styret i selskapet. Selskapets drift er 
underlagt aksjeloven. 
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Den 15.desember 2021 kl.18:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Vassfjellet Vinterpark 
AS. Møtet ble gjennomført i Vassfjellet Vinterpark.  
  
Tilstede fra styret i Vassfjellet Vinterpark AS var Ketil Aagesen, Anne Valstad-Aalmo, Lars Jacob 
Arnøy og Dag Herrem, samt daglig leder Stian Henriksen.  
  
Fra Sportsklubben Freidig stilte styret i Freidig Alpin ved Richard Nielsen, Fredrik Ernestus, Hege 
Enoksen, Harald Nervik og Kai Roger Jensen.  
 
 
Sak 1  Innkallingen ble godkjent av generalforsamlingen  
  
Sak 2  Ketil Aagesen ble valgt til møteleder  
  
Sak 3 Richard Nilsen og Fredrik Ernestus ble valgt til å undertegne protokollen sammen 

med møteleder.   
  
Sak 4 Regnskapet for 2021 ble lagt frem for generalforsamlingen. Vassfjellet Vinterpark AS 

har et resultat på driften for 2021 på NOK 572.042,- Selskapets egenkapital er etter 
dette NOK 652.940,- Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt.  

  
Sak 5 Revisors årsberetning for 2021 ble godkjent  
  
Sak 6  Generalforsamlingen godkjente revisors honorar på NOK 117.785,- for revidering av 

regnskapsåret 2021  
  
Sak 7  Generalforsamlingen vedtok styrehonorar på NOK 60.000,- for styreleder og NOK 

30.000,- for styremedlemmer for 2021/22.  
  
Sak 8 PWC ble vedtatt som revisor for 2021/22. Det var ingen andre saker som etter loven 

eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.  
  
Generalforsamlingen ble hevet kl 19:30.  
 
Driften av Vassfjellet vinterpark AS for sesongen 2020/2021 viser tilfredsstillende vekst i inntekter 
men resultatet tynges av store kostnader vedrørende offentlig behandling av utbyggingsplaner og 
garantisøknader, dette i tillegg til ekstraordinære tiltak knyttet til Covid-19 pandemien. Anlegget 
er i fase 2 av utbygging hvorav bland annet kontrakt for bygging av ny stolheis i løpet av 
sommeren 2022 er signert. 
  
Daglig leder Stian Henriksen og styreleder Ketil Aagesen vil gi en orientering om driften på 
årsmøtet, samt videre utbyggingsplaner. 
  
Regnskapene for Vassfjellet vinterpark AS er levert Regnskapsregisteret og vil bli tilgjengelig i 
offentlige kanaler. 
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Gruppene 

Alpinavdelingen består av følgende grupper: 

• Gruppe 8 år og yngre  

• Gruppe 10 år 

• Gruppe 11-12 år / U12 

• Gruppe 13-14 år / U14 

• Gruppe 15-16 / U16 + Junior 

Gruppene 10 år og yngre 

Vi startet sesongen som vanlig etter høstferien med barmarkstreninger i gymsalen på Sunnland 
skole. I begynnelsen var Magnus Dalhø trener alene, men etter hvert ble Kevin Stein også 
engasjert. U8 og U10 hadde felles trening og oppmøtet lå så vidt i underkant av 20 barn. Det var 
de samme som kom hver gang, og disse fikk en fin start på en sesong som ellers ble preget av lite 
sosialt samvær. 
 
Når snøen kom i Vassfjellet ble treningene flyttet dit, men på grunn av lite snø, kunne vi bare trene 
i barnebakken de første ukene. Barna var veldig glade for å få komme på ski igjen og stemningen 
var god likevel.  
 
Oppmøtet steg fort utover i sesongen og U8 og U10 ble delt på trening. U10 trente torsdager i 
nedre del av Nordløypa, og U8 brukte både barnebakken og nedre Nord. Trenerne var også flinke 
til å ta med barna rundt i anlegget med aktiviteter som carving, offpist og hopp.  
 
Fredrik Ernestus fikk ordnet med store skilt og mange nye vester i forskjellige farger, noe som 
gjorde velkomst og oversikt over barna i løpet av trening enklere. Trenerkapasiteten ble økt etter 
hvert som behovet økte og Ivar Nordhaug og Saga Ahlstrand ble engasjert. Et stykke ut i sesongen 
fikk U10 tilbud om å trene sammen med U12 på tirsdagen, men bare en håndfull benyttet seg av 
dette tilbudet.    
 
Barna viste stor glede over å få være på ski, men Covid-19 pandemien gjorde at vi ikke fikk ha de 
sosiale møtestedene vi tidligere hadde hatt. Både barn og voksne måtte holde avstand både i 
bakke og i heis. Familiesamlingen i Hamra ble avlyst og pausene i Nordbua det samme. De fleste 
skirenn ble også avlyst, men et par klubbrenn ble gjennomført med god deltakelse fra U8/U10. 
Den fine økningen i medlemsmasse fortsatte likevel, og på det meste var det ca 70 aktive (i Spond-
gruppa). 
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Gruppe U12 

Gruppa: 
Gruppen hadde +/- 30 aktive utøvere i sesongen 2021. 
Trener: Ola Baugerød / Rory Fitzgerald 
Vi hadde fin rekruttering, der 3-4 utøvere kom til sporten uten tidligere kontakt. 
 
Rennsesongen: 
Flere renn i sesongen ble avlyst / endret på grunn av smittevernsbestemmelser der man ikke 
kunne konkurrere på tvers av kommunegrensene. I tillegg ble noen renn flyttet/avlyst på grunn av 
snømangel. 
 
Helenes Cup ble omgjort til et klubbrenn, med stor suksess for konkurransehungrige barn. 
Vi avsluttet rennsesongen med et knakende godt Vassfjellet Wintergames på siste åpningshelg i 
Vassfjellet. Her ble det også arrangert KM i SL og SSL (flyttet fra tidligere i sesongen på grunn av 
nevnte smittebegrensinger. Påskevær og fantastisk stemning! Avsluttet søndag med en fantastisk 
PSL, utkledning og god stemning. 
 
Sesongavslutning: 
Treningssesongen ble avsluttet i Vassfjellet den 22. April. 
Vi takket da av Ola Baugerød som trener, foreldre og barn var veldig godt fornøyd med innsatsen 
som Ola gjorde som trener i Freidig Alpin og gruppa U12.  
 
Det ble avholdt et foreldremøte den 28. April med oppsummering av sesongen. 
Foreldre meldte tilbake at dette var en fin måte å avslutte sesongen på mens man hadde den 
ferskt i minne. 
 
Oppstart Barmark: 
På foreldreinitiativ valgte vi i 2021 og starte opp med sosialiserende barmarkstrening før 
fellesferien (tidligere har vi startet opp tradisjonell barmark etter høstferien). Vi hadde fem 
kvelder med terrengsykkel i Nilsbyen Terrengsykkelpark. Barna fikk i denne sammenheng en fin 
sosial sammenkomst ispedd utfordring og mestring. Både barn og foreldre synes dette var fine 
kvelder med store smil. 
 
Etter sommerferien startet vi opp med barmark to dager i uken. Barmarkstreninger holdt vi   på/i 
Granåsen. Vi fikk prøvd mange ulike øvelser, både slakk line og rulleskøyter, i tillegg til 
tradisjonelle barmarksøvelser. Rory gjorde her en god jobb og tillit og kjennskap til gruppen ble 
godt.  
 
Samlinger: 

Vi startet opp igjen på ski i tradisjon tro med høstferiesamling på Juvass, og det var god deltagelse 
fra U12. U12 fikk tilbud om å delta på flere samlinger på Juvass enn tidligere, og noen utøvere 
gjorde det. Det ble også tilbudt deltagelse på 3 ulike samlinger i Hamrafjellet/Tänndalen, én av 
disse var familiesamlinga. 
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Gruppe U14  

Treningsgruppen for U14 i sesongen 20/21 besto av løpere født i 2007 og 2008. Det var ca 20 løpere i 
gruppen. 
Hovedtrener var Håkon Evjen. 
Barmarkstrening ble gjennomført i barmarkssesongen på tirsdager, torsdager og søndager, utendørs.  
Skisamlinger ble gjennomført på SNØ, Juvass og Bjorli. 
Ingen nasjonale renn ble gjennomført pga Covid. 
Gruppen var godt representert med gode resultater på regionale renn i Vassfjellet, Oppdal og Bjorli. 

Gruppe U16 og junior 

Treningsgruppa U16/Junior bestod i starten av 2021 av 17 stk 2005 og 2006 årgang løpere. U16 gruppen var 
representert i renn i Vassfjellet, Bjorli og Oppdal.  
Treningsdager for gruppen var tirsdag, onsdag og torsdag. Freidig Alpin har i 2021 lagt til rette for god 
treningsaktivitet.  
Ved sesongbytte 1. mai, kom 2007 årgangen opp i U16, og gruppa består nå av 9 løpere + 2 stk 2005-løpere 
som går på KVT. Casper Stein er hovedtrener for gruppa.  
Grunnet Covid ble noen renn avlyst og/eller utsatt. 
U16 gruppa startet trening med ski på beina i mai på Juvass. Videre fulgt opp med samlinger høsten 2021 
på Juvass, SNØ og Hamra.  
Gruppa var i gang med treninger i Vassfjellet i starten av desember 2021 da skisenteret åpnet for sesongen. 
Sesongstarten på Oppdal som skulle arrangeres i desember ble flyttet til januar. 

Sportslig Summering: 

Sesongen 2020/2021 ble gjennomført med stor aktivitet i klubben. Treningsmengden for de aktive økte på 
hjemmebane i Vassfjellet Vinterpark mot planlagt aktivitetsplan da Covid-19 restriksjoner la begrensninger i 
renn, reiser og aktivitet andre steder. Vi hadde en flott vinter med mye god og variert trening i Vassfjellet 
Vinterpark. Mars måned ble preget av store snøfall og løsere underlag, men dette ga samtidig klubben 
mulighet til å forlenge skitreningene utover våren her hjemme. 

I henhold til overordnet sportslig plan for Freidig Alpin så er aktiviteten lagt opp til de ulike aldersklassene 
og følger skiforbundets anbefaling og utviklingstrapp. Hver gruppe har sin ansvarlige trener og oppmann og 
aktiviteten har vært preget av godt oppmøte og innsats! 

Trenerne har lagt til rette og gjennomført treninger, både på barmark og på ski med høy kvalitet for de 
ulike gruppene. Vi har gjennom aktiviteten i på egen arena på helg som forrige sesong, fått samlet klubbens 
aktive så ofte som 5 dager i uken på det meste og for de eldste. Gjennom videre utbedring av freidigbakken 
samt benyttelse av Sørbakken så har treningsgruppene i dag en betydelig større frihet til å velge hva som 
skal trenes ut ifra forhold i bakken og progresjon i de ulike gruppene.  

Freidig Alpin har stått i forsete når det gjelder å samle de ulike miljøene i regionen for samlet aktivitet. Vi 
skal fortsatt være i forsetet på dette gjennom godt planlagt og forankret aktivitet. 
 
I 2021 så startet det 5 løpere fra klubben på OAE, samt to utøvere på KVT med alpinsatsingen gjennom 
klubben. Det var derfor 7 løpere som fortsatte sin alpinsatsing etter at de gikk ut av klubbens U16 gruppe, 
det er ny rekord i nyere tid og noe vi er stolte av! 
 
Freidig har pr i dag 12 aktive fis - løpere og flere kommer til høsten 2022. Vi skal også nevne at en av disse 
løperne representerer Trønder Alpin og at vi ser for oss en økning totalt sett i antallet utøvere som satser 
videre på skigymnas/ universitetslag.  



Årsmelding Freidig Freeski 2022 
1. STYRET I FREIDIG FREESKI HAR BESTÅTT AV FØLGENDE PERSONER: 

Anita Formo Bones, leder 

Rasmus Bjerkan, nestleder og sportslig leder 

Kenneth Rannem, kasserer/økonomiansvarlig  

Stig Gråberg, styremedlem 

Håvard Kvålen, styremedlem 

Mona Frønes, styremedlem 

Frode Lambertsen, varamedlem 

Bjørn Gunnar Benjaminsen, valgkomite 

 

2.  UTØVERE 

Det var ved utgangen av 2021 80 utøvere og 80-90 familie/husstandsmedlemmer./ Totalt 170. 

Medlemsmassen er for tiden økende og vi ser nå effekten av rekrutteringstiltak, synlighet på 

sommeren i Kyvannet Vannhopp og økt aktivitet i Vassfjellet. Vi har nå god synlighet både i 

Vassfjellet og Kyvannet gjennom hele året. Medlemstallet har økt til tross for en spesiell 

sesong og i tillegg har vi fått flere familiemedlemskap grunnet rabattordning med idrettskort i 

Vassfjellet. 

 

3. STYREMØTER/ MØTER/ ADMINISTRASJON 

Styret har hatt 12 digitale styremøter i perioden, hvorav tre har vært mer arrangementmøter i 

forbindelse med NC og Show & Style i mars og Kyvannet Vannhoppfestival i september. De 

viktigste sakene i 2021 har vært: 

- Økonomi, søknad om midler og forvaltning av disse 

- Utvikling av Vassfjellet Vinterpark, utbygging av ny park 2023. 

- Ferdigstilling av klubbhus i Vassfjellet Vinterpark 

- Planlegge Norgescup og Show & Style 

- Søknad utstyrsmidler 

- Planlegge treninger og holde aktiviteten oppe til tross for utfordringer med smittevernregler 

  og endrede tilgang på treningsfasiliteter og regelverk rundt treninger  

- Vi hadde stor pågang av nye utøvere i januar og februar 2021. Godt over 50 stykker som   

  førte til ny rekruttering og ansettelse av nye trenere 

- Oppstart trening sommer, Rødde Folkehøyskole og Kyvannet Vannhopp 

- Planlegging og gjennomføring Kyvannet vannhoppfestival, redusert størrelse grunnet ny     

smitte situasjon 

- Forhandle og avslutte låneavtale på kr 30 000 med Gråkallen Vinterpark (tilbakebetalt 15000, 

ettergitt kr 15000 

- Organisatoriske spørsmål fra Hovedstyret i SPK Freidig 

 

I tillegg har vi hatt evalueringsmøte med trenerne i mai samt foreldremøte på Rødde 03.11. 

Vi hadde flere møter med snowboardklubben og Vassfjellet vinterpark i juni 2021 for å 

planlegge og samkjøre ønsker og behov i forbindelse med utbygging av parken planlagt til 

2023. 

Vi har arrangert Trener0 kurs for alle våre trenere i desember 2021.  



Klubben har vært representert i Sør Trøndelag Freeskikrets med leder Stig Gråberg og 

medlemmer Anita F Bones og Rasmus Bjerkan. Anita F Bones har også sittet i styret 

Skiforbundets Freestyle grenkomite i perioden. 

 

 
4. TRENING OG INSTRUKSJON 
Treninger har vært administrert av leder Anita F Bones sammen med Rasmus Bjerkan og 
hovedtrener Sander Kleivnes. 
 
Vi har gjennomført treninger i Vassfjellet Vinterpark 13 onsdager kl 18-20.30 frem til 

14.04.2021 med pause i vinter og påskeferien. Her har vi hatt 7 treningsgrupper med max 10 

utøvere per gruppe grunnet smittevern. Vi innførte en ekstra treningskveld fra mandag 25.1. 

(11 treninger) for de som ønsker å delta på konkurranser. Det ble mye pågang av nye utøvere 

som ønsket å starte opp og mye organisering grunnet stadig nye smitteverntiltak. Fra 19.05 

og ut mai ble det utendørs railtrening onsdager på rail oppsettet til Rødde Folkehøgskole. Tre 

onsdager i juni hadde vi vannhopptreninger på Kyvannet Vannhopp. Vi hadde litt utfordringer 

med trenertilgang i denne perioden og vi brukte eldre utøvere og foreldre som trenerressurser. 

Nytt i år var at vi fikk til en samling i Stryn Sommerskisenter 11-13.06 noe nedskalert 

arrangement grunnet smittestatus. Dette er likevel en samling vi ønsker å videreføre til neste 

år. 

 

Høstsesongen begynte med vannhopptreninger onsdager kl 18.00-20.00 fra 09.08 på 

Kyvannet. Vi trente helt frem til Kyvannet vannhoppfestival 01.09. Deretter begynte vi med 

utendørs railtrening onsdager på Rødde Folkehøyskole 9.9 til i slutten av september. Fra 

oktober - 08.12 hadde vi innendørstrening på Rødde onsdager med tre treningsgrupper fra 

17.30-20.30. 27.10 hadde vi en veldig vellykket felles trening på Rush trampolinepark der vi 

sponset inngang for alle deltagere med gavemidler fra NTE. Det var utøvere fra klubben som 

deltok på NOR Freeski samling på Snø samt at vi arrangerte en felles tur til Snø for de som 

ønsker i oktober. 15.12. fikk vi tjuvstarte vintersesongen med en fellestrening i Vassfjellet. Det 

er nå ansatt 9 trenere for vintersesongen 2021/2022 

 

5.  SPORTSLIG INNSATS 

Norges-cup i slopestyle i Vassfjellet 18.03.ble avlyst grunnet ny runde med smitteøkning i 

samfunnet, og Show & Style 19.03. ble utsatt 3 dager før gjennomføring. Vi hadde god 

planleggingsperiode og skulle for første gang ha live stream med Geilo TV og studenter fra 

Strindheim media. Vi fikk inn eksterne sponsormidler som vi har øremerket til nytt renn i 

2022. Istedenfor NC og kretsrenn fikk vi arrangert renn nr tre i Freeskucupen i klubben med 

god deltagelse. Show & Style renn i Surnadal og Oppdal ble gjennomført med 10-15 utøvere 

fra Freidig. Avslutningsrennet i Show & Style ble gjennomført for yngre junior og junior 11.04 

med utdeling av sammenlagt premier. I klassen yngre junior gutter hadde vi 4 utøvere i topp 

10 med Trym Bjerkan som best på tredjeplass. I klassen junior gutter hadde vi også 4 

deltagere med Mads A Auran på andreplass som best.  

 

Vi fikk også gjennomført tre renn i Freidig Freeski Cup som er en lavterskel klubbserie som 

gjennomføres månedlig for å motivere flere utøvere til å delta i konkurranser samt bidra til å 

skape en sosial ramme med muligheter for å bli bedre kjent ved at det avsluttes med felles 

kveldsmat ved grillen. Første rennet hadde stive 18 minus og pølsebrødene frøs under grilling 

med god stemning og bra deltagelse. Totalt har ca 70 stykker deltatt på et eller flere renn. 



 

Vi har hatt to medlemmer på Pipelife kretslag 200/2021 med Torjus Bones og Vetle Borthne 

samt to nye utøvere i 2021/2022 med Trym Bjerkan og Mads A Aure. To av våre trenere; 

Sander Klevnes og Gustav Granøyen har vært “spillende trenere” for kretslaget 

 

Vebjørn Gråberg har dette året gått på NTG Lillehammer og representert Freidig Freeski med 

sterke prestasjoner i Norgescup, Europa Cup og World Cup. Han vant juniorklassen 

sammenlagt i NC og NM gull både i slopestyle og Big Air. Han skulle representere i Junior VM 

i Russland noe som dessverre ikke ble gjennomført grunnet covid. Nå på høsten 2021 er han 

utøver på juniorlandslaget og han fikk også prøvd seg i WC i Stubai. I tillegg har han mottatt 

pris fra veteranlauget i Freidig og idrettsstipend fra Trondheim Kommune. 

I tillegg hadde vi 5 deltakere på NM i Trysil. 

 

05.09 ble Kyvannet Vannhoppfestival arrangert sammen med Rødde Folkehøyskole. Vi fikk 

støtte fra Sparebanke1 SMN som ga oss muligheten til å få til et lavkost arrangement for alle 

i kretsen. Dessverre måtte vi også i år redusere planene grunnet nye covidutbrudd og 

restriksjoner og Rødde Folkehøyskole måtte trekke seg. Vi fikk arrangert en fin dag kombinert 

med trening i trampolinehallen i Granåsen åpent for alle i kretsen. Vi har gjort oss erfaring med 

at Kyvannet Vannhopp er velegnet som arrangement lokasjon og gleder oss til 2022! 

 

I oktober var vi medarrangør sammen med NOR Freeski jentecamp i Granåsen. En 

dagssamling som ble noe avkortet grunnet covid restriksjoner og høyt smitte trykk i Trøndelag.  

 

6. ØKONOMI 

Freidig Freeskis økonomi i sesongen er fortsatt meget bra. Bokført saldo ved utgangen av 

året var ca kr 400 000,- . Vi har mottatt 10 000 kr i gavemidler fra NTE Laget mitt og 10 000 

kr til Kyvannet Vannhoppfestival fra Sparebak1 smn. Vi har mottatt kr 35000 i sponsormidler 

(30 000 øremerkes live streaming NC 2022). Fra kommunene har vi mottatt kr 56 000 der vi 

har et tilskudd på 22 000 (øremerket utstyr til Kyvannet 2022) Fra forrige år ble det vedtatt å 

lage et utøverfond på kr 20 000 og 20 000 avsatt til trenerutdanning. Begge disse postene er 

ikke brukt. Vi har brukt kr 10 000 på jakker til trenere som bestemt årsmøtet 2021. Vi mangler 

fortsatt innbetaling av del 2 fra Salg av rails til Vassfjellet. I tillegg har vi grunnet økt 

medlemsmasse fått mer LAM midler (40 000)  og innbetalt treningsavgift 176 000. 

Det ble i 2019 utbetalt et lån på kr 30 000,- til Gråkallen Vinterpark som har forfall i 2020. Det 

ble inngått forlik der vi ettergir kr 15000 og har fått utbetalt kr 15000. 

 

7. ANNET 

Vi har inngått avtale om å leie garderober og klubbhus av Trondheim Triatlonklubb for kr 

7000 per sesong i tillegg til strøm kostnader på kr 3000 per år ved Kyvannet , øker dette 

utgifter til trening. Vi har per utgangen av året ikke fått faktura derfra for noen av årene vi har 

leid der. 

Det er gjort sonderinger om å få til WC slopestyle i Vassfjellet. Det er satt ned en lokal org 

komite der det jobbes for NM og Europacup i 2023, WC i 2024-2028. Det blir utbygging av 

ny park sommeren 2023 med trolig WC standard. Dette blir en spennende utvikling og vi må 

regne med økt dugnad belastning i Vassfjellet i 2023 

 

Trondheim, 09.02.2022 

Anita Formo Bones, leder 



ÅRSBERETNING FREIDIG FOTBALL 2021 

 
1. STYRET I FOTBALLAVDELINGEN HAR BESTÅTT AV: 
Leder    Ingvild Bjellmo Johnsen 
Nestleder   Are Bergquist 
FairPlay    Ingunn Aasen Børresen 
Styremedl, sportslig, bane Robert Klein 
Dommeransvarlig  Torgeir Berg Lunder 
Kommunikasjon/web  Sigurd Harby 
Ungdomsrepresentant  Kari Solheim Haugen 
Materialforvalter  Ubesatt 
Sportslig leder   Lars Aalberg 
 

 
2. LAGENES TILLITSMENN OG KVINNER i 2021 
Herrer senior Bjarne Berg/Jarl Tysnes   Sigurd Harby 
Herrer junior Ketil Størseth     
Gutter 16 Ole M Holden/Vegard Tingstad m.fl. Magnus Steigedal 
Gutter 06 Tor I Våge, Henrik A Bernhus m.fl.  Hilde Alice Kvernrød 
Gutter 07 Kristoffer Bråten m.fl.   Ellen Ellingsen/Fride Dahl 
Gutter 08 Espen Tapio m.fl.   Ingvild Bjellmo Johnsen/Kathrine F. Wigum 
Gutter 09 Morten Bedin    Kjell A. Rambech 
Gutter 10 Kim Brandhaug m.fl.   Marianne S Kjos 
Gutter 11 Stian Michelsen m.fl.   Mari Sundstrøm 
Gutter 12 Marianne Samdal m.fl.   Trude Welde/Helen Langeng 
Gutter 13 Øystein Reppesgård m.fl  Frode Johansen     
Gutter 14 Mads Holthe Olsen   Ingve Løkken 
 
Damer Senior Niri Andreas K Forbregd og Axel Føll Hansen (ekstern) (samarbeid med CSK) 
Jenter 17 Rune Svendsen (ekstern)  Tore B. Gilje (samarbeid med Nardo) 
Jenter 06 Frode Steen m.fl.   Heidi S. Østbyhaug 
Jenter 07 Vivian Westby,  

Stian B Tingstad, Rita P Vik   
Jenter 2008 Magnus Steigedal m.fl.    
Jenter 2009 Torben Øverås m.fl.   Ingunn Aasen Børresen 
Jenter 2010 Ingvild B. Johnsen m.fl.   Line Utseth 
Jenter 2011 Kenneth Aalbu m.fl.   Ragnhild Skogseth 
Jenter 2012 Kine Weiseth,Tor Eirik Ferstad,   Tove Reinertsen, 
                             Dag Sandnessaune m.fl.   Johanne Kalstad m.fl.   
Jenter 2013 Vivian G Rannem   Roar Ræstad 
Jenter 2014 Dag Raaum    Rudi Hamansen 



Nesten alle lag har imponerende mange trenere, i tillegg til et godt og veldrevet støtteapparat! 
Vi har 2 stk eksterne trenere, resten er foreldretrenere hvor de aller fleste har gjennomført trenerkurs. 

 
 
3. STYRET HAR AVHOLDT 7 STYREMØTER I PERIODEN 
Styret har behandlet i alt 79 saker. De viktigste tema har vært: 

- Planlegging av Skandia Cup 2021 – men den ble dessverre avlyst pga Korona 
- Ferdigstillelse driftsbygning og nye gjerder rundt anlegget 
- Samarbeids- og sponsoravtaler: Forlenget avtale med Trym.  
- Utstyrsavtale (Intersport for 3 år igjen) 
- Tine Fotballskole i august, planlagt for 200 barn. Nedskalert til halvparten 
- Dugnader i 2021 var tilsynsvakter i Blussuvollhallen - da egne arr ble avlyst 
- Trenerutdanning – ansettelse av 2 trenere samt trenerveileder 
-  Samarbeid på jentesiden med Nardo FK og Charlottenlund sportsklubb 
- Trenerkabalen på jentesiden 
- Smittevern og Koronatilpasninger! 
 
 

4. TRENING OG INSTRUKSJON  
Vi har lagt bak oss nok et «rart» år. På grunn av Koronapandemien ble det også i 2021 gjort 
smitteverntilpasninger. Bedriftsbanen ble leid inn for å kunne gi et godt treningstilbud. Sonecuper ble 
gjennomført, men uten tilbud om kiosksalg for å unngå kø. Mange smittevernveiledere er presentert 
og mange liter antibac har gått med! Alle som har vært inne på vårt anlegg måtte registrere seg via en 
QR-kode mht smittesporing.  
Også i 2021 sørget Freidig fotball for treningstid til skolestarterne. Disse fikk treningstilbud allerede fra 
september. De aller fleste startet fotballkarrieren med deltakelse i Tine Fotballskole.  I 2021 har Freidig 
fotball hatt lag i alle klasser fra senior og ned til 2015 årgangen.  
 
Nytt tilbud i 2021 var Fotball etter Skoletid (FES). Drevet at lærere og elever fra Strinda vgs. 
Kjempepopulært tiltak og full bane flere dager i uka gjennom hele høsten. Stor takk til Mads Olsen for 
hans iver og imponerende innsats for å få til dette tilbudet. 

Det har vært lagt til rette for vintertrening for alle lag fra 12 år og oppover. Noen få yngre lag har også 
fått tilbud, såfremt treningstid ikke kolliderer med våre andre idretter som er i sesong. 
Over 20 trenere fra de yngste lag har gjennomført NFF Grasrot-trener kurs i 2021. 
Bjørn Erik Dragsnes er fortsatt ansatt som trenerveileder. Samarbeidet med Strinda vgs med bytte hall 
på vinterstid for oss mot bane for toppfotball-linja vår & høst er videreført. En god deal for alle. 
 
 
5. SPORTSLIG INNSATS 
Den sportslige innsatsen i 2021 har vært jevnt god og er i tråd med at Freidig er en breddeklubb.  
De yngste årsklassene har gjennomført soneturneringer i vår krets (Freidig, Strindheim, Trond og 
Trygg/Lade).  Her har det vært veldig bra oppmøte. De yngste som spiller på 3’er bane har hatt fast 
arena hos Strindheim IL på Leangen. Dette forenklet riggingen mye, og avlastet vår egen bane.  

De øvrige lag har deltatt i seriespill. 
Freidig har et seniorlag på herresiden i seriespill og har jobbet godt så vi i 2021 har fått til et tilsvarende 
tilbud på damesiden. Niri Andreas K Forbregd og Axel Føll Hansen er eksterne trenere for dette laget. 
Freidig Futsal spiller fortsatt i Eliteserien.  



På grunn av Korona-restriksjoner måtte vi med svært tungt hjerte avlyse Skandia Cup i sin helhet.  
De aller fleste andre cuper - vi i normalår deltar på - ble også avlyst. 
Våre lag har deltatt i Melhus Cup, Orkdalscupen, GFK Eat Move Sleep på Ler, Heimdal Indoor, 3v3 cup 
i Bankhallen/Melhus, Santander Cup, Flatås Jule Cup, Stjernecup på Hamar. 
 
NFF Trøndelag krets har videreførte tiltaket Klubb BDO i 2021. Flere av våre spillere har vært uttatt, 
og det rapporteres om god kvalitet på trening og veiledning. 

Det har vært veldig god innsats, gode resultater i de aldersbestemte klassene samt god sportslig 
utvikling av spillere og trenere.  
Tvillingene Thomas og Emil Kvendbø Holden samt Mykombe Blessings meldte overgang til RBK.  
Vår tidligere spiller Oliver Kvendbø Holden, født i 2005, har i 2021 skrevet profesjonell kontrakt med 
Rosenborg Ballklub. Også tidligere Freidig-spiller Alexander F. Gurendal har signert proff-kontrakt 
med Valencia Club de Fùtbol. Vi gleder oss til å følge med i guttenes fotballkarriere. 
Oliver K Holden ble matchvinner i kampen mot Moldova 05.09., etter uttak på G16 landslaget. 
Et historisk øyeblikk ble det også 09.10. da det norske G16 landslaget tok et poeng i den første EM-
kvalifiseringskampen. Da var 2 gutter for 05-gjengen ‘vår’ på banen samtidig i kampen mot 
Luxemburg 

G16 stilte med 3 lag i serien (0. div, 1 og 3). I 0-divisjon ble G16 nr 2 bak Trygg/Lade med 1 poeng. 

G14 (f. 2007) sikret seg seriemesterskap i 1. divisjon og deltok dermed i kretsfinalen (2. plass). 
J13 (f. 2008) deltok i OBOS-cup høsten 2021, der de vant finalen over Kattem 4-0. 

 
6. ÅRSBERETNINGER  
Stort sett alle lagene har levert årsberetning og budsjett, noe vi sier oss godt fornøyd med. 
Dommere og Skandia Cup har også levert årsberetning. 

 
7. ØKONOMI   
Også økonomien ble noe skadelidende pga pandemien.  
Aktivitetsavgiftene ble vedtatt i årsmøtet med kun et ørlite tillegg. Vi har hatt et godt sportslig tilbud 
og aktivitetsavgift er dermed innbetalt av alle uten rabatteringer i 2021. 
Felles-kostnaden ble holdt tilnærmet urørt i årsmøtevedtaket, og dommer-utgifter for alle lag var også 
i 2021 inkludert i felleskostnadene. Det forenkler oppgjøret (vi slipper å forske på hvilket lag som var 
dømt).  
Vi mottok i 2021 utvidet inkluderingsstøtte for flyktninger samt barn av familier med lav inntekt, totalt 
kr 56.000 fra Idrettsrådet.  
Styret i Freidig Fotball er tilfreds med økonomien totalt i avdelingene.  Vi er også svært glad for lagenes 
sunne økonomi. 
 
 
8. KUNSTGRESSANLEGGET  
Det kommer stadig nye og strenge krav til kunstgressanlegg, især med tanke på uheldig spredning av 
gummigranulat. Vi har gjort mange tiltak, og har som første klubb i Trondheim mottatt rapport fra 
TeBe Sport/Trondheim kommune. De foreslår enda flere tiltak, så vi må være forberedt på dette i årene 
fremover. 
Kvaliteten på kunstgresset vi la i 2014 har vist seg å være dårligere enn forventet. Banen er derfor 
vinterstengt vinteren 2021/22. Vi er i dialog med leverandør som har innrømmet fabrikasjonsfeil.  



Pga Korona kom ikke ansvarlig for befaringen seg fra Nederland til Norge, men vi har fått levert mange 
kvadrat nytt kunstgress som felles inn i 16-meter’n med mest slitasje i mai 2021. Matte ble lappet et 
par ganger gjennom sesongen 2021. Vi får rabatt ved matte-bytte i 2024. 
Leieavtalen for sokkel er operativ. Alle lag har egne bur med kodelås for oppbevaring av utdelt utstyr i 
vår driftsbygning. Vi har godt system og god kontroll. 
Alt utstyr er nå merket pr lag.  2 etasje ble åpnet og klargjort til etterlengtet møterom for fotballfolket.  
Også eget fotballbibliotek med mange veiledere og infohefter er gjort tilgjengelig. 
 
Tribunen samt innbyttebenkene ble flikket på og malt opp. Alle gamle gjerder er fjernet og nye satt 
opp. Hele anlegget ble ryddet og svært mye rask/oppkapp av gamle mål mm er kjørt bort i løpet av 
sommeren. Trær er også kappet, så nå er det ryddig og flott på eget anlegg.  
Feiemaskin er innkjøpt for å samle opp og resirkulere gummigranulat. Rapporter gitt myndighetene. 
Takk til karene Per Bue, Svein Erik Strand og Morten Gran som har bidratt godt. 
 
 
 
9. SPORTSLIG UTVALG  
Sportslig utvalg har hatt 1 samling i 2021.  Ledet av Brynjar Aune og Bjørn Erik Dragsnes. 
 
 
10. FYSIOTERAPEUT  
Ingen fysioterapi-tjenester gitt i 2021.  
 
 
11.  REPRESENTASJON/HOSPITERING  
Are Bergquist har representert Freidig Fotball både i NFF- og NIF-sammenheng.  Han har i tillegg 
representert Freidig hos Trøndelag Idrettskrets. Sitter også som styreleder i NFF Trøndelag Kretsting. 
 
Ingunn Aasen Børresen og Torgeir Berg Lunder deltok på NFF Kretsting. Are på vegne av Kretsen 
Ingunn Aasen Børresen og Torgeir Berg Lunder deltok på NFF Forbundsting (digitalt).  
Are deltok på vegne av Kretsen. 
 
Vi har vært representert med flere i alle digitale Klubbforum i 2021. 
FLK3 er gjennomført av Ingunn Aasen Børresen og Torgeir Berg Lunder. 
 
Vi har vært godt representert i alle teams Klubbforum gjennom året. 
Trøndersk Fotballseminar ble gjennomført i november. Torgeir, Ingunn, Are og Mona deltok. 
 
 
12.  DUGNADER 
Dugnadsplikt i Skandia Cup utgikk siden arrangementet ble avlyst. Men årsmøtevedtatte dugnadstimer 
gjøres som tilsynsvakter i Blussuvoll-hallen fra høsten 2020-våren 2022. 
Alle lag i fotballavdelingen plikter å stille til dugnaden. Dugnaden gjennomføres i hovedsak med 
foreldre, og de eldste klassene tar selv ansvaret (junior/senior). 
Tordenskioldsløpet ble arrangert i 2021. Der deltok 35 spillere fra herrer junior og G16 som løype-
vakter. G16 har hatt egen dugnad med varetelling. Futsal Elite samt G16 deltok på stor flyttedugnad 
for hovedsponsor TRYM. Imponerende innsats fra små og store! 
Utdeling av flyers for Egon i Tårnet er utført. Lagene har også selv påtatt seg dugnader på eget initiativ 
til egen inntekt. Mange har solgt digitale lodd i Spond og tjent godt med penger til lagskassen. 
 



 
13.  MATERIELL/KLUBBKOLLEKSJON 
Freidigs klubbkolleksjonen er fortsatt populær – men har dessverre vært vanskelig å få tak i. Fabrikken 
i Kina har vært Korona-stengt og det har dratt ut i tid før vi har mottatt bestilt utstyr. 
 
De aller fleste spillerne har, i tillegg til kampdrakt, også overtrekks-drakt. Alle trenere og støtteapparat 
stiller også i klubbens drakt. Tilbudet om komplett coachpakke til trenere med egenandel på kr 1000 
ble videreført i 2021. 
Utstyrsavtalen med Intersport & Adidas er videreført i 2021. Varighet i de kommende 2 år også.  
Spilletrøye, klubbgenser, overtrekks-dress med 2 forskjellige bukser, shorts samt en stor 
standardkolleksjon i våre farger inngår i vår kolleksjon. Ingen handlekvelder ble gjennomført i 2021 
pga pandemien, men vi fikk til en handlekveld i butikken i desember. 
  
Det er gjennom hele året supplert med baller, utstyr til trening samt førstehjelpsutstyr. 
 
 
14.  OPPSUMMERING 
Fotballavdelingen har i 2021 levert et godt resultat både sportslig og økonomisk - pandemien tatt i 
betraktning. Styret har jobbet jevnt med alle dokumenter/sportslig plan i forbindelse med 
resertifiseringen av oss som Kvalitetsklubb. Egen kontakt har gitt oss god oppfølging og veiledning. 
Trenerveileder Dragsnes har bidratt til å få oppdatert vår Sportslige plan. 
 

Trondheim 17. februar 2022 

 
Styret i Freidig Fotball 

  



 ÅRSBERETNING SKANDIA CUP 2021 
 
Antall deltakende lag: 
Årstall  Hoved Cup   Mini Cup 
2005 357 – 46 tilreisende 
2006  366 – 49 tilreisende 
2007  419 – 44 tilreisende 
2008 406 – 41 tilreisende  156 
2009  398 – 30 tilreisende  280 
2010  359 – 40 tilreisende  320 
2011  360 – 40 tilreisende  340 
2012  347 – 28 tilreisende  389 
2013  344 – 15 tilreisende  388 
2014  345 – 41 tilreisende  431 
2015  327 – 32 tilreisende  388 
2016 190 – 27 tilreisende 528 NB: Vi flyttet i 2016 årsklassene 11-12 år inn i miniturnering 
2017 235 – 34 tilreisende 515 
2018 236 – 53 tilreisende 582 
2019     204 – 54 tilreisende       613 

2020 og 2021 dessverre avlyst med tungt hjerte! 

Organisasjon: 
Adm. og turneringsleder                           Brynjar Aune 
Adm. og sekr. leder under cupen            Mona Østgård 
Booking ansvarlig                                       Brynjar Aune     
Sportslig ansvarlige                                    Jarl Tysnes, Magnus Steigedal 
Bane- og arenaansvarlig                           Marius Sørvik Østgård, Jomar Langnes 
Dugnader                                                    Mona Østgård 
Seremonier                                                 Ulf Erik Hansen, Fred Skogseth, Terje O. Olsen 
Dommeransvarlige                                    Torgeir Berg Lunder, Sigurd Harby, Theodor Bondevik 
Kiosk                                                             Arve Holm – SnackZone 
Bespisning                                                   Arve Holm, Tom Robert Ottem Utseth og Inger Ottem 
Kantine                                                        Randi Skogseth 
FFU                                                               Steinar Haugen 

Samarbeidspartnere økonomisk: Sparebank 1 SMN og Rema 1000. 

Kompensasjonsordning: På grunn av avlysning av arrangementet mottok Skandia Cup tilskudd på ca 
2,2 mill fra Staten. «Korona-krisepakke», gjør at vi også i 2021 leverte et positivt økonomisk resultat. 
 

 

 
For Skandia Cup                                                                       

Brynjar Aune, Prosjekt leder 



KLUBBENS FOTBALLDOMMERE: 

1. DOMMERE OG VEILEDERE: 
I utgangen av sesongen 2021 står Freidig Fotball oppført med 30 dommere. Én dommer er kun 
veileder, og en dommer er forfallsdommer. Grunnen til den store oppgangen fra 14 til 30 er at veldig 
mange dommere har meldt seg på rekruttdommerkurs. I fravær av klubbdommerkurs var det mange 
som hoppet på denne muligheten, og vi håper at så mange som mulig blir med videre, selv om tall 
viser at omtrent halvparten av de som tar kurs slutter innen 2 år. Det blir derfor en stor oppgave i år 
å skape et trygt og godt miljø for de nye dommerne, og gi dem den veiledningen de trenger for å føle 
mestring i oppgaven. Klubben - ved dommeransvarlig - har også nedfelt rekruttering- og 
utviklingsplan som en del av arbeidet med kvalitetsklubb. Planen kan finnes på Freidig Fotball sine 
hjemmesider. Dommeransvarlig i klubben er Torgeir Berg Lunder. 

 
2. TRENING OG INSTRUKSJON: 
Dommerne trener hver for seg. Det avholdes ikke felles samlinger for dette innad i klubben. 
Trondheim og omegn fotballdommerlaug (TFDL) avholder imidlertid felles treninger for dommerne 
gjennom hele året. Utenfor sesong avholdes disse gjerne i Ranheimshallen eller på Øya. 
Freidigdommerne er oppfordret til å være med på disse treningsøktene. I 2021 har det vært færre 
innendørs treninger, men det har vært gjennomført løpeøkter omkring i Trondheim. 
Dommerne får oppnevnt veiledere til kamper på sine respektive nivåer av fotballkretsen, og mottar 
tilbakemeldinger fra disse på sine prestasjoner. I sesongen 2021 har vi hatt flere som har tatt kurs og 
fått veiledning for å komme i gang. Med mange ferske dommere som har vært på kurs mot slutten av 
året, blir det enda viktigere å bruke alle de erfarne dommerne i veiledningen framover. 
  

3. SPORTSLIG AKTIVITET/INNSATS/REPRESENTASJON: 
Monica Løkkeberg har gjennomført en fantastisk sesong og er belønnet med fast plass som assistent-
dommer i Eliteserien (for herrer)! Vi er veldig stolte av Monica og håper hennes prestasjoner 
inspirerer alle dommere i klubben til å nå nye høyder. Amalie Nyeng og Rikhard Haugen Lyng har  
- i tillegg til gode prestasjoner på banen - også representert klubben godt som instruktører på 
rekrutteringsdommerkurs i regi av NFF Trøndelag.   
 

4. MILJØ / EGNE ARRANGEMENT: 
Det ble ikke avholdt noen sosial samling for Freidigdommere i 2021, og klubben har heller ikke 
avholdt klubbdommerkurs. Grunnen til dette er smittesituasjonen i 2021, som også har hindret oss i 
å arrangere Skandia Cup.  
 

5. OPPSUMMERING / KONKLUSJON 
Sesongen 2021 har vært bedre enn 2020, med åpning av breddefotballen. Vi har hatt mange 
dommere på kurs, noen har allerede kommet godt igang, men det er fortsatt mange ferske dommere 
som trenger god oppfølging, og det blir en hovedoppgave for 2022.  
 

6. OPPMENN / TRENERE / TILLITSVALGTE 
Dommeransvarlig / kontakt: Torgeir Berg Lunder 
Ansvarlige Skandia Cup: Ingen cup i 2021. 

Trondheim 17.02.2021 

Mvh.Torgeir Berg Lunder 



Sp.kl. Freidig − O-avdelingen
Årsmelding 2021

Vedtatt på årsmøtet 15.02.2022

1 ADMINISTRASJON

Tillitsverv (styremedlemmer er uthevet)

Leder: Lars Owren
Kasserer: Elvira Marie Bergheim

Økonomiutvalg:
Leder: Marta Gjestvang
Kasserer: Elvira Marie Bergheim
Klubbdrakter: Margot B. Lynum

Teknisk utvalg:
Leder: Mattis Holt
Arrangementskoord.: Jon Holstad
Materialforvalter: Ingen
Utvalgsmedlem: Helge Rustad
Utvalgsmedlem: Geir Owren
Utvalgsmedlem: Pål Kittilsen

Kartutvalg:
Leder: Tore Angell-Petersen
VDG-kontakt: Stig Berge

Tur-o-utvalg:
Leder: Simon Lund Eikrem
Utvalgsmedlem: Arild Heggeset
Utvalgsmedlem: Svein Terje Kolstad
Ass. medlem: Tore Angell-Petersen
Ass. medlem: Stig Berge

Sportslig utvalg:
Leder: Jørgen Fiskum
Ansv. Rekrutt (8-12): Marit Albinson

Trener 8 år: Eskil Følstad
Trener 9 år: Kjetil Krogh/Nina

Dalsaune
Trener 10 år: Olle Malmring
Trener 11 år: Erik Aalde
Trener 12 år: Vegard Grønli

Ansv. Ungd. (13-16): Pål Kittilsen
Trener: Jørgen Tegdan
Trener: Simon Lund Eikrem

Ansv. RETT-I (17-): Jørgen Fiskum
Trener: Gro S. Eidsmo
Trener: Mari Angell-Petersen

Skogslek (5-7): Marta Gjestvang
Trener: Guro Gjestvang
Trener: Øystein Grande Jaren

UK: Vegard Grønli
Tomas Eidsmo
Jørgen Fiskum

Miljøutvalg:
Leder: Trude Forsbak

WWW-redaktør: Grete Berge Owren

Valgkomité:
Medlem: Randi Lillealtern
Medlem: André Ekra



Styret

Alle verv er på frivillig basis uten noen form for honorar. Det er avholdt 5 styremøter siden forrige
årsmøte. Løpende saker har i stor grad vært behandlet via uformelle møter og e-post.

Representasjon

Tillitsverv O-forbundet: Geir Willumsen (medlem i parautvalget)

Tillitsverv O-kretsen: Pål Kittilsen (medlem i rekruttutvalget), Sigrid Melkild (revisor)

Repr. O-kretsens ting: Mattis Holt, Gro Eidsmo og Lars Owren.

2 ÅRET SOM GIKK – OVERSIKT OVER AKTIVITETEN

Avdelingen hadde ved siste årsskifte 376 medlemmer, en reduksjon på 14 fra året før.  Reduksjonen er
størst blant medlemmer under 20 år.  Kjønnsfordelingen er praktisk talt uendret, 165 (171 i fjor) damer
og 211 (219) herrer.  Den aldersmessige fordelingen er:

Alder 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 - Totalt

Menn 2 48 27 21 113 211
Kvinner 2 45 24 7 87 165

Totalt 4 93 51 28 200 376

Vi fikk i 2021 nok et år preget av koronapandemien, men heldigvis med litt flere muligheter til å løpe og
arrangere løp enn i 2020. Aktiviteten har derfor økt betraktelig siden 2020, selv om vi ikke er helt oppe i
nivået vi var før pandemien. I Eventor ble det registrert 2623 påmeldinger fra Freidig, opp fra 2061 i 2020.
Dersom vi inkluderer påmeldinger til kansellerte løp, så hadde vi godt over 2800, omtrent samme antall
som i 2019. De største arrangementene ble imidlertid hardest rammet, og selv om Jukola ble arrangert,
stilte ikke Freidig på noen av de store stafettene i 2021. De største ferieløpene ble også kansellert eller
redusert.

Vi har også i 2021 prøvd å legge til rette for en sosial profil i klubben, tross de restriksjonene som har
vært. Rekruttgruppa gjeninnførte høstsamling med tur til Oppdal med hele 27 deltakere, mens
Ungdomsgruppa erstattet Østersundstur med fellestur til Blodslitet. Her deltok 16 ungdommer. På
Hovedløpet og O-landsleiren i Levanger stilte vi i år med 16 løpere, og var med det nest største klubb.

Freidig planla i år fellestur til O-festivalen på Kongsberg, men da dette løpet kun ble åpent for yngre
løpere, måtte vi endre planene. Fellesturen ble derfor flyttet til MNM på Kvikne. Freidig stilte med
overnatting for 30 av medlemmene, og hele 71 Freidigløpere deltok på lørdagens langdistanse. Vi hadde
også planlagt fellestur til 25-manna i oktober, men denne stafetten ble dessverre kansellert. På
Sommerløpene i Nord-Østerdalen stilte vi med 71 Freidigløpere på dag 2.  Vårt eget
todagersarrangement, i år flyttet til Bymarka, ble igjen hindret noe av restriksjoner, men trakk
henholdsvis 110 og 65 løpere, hvorav 79 og 48 var fra Freidig.



2021 ble nok en braksuksess for våre eliteløpere. Håvard, Mats, Vegard og Mari representerte alle landet
internasjonalt, og Håvard imponerte spesielt med topp 10-plassering både i EM knockoutsprint og WC
stafett i Idre. Mikkel og Iver vant hver sin klasse i NM sprint, og Mikkel vant også NM mellom. Totalt ble
det 28 topp 10-plasseringer i NM, hvorav 4 i seniorklasser. I Hovedløpet ble det 15 topp 10-plasseinger,
med pallplasseringer til Kristoffer, Tristan, Ine og Alf Petter. I tillegg gjorde vi gode prestasjoner i O-Idol
med seier til Kristoffer, 4.plass til Vegard og Maria, 5.plass til Tristan og 9.plass til Una. Det er ikke tvil om
at Freidig er inne i en gullalder i eliteklassene, og at vi kommer til å være det i flere år framover.

Sesongen 2021 har vært en fantastisk sesong for rekruttgruppa med rekordhøy deltakelse. I løpet av
sesongen har 146 barn vært innom rekrutt-treningene minst én gang, og hele 116 barn har deltatt på fire
eller flere treninger. Rekruttgruppa har på tross av koronasituasjonen gjennomført alle planlagte
samlinger, også disse med meget god deltakelse. Når vi i tillegg ser at salget av tur-o konvolutter og
deltakelse på postjakta har skutt i været, må det sies å ha vært en svært vellykket sesong. En sesong som
også ble kronet med Rekrutteringsprisen 2021 fra Norges orienteringsforbund. Dette er svært gledelig, og
viser at systematisk og godt arbeid med rekruttering over mange år har gitt gode resultater.

NM-kartet “Mostadmarka sør” ble av o-forbundet - i konkurranse med kart fra hele landet - kåret til
“årets kart 2021”

3 ØKONOMI OG REGNSKAP

O-avdelingens økonomiutvalg har ansvar for økonomistyringen i avdelingen, herunder budsjett,
regnskap, inntektsgivende tiltak og organisering av klubbdrakter. Utvalget består av fire medlemmer,
hvorav kasserer er ett av medlemmene.

Inntektssiden har 2021 gått bedre enn budsjettert og utgiftene i forbindelse med løp og samlinger har
vært noe lavere på grunn av færre arrangerte løp og reiserestriksjoner.

Driftsregnskapet ble budsjettert med et overskudd på 144 000, men resultatet gikk hele 653 000 i pluss.
Det er følgende å bemerke til regnskapet:

● Inntektene er nesten 300 000 høyere enn budsjettert. Dette skyldes god inntjening på egne
arrangement, deriblant et overskudd på 200 000 på  NM arrangementet i Mostadmarka.  I tillegg
har tur-orientering hatt rekordsalg og salgsinntektene har bidratt med over 500 000.

● Totalt er inntekten 1,95 millioner.
● Reiseaktivitet på løp og samlinger har vært lavere på grunn av restriksjonene. Det ble ingen

påskesamling i Spania, ei heller 10-mila eller Jukola. Utgiftene her er dermed 200 000 lavere enn
budsjettert.

I tillegg til dugnad med tur-orientering, har vi også hatt parkerings-vakt dugnad på Litj-Gråkallen vinteren
2021.

I 2021 har vi hatt to sponsorkontrakter med hhv PwC og Vianova, tilsammen kr 35 000. Disse avtalene er
også gyldige i 2022.



4 TEKNISK UTVALG

Egne arrangement

O-avdelingen har i 2021 stått som arrangør av 9 løpsarrangement. Det er fortsatt litt krevende å få
personer til å ta roller som hovedfunksjonærer, men gledelig mange har trofast og ivrig stilt opp som
arrangør når det har blitt etterspurt - til tross for de vanskelige omstendighetene pandemien gir. En stor
takk til alle dere som har stilt opp og bidratt til gjennomføringen av arrangementene i et spesielt år.

Dessverre fikk Covid-situasjonen også påvirke sesongen 2021. Det til tross er det gledelig at vi i stor grad
har klart å gjennomføre våre planlagte arrangement på en smittevennlig måte. Vår eneste avlysning i
2021 var Nyttårsløpet.

Tordenskiold ble arrangert med restriksjoner i en begrenset utgave, med maksgrense på 200 deltakere
og tidsstart i stedet for den tradisjonelle fellesstarten. Totalt 102 deltakere deltok i årets utgave -
forhåpentligvis vil enda flere delta under mindre restriksjoner i 2022. I hovedkomiteen satt Jens Even
Storhov (leder), Helge Rustad (påmelding/tidtaking) og Per Bendik Wik (arena/sekretariat). Selv om
arrangementet ble amputert, fikk o-avdelingen en vesentlig støttesum fra Lotteri & Stiftelsestilsynet.

Oppdal 2-dagers ble i år videreført som Bymarka 2-dagers som følge av begrensninger på deltakelse i
arrangement på tvers av kommunegrenser. Usikkerhet i gjeldende retningslinjer gjorde at det i
planleggingsfasen ikke var mulig å planlegge mer ambisiøst. I tillegg gjaldt både antallsbegrensninger og
og retningslinjer for deltakelse i arrangement for personer over 18 år. Dette ble løst ved å gjennomføre
løpet i et todelt format, med starttider for de yngste først og etterfulgt av fristart for de over 18 med
selvbetjening på start og avlesning. Det er svært gledelig at vi klarte å gjennomføre arrangementet også i
år, til tross for at vi måtte være noe kreativ og holde oss i hjemkommunen. God innsats av
arrangementskomiteen gjorde løpene til en god opplevelse til tross for fuktig trøndervær, og det er viktig
for idretten at vi går foran og finner gode løsninger innenfor det som er smittevernsfaglig forsvarlig.

Årets Jaktprøven ble som året før arrangert som poeng-o istedet for den tradisjonelle 5-mannsstafetten.
Også i år ble Jaktprøven arrangert som et nattløp på en ukedag som en del av NTNUIs Kaffekoppcup
(KKC). God deltakelse også i år, med gode løyper som bød løperne på store utfordringer for å finne best
mulig kombinasjon av poster innenfor de 45 minuttene til rådighet. Også i år stor deltakelse fra
studentene som følge av at løpet inngikk i KKC.

En nyvinning i 2020 var Freidigs involvering i Nyttårsløpet som arrangeres på Øya 31.12 som en slags
omvendt jaktstart. Nyttårsløpet er et tradisjonsrikt gateløp i Trondheim som i 2020 ble arrangert for 52.
gang. I anledning 2021-utgaven har Freidig Orientering overtatt løpet fra tidligere arrangementskomitee i
sin helhet, og sto som ansvarlig for hele løpet. Planleggingen og rekrutteringen av deltakere til
arrangementet var i god rute, med god tro på å slå fjorårets deltakerantall (171) - men løpet måtte
dessverre avlyses som følge av Covid-restriksjoner på deltakelse i arrangement. Vi har etter de to årene
som har vært opparbeidet oss god forståelse for hva arrangementet innebærer og kommer til å
videreføre vårt engasjement her i årene som kommer. Løpet gir en meget god dugnadsinntekt til klubben
når vi er i stand til å arrangere. Arrangementskomiteen besto av Simon Lund Eikrem, Magnus Landstad,
Helge Rustad, Emil Reinertsen Leroyer og Mattis Holt.



Dato Arrangement Sted Løpsleder/Ansvarlig Løypelegger Delt.

10/5 Tordenskioldløpet Lade Jens Even Storhov
I Hovedkomitéen:
Helge Rustad
Per Bendik Wiik

102

13/5
Freidigstafetten
(individuelt løp)

Trolla
Gro Sandstad
Eidsmo

Mats Eidsmo
Kristian Fredrik Lynum

127

12/6 Bymarka 2-dagers Fjellseter Erik Gustafsson Johan Ivarsson 215

13/6 Bymarka 2-dagers Fjellseter Erik Gustafsson Jørgen Tegdan 147

16/6 Klubbmesterskap Storsvingen Vegard Grønli Magnus Landstad 106

19/8 Ungdomsløp Skogly
Torunn Spets
Storhov

Vetle Grønvik Ekra
Kasper Sæterhaug
Knutsen

142

24/8
KM bedrift stafett
(Individuelt pga
covid)

Ferista Bernt Rognes Mikkel Holt 89

20/10 Jaktprøven Lavollen Grete Berge Owren
Jonas Grønli og Mikkel
Holt

80

31/12 Nyttårsløpet Øya
Simon Lund Eikrem, Helge Rustad, Magnus
Landstad, Emil Leroyer og Mattis Holt

Avlyst

Pål Kittilsen og Helge Rustad har tatt de tyngste løftene innenfor tidtaking og drift/vedlikehold/utvikling
av vårt tidtakings- og IT-utstyr, og har drevet test av utstyr og utvikling av eksisterende og ny
programvare.

Teknisk utstyr

Kun mindre innkjøp av forbruksmateriell til arrangementene våre i år, og ikke oppdatering av EKT-utstyr.
En del postskjermer er satt i sirkulasjon ifbm. våre arrangementer for å erstatte etter hvert svært utslitte
skjermer. I tillegg har det vært kjøpt inn en del utstyr for å kunne overholde smittevernregler på våre
arrangementer.

Verdt å nevne er det at klubben har i regi av kretsen inngått et samarbeid med flere klubber om å kjøpe
inn EMIT tocuhfree postenheter (32 stk)  og løperbrikker (30 stk). Klubbene som har kjøpt seg inn har
gått inn med et engangsbeløp på 7000,- og har fortrinnsrett til å benytte utstyret. Alle klubber i STOK har
fått tilbud om å være med. Utstyret administreres og oppbevares av NTNUI.

Annet

Oppfordrer fortsatt de som har ideer til forbedringer av innhold og layout på våre websider til å ta
kontakt!

5 SPORTSLIG AKTIVITET OG INNSATS



Selv om sesongen 2021 ble en noe amputert sesong på grunn av koronapandemien så fulgte Freidig opp
fjorårets fantastiske resultater med nok en sesong med sterke resultater.

I 2021 representerte 4 Freidig-løpere Norge i internasjonale løp. Håvard Sanstad Eidsmo gjennom å bli
tatt ut til både VM, EM og verdenscup. Mats Eidsmo representerte Norge i verdenscupavslutningen i
Italia. Vegard Kittilsen representerte Norge i jr. VM og Mari Eidsmo gjorde det samme under Ungdoms
EM.
I 2021 tok Freidig 10 medaljer i NM, fordelt på 3 gull, 2 sølv og 5 bronse, fordelt på til sammen 6 ulike
medaljører. Juniorjentene Maria Strømdal Wik, Mathea Spets Storhov og Mari Eidsmo løp inn til
bronsemedalje i NM junior stafett. Mikkel Holt hadde et veldig sterkt år med 2 gull og en sølvmedalje, på
henholdsvis NM sprint, NM mellomdistanse og NM knockoutsprint. Iver Dalsaune Thun fikk med seg
både gull, sølv og bronse i henholdsvis NM sprint, NM knockoutsprint og NM langdistanse. Mari Eidsmo
tok, i tilegg til bronsen på jr. stafetten, bronse både på NM sprint og NM natt. På NM natt ble det i tillegg
bronse på Simen Spets Storhov.

Under Hovedløpet for yngre ble det fire medaljer. På sprinten ble det sølv til Tristan Halvorsen (H16) og
Ine Bohnhorst Tegdan (D15), mens Alf Petter Lynum (H15) tok en bronse. På langdistansen fikk Kristoffer
Strømdal Wik sølv i H16, samtidig som han vant o-idol senere på året.

I tillegg til at medaljene nevnt over hadde klubbens junior- og seniorløpere totalt 55 topp 10 plasseringer
i NM eller norgescup i 2021, fordelt på 12 forskjellige løpere. Det sier noe om den store bredden av
toppløpere blant klubbens senior- og juniorløpere.

Årets sportslige høydepunkter som bør trekkes fram spesielt er:



o Internasjonale resultater
● 7. plass til Håvard Sandstad Eidsmo, EM knockoutsprint
● 7. plass til Håvard Sandstad Eidsmo, WC Idre stafett
● 12. plass til Håvard Sandstad Eidsmo, VM sprint
● 14. plass til Mats Eidsmo, WC Italia sprintstafett
● 24. plass til Håvard Sandstad Eidsmo, WC Idre langdistanse
● 25. plass til Vegard Kittilsen, jr. VM mellomdistanse
● 26. plass til Håvard Sandstad Eidsmo, EM sprint

o NM seniorklasser
● 4. plass til Mats Eidsmo, NM knockoutsprint
● 7. plass NM sprintstafett
● 7. plass til Mats Eidsmo, NM langdistanse
● 7. plass til Mats Eidsmo, NM mellomdistanse

o NM juniorklasser
● 1. plass til Mikkel Holt, H19-20, NM sprint
● 1. plass til Mikkel Holt, H19-20, NM mellomdistanse
● 1. plass til Iver Dalsaune Thun, H17-18, NM sprint
● 2. plass til Iver Dalsaune Thun, H17-18, NM knockoutsprint
● 2. plass til Mikkel Holt, H19-20, NM knockoutsprint
● 3. plass til jentenes 1. lag, NM junior stafett
● 3. plass til Mari Eidsmo, D17-18, NM sprint
● 3. plass til Iver Dalsaune Thun, H17-18, NM lang
● 3. plass til Mari Eidsmo, D17-18, NM natt
● 3. plass til Simen Spets Storhov, H19-20, NM natt
● 4. plass til guttas 1. lag, NM junior stafett
● 4. plass til Simen Spets Storhov, H19-20, NM sprint
● 4. plass til Simen Spets Storhov, H19-20, NM knockoutsprint
● 4. plass til Mikkel Holt, H19-20, NM lang
● 4. plass til Mari Eidsmo, D17-18, NM lang
● 5. Plass til guttas 2. lag, NM junior stafett
● 5. plass til Vetle Grønvik Ekra, H17-18, NM knockoutsprint
● 5. plass til Mari Eidsmo, D17-18, NM mellomdistanse
● 6. plass til Vegard Kittilsen, H19-20, NM natt
● 7. plass til Mari Eidsmo, D17-18, NM knockoutsprint
● 7. plass til Jonas Grønli, H19-20, NM lang
● 8. plass til Mathea Spets Storhov, D17-18, NM knockoutsprint
● 10. plass til Anna Aurora Nolte, D17-18, NM knockoutsprint
● 10. plass til Mathea Spets Storhov, D17-18, NM mellom

o Hovedløpet og O-Idol
● 1. plass til Kristoffer Strømdal Wik, H16, O-idol
● 2. plass til Kristoffer Strømdal Wik, H16, HL langdistanse
● 2.plass til Tristan Halvorsen, H16, HL sprint
● 2.plass til Ine Bohnhorst Tegdan, D15, HL sprint
● 3.plass til Alf Petter Lynum, H15, HL sprint
● 4.plass til Vegard Lereim Storli, H16, O-idol
● 4.plass til Maria Strømdal Wik, D16, O-idol
● 5.plass til Tristan Halvorsen, H16, HL lang
● 5.plass til Maria Strømdal Wik, D16, HL lang



● 5.plass til Kristoffer Strømdal Wik, H16, HL sprint
● 5.plass til Juni Hagelid Norheim, D15, HL sprint
● 5.plass til Tristan Halvorsen, H16, O-idol
● 6.plass til Vegard Lereim Storli, H16, HL sprint
● 7.plass til Juni Hagelid Norheim, D15, HL lang
● 7.plass til Una Kittilsen, D16, HL sprint
● 9.plass til Lina Storler Snøfugl, D16, HL lang
● 9.plass til Maria Strømdal Wik, D16, HL sprint
● 9.plass til Una Kittilsen, D16, O-idol
● 10.plass til Vegard Lereim Storli, H16, HL lang
● 10.plass til Annika Lund Eikrem, D14, HL lang

I norgescupen ble Mats Eidsmo nr. 3 sammenlagt i herrer U23 og nr. 7 sammenlagt i herrer senior. I
juniorklassene ble Mikkel Holt nr. 4 sammenlagt i H19-20, Iver Dalsaune Thun nr. 4 sammenlagt i H17-18
og Mari Eidsmo ble nr. 8 sammenlagt i D17-18. I verdenscupen sammenlagt fikk Håvard Sandstad Eidsmo
en 30. Plass.

6 TRENING, INSTRUKSJON, SAMLINGER OG LØP

Klubbtreninger

Gjennom vinteren fra oktober til mars var o-avdelingens treningsopplegg fordelt på tre økter: Mandager
løpetrening og styrke fra Nyborg skole, fredager intervall i Ranheimshallen og langtur på lørdager.
Treningene var i hovedsak rettet mot aldersgruppen 13+.

Fra april til oktober har det vært arrangert treninger for gruppene rekrutt, ungdom og junior/senior.
Rekruttene har hatt treninger på onsdager med BSK-hytta som utgangspunkt. Ungdommene og
juniorene har gjennomført to treninger per uke. Mandager løpetrening og o-teknisk trening onsdager på
forskjellige kart i og rundt Trondheim.

Tilbudet om skogslek for aldersgruppen 5-7 år har blitt videreført i 2021. Denne aktiviteten ble
gjennomført i området rundt BSK-hytta samtidig med rekruttreningene på onsdagene.

Selv om noen treninger har blitt innstilt på grunn av koronapandemien, har dyktige, dedikerte og
oppfinnsomme trenere greid å holde aktivitetsnivået oppe og sørget for at det stort sett har vært tilbud
om treninger og en sosial arena for både de yngste og eldste barna.

Se også under respektive gruppe om aktivitet, treninger og samlinger.

Skogslek (alder 5–7 år)

Skogslek er en aktivitet for barn i alderen fem til syv år og har hatt 20 - 30 barn hver trening i 2021.
Treningene har blitt gjennomført samtidig som rekruttreningene ved BSK-hytta på onsdager. Fokuset på
treningene har vært lek med innslag av diverse orienteringsmoment. Vi har introdusert deltakerne i
kartets farger og karttegn og deltakerne blir gjennom aktivitetene i skog og mark vant med å bevege seg i
skog og mark.



Rekruttgruppa (8–12 år)

Sesongen 2021 har vært en fantastisk sesong for rekruttgruppa med rekordhøy deltakelse på alle fronter.

Der koronasituasjonen gjorde at vi i fjor måtte tilpasse opplegget, har vi i år kunnet gjennomføre alle
planlagte treninger og samlinger med minimale tilpasninger. Under vårsesongen opplevde vi å samle i
gjennomsnitt nærmere 90 rekrutter på de ordinære treningene. I tillegg hadde vi hele hundre deltakere
på treningen 19. mai, noe som antagelig er rekord i rekruttgruppa. Som forventet var deltakelsen noe
lavere under høstsesongen, men 65 rekrutter i snitt på treningene er veldig bra. Og da hadde vi også
flere treninger der mange rekrutter var i koronakarantene.

Spesielt hyggelig er det at rekrutteringen blant de minste har vært god, og at det også har kommet til nye
rekrutter i de eldre gruppene. I tillegg har vi fem årskull med forholdsvis jevn deltakelse på rundt 15
deltakere.

I 2021 har 146 barn (91 i 2020) mellom 8 og 12 år vært innom rekrutt trening minst én gang. I tillegg har
hele 116 barn deltatt på fire eller flere treninger. Dette er det høyeste antallet i den tilgjengelige
statistikken som går tilbake til 2013. Se tabell under for ytterligere statistikk.

Sesong Antall
unike

løpere

Antall deltatt minst fire ganger på trening Antall
deltatt

minst ett
u-løp

12 år 11 år 10 år 9 år 8 år

2021 146 23 23 18 24 28 62

2020 91 2 20 15 15 16 41

2019 89 7 4 20 17 19 69

2018 64 12 14 5 20 17 93

2017 78 17 12 15 5 15 87

Alle treninger har hatt utgangspunkt fra BSK-hytta klokka 18.00 på onsdager. Vi har arrangert 17
treninger inkl. klubbmesterskap. Barna har vært delt inn i grupper etter årsklasse, med én trener og én til
to assistenter på hver gruppe. I tillegg har flere foreldre vært faste hjelpere. Normalt har Freidig sitt
ungdomsløp erstattet ordinær trening, men dette arrangementet falt i år ikke på onsdag. Grete Berge
Owren har tradisjonen tro gjennomført nybegynnerkurs for rekrutt foreldrene over to kvelder i mai med
god deltakelse.

Sesongavslutningen 29. september samlet hele 90 deltakere til aktivitetsløype i skogen rundt BSK hytta,
med påfølgende pizza og premieutdeling. Nytt av året var Hall-o-ween som ble arrangert 29. oktober; et
nattløp for rekruttgruppa med 13 poster i valgfri rekkefølge rundt BSK hytta. 40 deltakere på dette
arrangementet var over all forventning, og vi planlegger å videreføre suksessen også neste år.

Lavvoleiren ble i år, som i fjor, avlyst som følge av koronasituasjonen, men vi arrangerte istedenfor en
aktivitetsdag på Litj-Gråkallen lørdag 12. juni. Med hele 60 deltakere var dette en populær erstatning.



Rekruttene koste seg med o-løp (første dag av Bymarka 2-dagers), aktivitetsløype og diverse leker som
jeriko, myrfotball og stemplingsstafett. Og det vanket selvsagt pizza og premier.

Høstsamling for 10-12 åringene ble gjeninnført etter fjorårets koronapause. I år valgte vi Oppdal og
Haugen Gård som base for de 27 barna, 8 trenerne og 4 foreldrene som var med (til sammenligning
deltok 17 barn på tilsvarende høstsamling i 2019). Samlingen ble en stor suksess med vekt på både
orientering, andre aktiviteter og sosialt samvær.

Vi jobber fortsatt med å øke rekruttdeltakelsen på løp, og har hatt en gledelig utvikling i år. Hele 62
rekrutter har deltatt på minst ett ungdomsløp, og av disse har 46 deltatt på fire eller flere løp. Vi ser at i
år hvor Freidig arrangerer ungdomsløp på onsdag og vi kan erstatte de ordinære treningene med løp, får
vi enda flere rekrutter på minst ett løp. I år var Freidig sitt ungdomsløp på en torsdag slik at denne
effekten uteble.

I tillegg opplevde vi rekordhøy deltakelse i ekstratilbudet “Postjakta”. Postjakta er et tiltak for å få flere
rekrutter ut i o-løypa også utenom treningsdagene. Med Postjakta ønsker vi også å involvere hele
familien i o-aktivitet. Vi har brukt deler av tur-o-opplegget i tillegg til at vi setter ut et nytt opplegg hver
måned (i år ble det månedene mai, juni, juli og september) i ulike nærterreng. Rekruttene som oppfyller
kravet om et visst antall opplegg, blir premiert på sesongens avslutningskveld. Hele 45 rekrutter (19 i
2020) kvalifiserte for premiering etter å ha gjennomført nødvendig antall løyper.

Salget av tur-o-konvolutter og rekruttpakker har stått i stil med deltakelsen på årets treninger. Vi har
solgt 37 tur-o konvolutter (22 stk. i 2020) og hele 45 rekrutt pakker med kompass og brikke (23 stk. i
2020). Rekruttene fikk en litt redusert pris på tur-o-konvoluttene og betalte 275 kr i stedet for 350 kr.

Det har de siste årene gått fint å skaffe nok trenere og assistenter. Flere foreldre som ikke har egen
bakgrunn som o-løpere engasjerer seg, noe vi er svært glade for. Samtidig ønsker vi i enda større grad å
engasjere flere foreldre, og særlig de som ikke selv har drevet aktivt med orientering.

Alt i alt en fantastisk rekruttsesong som også ble kronet med Rekrutteringsprisen 2021 fra Norges
orienteringsforbund.

Ungdomsgruppa (13–16 år)

Generelt
Vi har en inkluderende og aktiv gruppe ungdommer som trives godt med hverandre og med orientering
som aktivitet. Det er alltid stort engasjement og god stemning når våre ungdommer møtes på trening,
turer og løp. Gruppa har i år vært på ca 20 utøvere. Trenere har vært Jørgen Tegdan, Simon Lund Eikrem
og Pål Kittilsen som også har vært leder for gruppa. Gruppa har i tillegg hatt god hjelp av en aktiv
foreldregruppe.

Restriksjoner ifm korona har medført mindre samlings og tur-aktivitet, mens treningene stort sett har
vært gjennomført som i et normalt år. Totalt har 20 ungdommer vært innom minst tre onsdagstreninger.
Det er en nedgang i antallet i alle måleparametere. Det foregår lite ny-rekruttering i ungdomsgruppa, slik
at når det er små årskull fra rekruttgruppa, blir det også færre i ungdomsgruppa. Se forøvrig tabellen
under for detaljer i fordeling og historikk. Det er gledelig å se at en stor andel av gruppa er aktive på
kretsløp, ungdomsløp og en svært stor andel deltok på Hovedløpet der vi var vi den nest største klubben
i 2021.



Unike Antall med minst 3 oppmøte Tot ant Ant mist Ant

År løpere 13 14 15 16 Totalt pers.økter ett u-løp på HL

2016 48 19 12 11 4 46 499 14

2017 47 11 12 10 8 41 394 20

2018 41 12 8 10 9 39 444 39 17

2019 37 6 10 7 7 30 336 33 23

2020 28 2 7 10 8 27 368 28 22

2021 20 1 2 7 10 20 267 17 16

Vintertrening
Gjennom vinteren var basistilbudet til undomsgruppa mandagstreningen på Nyborg og intervaller i
Ranheimshallen. Oppmøte på mandager på 10-20 deltakere.

Det ble arrangert 2 kvelder knock-out sprint i nærområdet til Nyborg skole og en knock-out skogssprint i
Dyborgskogen (HLP samling).

Sommertrening
I 2021 ble det arrangert 17 onsdagstreninger inkludert klubbmesterskap som trening. Klubbtreningene
har stort sett vært gjennomført med direkte oppmøte (pga korona) på ulike steder rundt om i Trondheim
og omegn og en miks mellom sprintøkter, stafett-trening og «vanlig» o-teknikk. De fleste treningene har
vært gjennomført sammen med junior-gruppa, men ungdomsgruppa har også hatt noen egne treninger
når TRI har vært opptatt med eget opplegg.

Treningssamlinger
 Det ble en del færre samlinger og turer enn planlagt grunnet korona. Men når det var mulig har våre
ungdommer vært aktive og deltatt på det som ble tilbudt. Kretsens HL-prosjekt ble dessverre kun den
ene kveldsøkta vi selv arrangerte i Dyborgskogen.  Sammen med TRI arrangerte vi to dagssamlinger i
Levanger. Påskesamlingen (åpent for 16-åringene) ble lagt til Bymarka.  Øvrige samlinger ble avlyst
grunnet korona-restriksjoner.

10-mila
Vårt høydepunkt på våren ble dessverre avlyst i år også.

Hovedløpet og O-landsleir i Levanger 3-8 august
Freidig stilte med 16 deltagere og var nest største klubb på årets Hovedløp.

Sprinten gikk i Levanger sentrum. Våre ungdommer taklet spenningen det er med et hovedløp meget bra
og ble belønnet med mange topp-plasseringer: Tristan Halvorsen (H16) og Ine Bohnhorst Tegdan (D15)
vant begge sølvmedaljer, Alf Petter Lynum (H15) vant bronsemedalje. Øvrige topp 10 ble: Kristoffer
Strømdal Wik (5, H16), Juni Hagelid Norheim (5, D15), Vegard Lereim Storli (6, H16), Una Kittilsen (8,
D16),  Maria Strømdal Wik (9,  D16). Det ble premieplasser på: Annika Lund Eikrem (D14), Solveig Louse
Nissen (D16) og Ludvik Storler Snøfugl (H15).



Langdistansen bød på krevende løyper i et ikke veldig typisk trønderterreng. Den av våre som taklet
dette best var Kristoffer Strømdal Wik som vant sølvmedlaje i H16. Topp 10-plasseringer ble det på:
Tristan Halvorsen (5, H16),  Maria Strømdal Wik (5, D16), Juni Hagelid Norheim (7, D15), Lina Storler
Snøfugl (9, D16), Vegard Lereim Storli (10, H16) og  Annika Lund Eikrem (10, D14). Ytterligere
premieplasser ble det på Nora Halvorsen (D15),  Ludvik Storler Snøfugl , Tora Kittilsen (D16), Alf Petter
Lynum (H15) og Hallvard Hellevik (H15).

Våre løpere satte preg på krets-lagene under den avsluttende stafetten og hadde 3 av 4 deltagere på
laget som vant prisen for beste utkledning.

Jørgen Tegdan, Simon Lund Eikrem og Pål Kittilsen var med som ledere for klubbens ungdommer under
HL og/eller OLL.

Høsttur
Den tradisjonelle kretssturen til Østersund ble avlyst pga korona, men erstattet med en helgetur til
Blodslitet. Ungdomsgruppa stilte med 16 ungdommer og foreldre/ledere. Gruppa deltok på Blodslitet og
overnattet i klubbhytta til OK Moss. Det var treningsstopp på Stange på veien nedover og en tur i
Mossemarka før avreise hjemover. Et bidrag fra Jacob Hygens minnefond gjorde at turen ble gjennomført
uten egenandeler.

Øvrige sportslige høydepunkter
Årets O-idol og jr NM stafett ble arrangert av Byåsen IL. Vi fikk en av årets O-idol da Kristoffer Strømdal
Wik vant H16! I samme klasse fikk vi også 4 og 5 plass ved Vegard Lereim Storli og Tristan Halvorsen. I
D16 tok Maria Strømdal Wik en imponerende 4. plass. I samme klasse ble Una Kittilsen nr 9.

Under stafetten bidro ungdomsgruppa med Maria Strømdal Wik på jentelaget som tok bronsemedaljer
og Kristoffer Strømdal Wik løp en strålende førsteetappe på guttas andrelag som til slutt ble nr 5 i
stafetten.

I STOK sin ungdomscup tok Freidig 6 av 12 mulige topp 3 plasser sammenlagt i D/H13-14 og D/H15-16,
deriblant 3 seiere til Matihas Leroyer (H13-14), Alf Petter Lynum (H15-16) og Maria Strømdal Wik
(D15-16).

Team Rett I (alder 17–25 år)

Generelt
Denne gruppen har i 2021 bestått av totalt 22 aktive utøvere. 24 løpere har deltatt i NC løp/ NM i løpet
av sesongen (+ noen ekstra seniorer og ungdommer i stafettene). Vi har hatt 17 aktive gutter og 5 aktive
jenter. Trenere for denne gruppa har vært Gro Sandstad Eidsmo, Mari Angell-Petersen og Jørgen Fiskum
(leder), disse trenerne har fordelt lederansvaret under samlinger og NM/NC arrangementene.

Av våre juniorer går/gikk de fleste på Heimdal videregående skole og har treningstilbud på dagtid
tirsdager, torsdager og fredager. Resterende går på videregående skole, studerer i Sverige eller er i jobb.
Håvard og Oskar, som begge studerer i Sverige, løper fortsatt for Freidig når de konkurrerer i Norge og på
alle NM-distansene.

Treninger
Vintertreninger:



Fram til midten av mars er det som vanlig gjennomført vintertreninger på mandager, fredager og
lørdager. På grunn av koronarstriksjoner og smittehåndtering har gruppa trent en del for seg selv i 2021.
Både mandager og fredager har vi fordelt tid i gymmsal og hall slik at ungdommene og TRI har trent til
forskjellige tider. Mandager ble det løpetur og styrke i gymsalen på Nyborg skole. Fredager har det vært
intervall i Ranheim friidrettshall. Fredagstreningene er et samarbeid med de øvrige klubbene i kretsen og
blir ledet av Terje Maroni som representerer kretsen. Det er lagt opp til langturer på lørdager gjennom
hele vinteren. Det har vært bra oppmøte på fredagsintervallene, men litt mer variabelt på lørdager.

Sommertreninger:
I 2021 ble det arrangert 17 onsdagstreninger inkludert klubbmesterskap som trening. Klubbtreningene
har stort sett vært gjennomført med direkte oppmøte (pga korona) på ulike steder rundt om i Trondheim
og omegn og en miks mellom sprintøkter, stafett-trening og «vanlig» o-teknikk. De fleste treningene har
vært gjennomført sammen med ungdomsgruppa. Nytt av året er at vi har fått støtte av Håvard Eidsmo til
å lage opplegg for onsdagstreningene, noe som har sikret god kvalitet og en kontinuitet av
treningsmomenter gjennom sesongen.

Samlinger
 Det ble få samlinger i år, grunnet korona. Både Meråkersamlinga i vinter og påskesamlinga ble avlyst pga.
korona. Påskesamlinga ble først planlagt lagt i Østfold, men denne ble avlyst ett par uker før avreise. Da
snudde trenergruppa seg kjapt rundt og planla en samling på Hitra/Frøya. Dessverre ble også denne
avlyst bare timer før avreise. Takket være gode løpsforhold i skogen og driftige trenere klarte vi likevel, i
samarbeid med ungdomsgruppa, å arrangere hjemmesamling i Bymarka i Trondheim. Sammen med
ungdomsgruppa arrangerte vi også to dagssamlinger i Levanger.
 
Reiser og NC løp
Sesongen i år ble noe amputert. Før sommerferien ble det kun arrangert et større løp, nemlig
o-festivalen på Kongsberg. Deretter fikk gruppa seg en etterlengtet samling i Nord-Østerdalen i august i
forbindelse med uttaksløpene til. jr. VM og ungdoms EM.
Ellers ble det en meget hektisk september med 12 løp over en periode på 24 dager, med NM sprint-helg,
NM uka, NC og NM jr. stafett og deretter NM natt og NC avslutning, 4 helger på rad.

Stafetter
10-mila ble avlyst i 2021. Det så lenge lyst ut med tanke på deltagelse i Jukola, men selv om stafetten ble
avholdt ble det, pga. strenge innreisekrav på turen tilbake til Norge, bestemt å avlyse denne turen for vår
del.

Sportslige høydepunkter
Nok et år med meget sterke resultater både i Norge og internasjonalt. I år hadde vi nemlig 4 løpere som
representerte Norge i internasjonale konkurranser, med sterke resultater.

Håvard Sandstad Eidsmo fortsetter å ta steg oppover mot verdenstoppen i orientering. I år kom han seg
nesten til finalen under EM i knockoutsprint, men måtte se seg slått av to sterke nordmenn i sitt
semifinaleheat (fikk dermed en delt 7. plass). Under VM i Tsjekkia senere på året viste han også gode
takter med en sterk 12. plass på sprinten.

Ellers fikk Mats Eidsmo prøvd seg i verdenscupen under verdenscupavslutningen i Italia og leverte blant
annet en veldig god innsats for det norske 3. laget som løp seg inn til en 14. plass på den avsluttende



sprintstafetten. Vegard Kittilsen representerte Norge i jr. VM og Mari Eidsmo gjorde det samme under
Ungdoms EM.

Her hjemme ble det en hektisk september med 12 løp over en periode på 24 dager (4 helger på rad),
med NM sprint-helg, NM-uka, NC og NM jr. stafett og deretter NM natt og NC avslutning. Våre løpere
leverte imponerende alle helgene med 10 NM-medaljer, 3 gull, 2 sølv og 5 bronse, fordelt på til sammen
6 ulike medaljører. Totalt ble det imponerende 55 topp 10 plasseringer i senior- og juniorklassene under
NM eller norgescup i 2021, fordelt på 12 forskjellige løpere.

NM sprint helga løp Mikkel Holt (H19-20) og Iver Dalsaune Thun (H17-18) begge inn til gull på NM sprint
og sølv i NM knockoutsprint. Mari Eidsmo tok bronse på NM sprint. Klubben hadde totalt 8 løpere fordelt
på de 6 finalene som ble avholdt under NM knockoutsprint. På sprintstafetten løp laget Mari Eidsmo,
Mats Eidsmo, Håvard Sandstad Eidsmo og Mathea Spets Storhov inn til 7. plass.

Uka etter var det NM-uka hvor Mats Eidsmo virkelig tok steget inn toppen av seniorklassen med 2 sterke
7. plasser på NM lang og NM mellomdistanse. Ellers fortsatte Mikkel og Iver å imponere med gullmedalje
til Mikkel på mellomdistansen og bronse til Iver på langdistansen. Stafetten ble dessverre en liten nedtur
etter fjorårets kjemperesultat, med 15. plass til damene og 22. plass til herrenes 1. lag.

Helga etter fortsatte juniorjentene sin klatring på resultatlisten i NM junior stafett, og tok i år en sterk
bronsemedalje, med et mannskap som alle kan stille på stafetten i minst 2 år til: Maria Strømdal Wik,
Mathea Spets Storhov og Mari Eidsmo. Ellers klarte dessverre ikke gutta å forsvare fjorårets gull på
samme stafett, men viser stor bredde i toppen med å bli nr. 4 og 5.

September, og årets sesong, ble for mange avsluttet med NM natt og NC finale. Her løp Mari Eidsmo og
Simen Spets Storhov begge inn til bronsemedalje på NM natt.

7 KART

Sprintkart og skolekart

Enkelte mindre endringer er gjort i Freidigs sprintkartbase. Skolegårdskartene for Åsveien og Nyborg er
oppdatert.

Vanlige o-kart

Prosjektet for NM-kartet Mostadmarka sør er fullført ved at tildelte spillemidler er mottatt og betalt
merverdiavgift  refundert i løpet av året. Dette utgjør til sammen kr. 184 000. Betalte utgifter var ca.
Kr. 201 000,- Netto kostnad for NM-kartet ble dermed kr. 17 000,-.  Det gjenstår å spleise dette kartet
med den vestlige delen av det gamle kartet, slik at vi har en samlet kartbase i Mostadmarka.

På kartet Bymarka nord (Iladalen –Geitfjellet) er det med lasergrunnlag nysynfart 1,0 km2 i området
Våttakammen - Geitfjellet. Etter VM i 2010 gjensto 8 km2 nysynfaring på dette kartet. Det gjenstår nå
knapt 0,5 km2 i området St.Olavspranget - Svartdalsfjellet,  som ventes synfart og tegna i 2022.
På Kartet Leinstrandmarka er mye av vegetasjonsinnholdet oppdatert, dels digtalt etter flybilder, dels
ved synfaring i marka..
På kartene Gorsetsætra, Stortjønna, Garli øst og Gjevingåsen er det ikke gjort arbeid i 2021.



Turkart Bymarka

Arbeidet med distribusjon og salg av kartet er som vanlig utført av Freidig.  I løpet av mai ble kartet
ajourført. Arbeidet ble avsluttet med trykking av 11. utgave av sommerkartet, 8. utgave av vinterkartet.
Kr. 45 000 i årsutbytte er overført til hver av karteierne Freidig og NTNUI, pluss kr. 5000,- til Freidig for
det løpende arbeidet med kartet.

Kartsalg

Til sammen er det solgt ca. 275 o-kart i løpet av året. Dette er mye mindre enn det som er vanlig.
Bare et ordinært bedriftsløp gikk på våre kart i år. Det lave antallet skyldes delvis få arrangerte løp
grunnet korona. Også deltakelsen har gått kraftig ned under pandemien. I tillegg til ordinære bedriftsløp
har 4 av NTNU bedrift sine internløp gått på våre kart.

Av turkart Bymarka er det i år levert 578 vinterkart og 953 sommerkart for salg, til sammen  1531 kart -
ca. 60 flere enn i fjor. Prisen til forhandler for de nye opplagene ble økt fra kr. 65,- til 75,- pr. kart.

Diverse

NM-kartet “Mostadmarka sør” ble av o-forbundet - i konkurranse med kart fra hele landet -  kåret til
“årets kart 2021”

Som vanlig er o-kartene våre lagt ut til Trondheimslagene på o-kretsens googledriveområde, for
vederlagsfri bruk til trening og instruksjon.

Grunneierkontakt (VDG) er ivaretatt av Stig Berge. Det har ikke vært spesielle problemer.

8 TURORIENTERING

Administrasjon

Medlemmer av Tur-O – utvalget har vært Svein Terje Kolstad, Arild Heggeset og Simon Lund Eikrem
(leder). Stig Berge har fungert som medlem av utvalget etter at han gikk av som O-gruppas leder i 2019.
Tore Angell-Petersen har bidratt med kart-teknisk assistanse. I tillegg har flere ildsjeler i klubben fortsatt
hjulpet til med pakking av konvolutter, utsetting og innhenting av poster – samt mye annet.

Årets opplegg har vært:
1. Salg av Tur-O-konvolutter for Bymarka, som inneholt 5 ordinære O-kart med i alt 105 avmerkede

poster, pluss 4 kart for Mini-Tur-O med i alt 40 poster tilrettelagt for barn (og nybegynnere).
2. Salg av Tur-O-konvolutter for Oppdal med 2 O-kart med i alt 50 avmerkede poster, inkludert en

mini-tur (10 poster) tilrettelagt for barn og nybegynnere.
3. Oppstart av salg i april 2021.
4. Nyhetsoppdateringer via Facebook og Instagram samt turbloggen på turorientering.no, fra både

brukere, utvalget og NOF. Freidig idrett.no ble benyttet til oppstart og ikke minst publisering av
Adelskalenderen etter sesongslutt.

Vi registrerte det største konvolutt salg i Trondheim noensinne (i alle fall så lenge vi har statistikk) med
1291. Samtidig økte salget av turorientering for Oppdal til 100.



Kart og poster, Bymarka

Alle 5 kartene i den ordinære Tur-O-pakka var i særtrykk og fargekopi med målestokken 1:10000. De som
ble brukt i år var: Geitfjellet, Lavollen, Solemsåsen, Storheia og Ilaberga. I tillegg var det 4 kart med i alt
40 Mini-Tur-O poster, fordelt ved Theisendammen, Tunga, Kobberdammen og Nidarø.
Mini-Tur-O-kartene hadde målestokk 1:5000. I tillegg kom en «grønn» tur på Nidarø, tilrettelagt for
rullestolbrukere og andre med funksjonshemming, som også var tilgjengelig for gratis nedlasting fra
nettet. Denne turen var driftet sammen med NTNUI og Stolpejakten og plassert ut på deres stolper og
ikke med orinære postflagg.

Som vanlig fikk vi mange positive tilbakemeldinger via sosiale medier, fra turorienterere vi møtte i
skogen, på kontrollkortene og ved overlevering av premier. I forlengelsen av Coronaåret 2020 ser vi
fortsatt svært mange helt ferske turorienterere i alle aldre. Det lover godt for både rekrutteringen og for
salget av turorientering til neste sessong.

Omsetning, Bymarka

Utsalgsprisen for konvoluttene var kr 350, økt fra kr. 325,- i 2020.  Klubben solgte totalt 1291 konvolutter
av 2021-utgaven, en økning på hele 53% i forhold til fjordårets salg på 843. Dette er det desidert høyeste
antallet vi noensinne har hatt.
Våre utsalgssteder har i år vært hos Axel Bruun, Scushi sykkelforretning på Byåsen Butikksenter, Spar
Kyvannet, Trondheim Turistforening i Sandgata og Hank Sport. I tillegg så har ei etablert en selvbetjent
utsalgssted(postkasse) hjemme hos leder hvor man kan hente konvolutten. Dette “utsalgsstedet” har
flest salg i 2021. All betaling har blitt foretatt på VIPPS. Vi har en tett oppfølging med våre utsalgssteder
og vi regner med at alle ønsker å fortsette med samarbeidet.  Vi har i år også gitt et spesialtilbud til
bedrifter ved kjøp av et større antall turorinteringskonvolutter til sine ansatte.NTNU IT-avdelingen,
Nordic Semiconductors, DnB, Itema, Multiconsult og NTE kjøpte til sammen 160 konvolutter. Dette er en
firedobling av fjorårets bedriftssalg.

Registrering/QR-koder og App.

I 2021 gikk vi bort fra registrering av postkoder på våre tradisjonelle kontrollkort og over til registrering
via qr-koder på App. Dette har blitt positivt mottatt og integreringen har gått forholdsvis knirkefritt. Vi
har opprettholdt muligheten for de som ønsker å kjøpe tur-merker fra vår selvbetjente postkasse, og alle
barn som har meldt inn sin deltakelse har fått tilsendt diplom for sin innsats. Vi har også videreført
muligheten for de som ønsker å å få sin deltakelse a-jourført i vår Adelskalender, som har vært ført siden
1969. I 2021 var det 52 deltakere som meldte inn sin deltakelse.

Turorientering, Oppdal

Freidig arrangerte O-festivalen 2017 i Oppdal, og lanserte i den sammenheng en Tur-Orienterings-pakke
for Oppdal. Tilbudet vil fortsette i 2022.

Tur-O pakken for Oppdal 2021 inneholdt 2 kart i målestokk 1:10000 (Stortjønna og Skytebanen) med i alt
50 poster. Inkludert var en «grønn tur» i sentrum (barnevennlig, egnet for nybegynnere, og ikke spesielt
fysisk krevende) med 10 poster. Utsalgsprisen var 150 kr pr konvolutt.

Vi hadde 3 salgssteder: InterSport og VPG i Oppdal sentrum, samt Axel Bruun og Trondheim
Turistforening. Til sammen ble det solgt 99 konvolutter (99 i 2020,79 i 2019, 65 i 2018).



Det har ikke vært praktisert premiering for Tur-O Oppdal, men det har vært anledning til å kjøpe
deltakermerker.

Oppslutningen er altså stabil, og tilbakemeldingene fra deltakerne er kjempe positive.

Sommer tur-o/ungdoms tur-o

var et «koronatiltak» for barn og unge som i år har måttet holde seg mer hjemme i sommerferien.
Opplegget var turorientering i to bynære terreng-områder med grei tilgang via buss eller sykkel og med
50 poster tilpasset målgruppen (nivå N/C).  Med støtte fra Fylkeskommunen var dette et gratis-tilbud.
Informasjon om tiltaket ble spredt over sosiale medier, og tilbakemelding viser at dette var effektivt.  I
tillegg brukte vi kommunens aktivitetsportal (nettportal). Konvoluttene ble delt ut til Åsveien, Nyborg og
Ila-barneskole, samt til Ugla og Sverresborg Ungdomsskole, i tillegg til noen av våre faste salgssteder.
Opplaget var på 1500 stykk og aktiviteten på dette tiltaket var meget stor i målgruppen.
Vi har tatt kontakt med Fylkeskommunen om vi kan få midler til et tilsvarende opplegg neste år.

Oppsummering

2021 ble et nyttrekordår for Freidig Turorientering.  Antallet solgte konvolutter så vel som antall
registrerte postbesøk er større enn noen gang, på Norgesstatistikken havnet vi på 3. Plass totalt!
Som tidligere nevnt har 2021 gitt oss mange nye tur orienterere som vi skal følge opp slik at de kommer
tilbake i mange år fremover.

Vi har et stort antall trofaste deltakere, samt flere  bedrifter som årvisst benytter vårt tilbud for sine
ansatte. Via mini-Tur-O og bruk i rekruttarbeidet, kommer det også nye deltakere med. Salget gir et solid
bidrag til O-gruppas økonomi.

9 MILJØUTVALGET

Fellestur og reiser

Årets fellestur skulle gå til O-festivalen på Kongsberg i juni. Dessverre ble dette arrangementet avlyst
grunnet Koronaepidemien og restriksjonene rundt arrangementet. Det ble derfor planlagt 2
alternative fellesturer, en til Midt-Norsk Mesterskap på Kvikne helgen 13-15 august, og en til 25-
manna i Sverige senere på høsten. 25-manna i Sverige ble avlyst grunnet Korona, men Midt-Norsk på
Kvikne ble gjennomført.
Grunnet få tilgjengelige overnattingsplasser på Kvikne, ble reserverte hotellplasser revet bort av
Freidig orienteringsmedlemmene innen 1 døgn etter de ble gjort tilgjengelige. Det endte med at det
var 26 medlemmer som overnattet på Kvikne Fjellhotell. Konklusjonen fra turen var at hadde vi hatt
mer overnatting av tilsvarende standard tilgjengelig i nærområdet, hadde nok mange flere fra
klubben deltatt.
For neste sesong (2022), planlegges det fellesturer til Pinseløpene i Hedemarken 4-6 juni samt 25-
manna i Sverige 8-9 oktober.

Arrangement

Det var ingen dugnader ol arrangert fra miljøutvalget 2021.



Informasjonsspredning og internett

Freidig sin hjemmeside er fortsatt en viktig kanal, både for informasjonsspredning og rapporter fra
ulike aktiviteter. Grete Berge Owren er vår web-redaktør og står for de fleste innleggene og bidrar til
at nettsida er oppdatert med bilder og reportasjer.
Facebook dekker behovet for kjapp og oppdatert informasjon om treninger, samkjøring og
konkurranser, og er dessuten en arena for korte diskusjoner og fine bilder av Freidigløpere både i
skogen og på pallen. Det er både en åpen gruppe og en lukket gruppe til mer intern informasjon. De
ulike aldersgruppene har i tillegg egne facebookportaler. En siste informasjonskilde er e-post, der
ulike e-postlister dekker ulike behov.

Freidigsvømming

Freidigsvømming blir benyttet av mange Freidigmedlemmer, både små og større barn som leker, og
ungdommer og voksne som kan ta seg en svømmetur, spille ballspill, stupe eller bare være sosial i
varmebassenget. Dessverre satte Koronaepidemien en stopper for Freidig svømming sesongen
2020/21, men sesongen 2021/22 gjennomføres det 5 Freidigsvømminger hvor antallet besøkende
har variert fra 20 til 40. En årsak til det lave antallet på enkelte dager var snøstorm samt strenge
Korona restriksjoner som medførte at mange holdt seg hjemme. Lærdom for neste år, er å legge ut
informasjon om Freidigsvømmingsdagene helt i starten av høst/vintersesongen slik at medlemmene
kan planlegge deltagelse.

10 KONKLUSJON
Året som har gått ble igjen preget av koronaepidemien, dog ikke i like stor grad som 2020. Vi har i år
måttet forholde oss til enda litt mindre forutsigbarhet enn tidligere, da myndighetene i flere omganger
har forsøkt å lette på restriksjoner. Likevel har vi også i år klart å holde motet oppe og levert et solid år,
både på arrangementsiden og sportslig. Alle våre arrangement, utenom nyttårsløpet, ble gjennomført i
den grad vi fikk lov å samle deltakere. Turorienteringsgruppa har bygget videre på suksessen i fjor, og
levert nok et rekordår. Sportslig sett er det gledelig å se at vi jevnt over preger toppen av resultatlistene i
mesterskap, i tillegg til at vi har stabilisert oss blant de aller største klubbene på Hovedløpet.

I de yngre treningsgruppene varierer antallet løpere litt med årskullene, så det er naturlig at
ungdomsgruppa har litt færre løpere enkelte år. Det er imidlertid oppløftende å se at rekruttgruppa har
hatt flere løpere innom treningene enn noen gang de siste 10 årene. Felles for begge gruppene er at
andelen som deltar på konkurranser holder seg relativt høy. Også Team Rett I påvirkes av varierende
størrelser på kullene som kommer opp, men det er gledelig å se at man holder også på de eldre løperne.
Det er nok lenge siden, om det noen gang har vært, over 20 aktive løpere i junior- og seniorgruppen. Det
er også lenge siden Freidig har hatt representanter på seniornivå i landslaget, men i år fikk både Mats og
Håvard Eidsmo prøve seg i verdenscupen. Håvard deltok også i EM og VM med henholdsvis 7.- og
12.plass som beste plasseringer.

På grunn av koronasituasjonen måtte vi i år igjen være tilpasningsdyktige for å få gjennomført
arrangementene våre. Kun Nyttårsløpet ble avlyst, men Tordenskiold hadde tak på 200 deltakere,
Freidigstafetten ble individuelt løp, og Oppdal 2-dagers ble flyttet til Bymarka. Det er imponerende å se
at teknisk avdeling med engasjerte arrangører finner løsninger på de utfordringene man fikk.

Økonomisk sitter vi igjen med et stort overskudd etter sesongen. De mange avlyste samlingene og
reisene er en av hovedårsakene til dette. Resultatet fra NM-uka 2020 kom også inn på starten av året, i



tillegg til at parkeringsdugnaden langs Fjellseterveien gikk som normalt. Det aller største bidraget
kommer imidlertid fra tur-o-gruppen, som år etter år setter nye rekorder og finner nye måter å engasjere
tur-o-løperne i og rundt byen. I år ble det igjen rekord i antall solgte konvolutter.

På anleggssiden er etterarbeidet i forbindelse med NM-kartet på Mostadmarka nesten ferdig. Kartene
våre i Bymarka har i 2021 fortsatt blitt kontinuerlig oppdatert. Både vinter- og sommerutgaven av
turkartet i Bymarka er oppdatert og trykket opp i nye opplag. Turkartene og kartsalg til løp fortsetter å
være en stabil inntektskilde for klubben, selv om o-kartsalget var litt lavere i år grunnet korona.

O-forbundet har både gitt Freidig pris for Årets kart og Rekrutteringsprisen i 2021.



Årsberetning Freidig Håndball 2021

1.0 Administrasjon / Styrets sammensetning

Stilling Navn Fra lag

Leder Marte Ibsen -

Nestleder Monica E. Haugen G2006

Sportslig utvalg Anders Ødegård (yngre lag)
Kristin Flønes-Eigeland (eldre lag)

J2009B
G2006

Sekretær May Britt Fløttum J2007B

Kasserer Nina Økstad J2008

Materialforvalter Tove Høyer J2007B

Dommerkontakt Katrine Frøseth Wigum G2008

Dugnadsansvarlig 1 Unn Nergård J2008

Dugnadsansvarlig 2 Frode Reinertsen G2009

Repr. i referansegruppen for
Eberg idrettspark

May Britt Fløttum J2007B

1.1.Lagene med trenere og ledere

Lag Trenere Lagleder Antall
spillere

J2007
Berg/
Blussuvoll

Rikke Dahl
Lone Lervåg
Kathrine Elshaug
Stian B. Tingstad

Kjersti B. Tingstad 15

J2007
Blussuvoll/
Rosenborg

Kari Aarnes
Monica Øyangen
Wenche Aunaas
Anne Lise Ranum
Jørgen Blomsøy

Karoline Myklebost 15

J2008
Berg

Øyvind Ellingsen
Anita Garte

Elin Bech-Hanssen 16



Dorthe Berg Stensvold
Tonje Steigedal

J2009
Berg

Mari Sundstrøm
Hans Christian Jacobsen
Eskild Westby
Sandra Møller
Anne-Lise Juul Haugan

Dordi Stensvåg
Midelfart

22

J2010
Eberg

Tove Carstensen
Siri O. Malmo
Hanne Pedersen
Svend-Bertil Braaten-Jakobsen
Kari Aarnes

Tove Carstensen 21

J2010
Berg

Kathrine Elshaug
Ketil Didriksen Westeren
Ingvild Bjellmo Johnsen
Fredrik Kvarme Skoglund
Mari Vold

Hege Langeland 11

J2011
Eberg / Berg

Hanne Kvitsand
Jørgen Lorentsen
Anette Arnesen
Karianne S. Resell
May-Britt Tessem
Synnøve Vannebo

Jørn Olav Frengen
Lisa G. Sæther (ass)

18

J2012
Berg

Rikke Sivertsen Dahl
Eli Grong Aursand

Karianne Pedersen 9

J2012
Eberg

Cecilie Larsson
Unn Nergård
Kine Weiseth

Nina Fredagsvik 13

J2013
Eberg

Heidi Føre
Eva Johansen
Lisa Wangen Wågan

Randi Kallar Devold 17

J2013
Berg

Stephanie Miorin
Caroline Wiik

Caroline Wiik 11

J2014
Berg / Eberg

Hanne Paasche
Solvår Nyhavn
Kristine Brobakke
Kristin Giske Lauritsen
Nina Rørbakk
Elin Kvaale
Ida Aursand
Live Marita Didrichsen
Odd Magne Grøntvedt
Silje Thorvaldsen

Kjersti Sagvik Børseth
(fritatt årsberetning)

40



G2006
Blussuvoll

Trym Holter
Svein Erling Sæther
Jan Erik Wold
Thomas Juvik

Monica Eidem Haugen 15

G2008
Berg / Eberg

Camilla Skogrand
Hanne Paasche

Katrine F. Wigum 8

G2009
Berg, Eberg,
Singsaker

Cecilie Høines Reinertsen
Camilla Lervåg
Nina Moen
Cathrine Midelfart

Anniken Askeland 16

G2010
Berg / Eberg

Nina Kirksæther Aalberg
Marthe Florholmen

Dag Stian Husby 15

G2011
Eberg

Mari Sundstrøm
Lisa Wangen
Kjersti Børseth

Kjersti Børseth 18

G2012
Berg/Eberg

Tommy Remen
Eirik Veien
Håkon Olaussen
Oddbjørn Rødsten
Live Marita Didrichsen

Oddbjørn Rødsten 20

G2013
Berg/Eberg

Geir Riiber
John Aksel Stav
Lars Hassel
Vivi Bakkeheim

Petter Hopstad Eriksen 16

G2014
Berg / Eberg

Daniel Vedvik
Ingve Nordahl Løkken
Ketil Nypan
Sandra Møller
Tina Bjørnevik Aune

Tina Bjørnevik Aune 28

1.2.Styrets arbeid

Styret har avholdt 11 styremøter og 6 lagledermøter i 2021. De viktigste oppgavene for styret har
vært:

● HES (håndball etter skoletid)
● Etablering av samarbeidsavtale med Strindheim
● Etablering av samarbeidsavtale med Rapp, Trygg Lade og Strindheim
● Håndtering av Covid-19 i samarbeid med lagene
● Fordele tildelt treningstid i kommunale og privatleide haller samt gymsaler.
● Påmelding seriespill
● Tilrettelegge dugnad med vaktordning i Ladehallen.



● Innkjøp av drakter og utstyr til lagene.
● Budsjettering og økonomi. Opplæring og innføring i Spoortz.
● Innhenting av politiattester.
● Rekruttering av dommere.
● Håndtert utfordringer mht trenings-samarbeid innad i samme aldersgrupper og mht

hospitering.

Ingen tvil om at Covid-19 også i hele 2021 har påvirket muligheter for tiltak mht lagsbygging,
samhold på tvers av lagene, og klubbfølelsen.

2.0 Lagenes årsberetninger

Alle lagene har levert årsberetning. Høstens nyoppstartede lag er fritatt årsberetning.

Lagene melder om god stemning i lagene, noe frafall, og dessverre mange utfordringer med covid. Et
lyspunkt ved oppstart i september var at flere lag lag deltok på eneste cup som ble  gjennomført:
Åpningscupen i Trondheim Spektrum. God innsats av flere lag hvor G15 spilte finale, og J14 spilte
semifinale. Det sportslige fungerer bra! Mange lag ble veldig skuffet da Røros-cup i høstferien ble
avlyst. Og alle mini-cuper for de yngste ble også avlyst utover høsten. Cup-spill er en viktig del av
håndballen; det skaper minner, godt samhold og man møter lag man normalt ikke spiller mot til
vanlig.

3.0 Økonomi

Økonomien er solid, og lagene har fulgt opp med sine budsjetter og har god kontroll. Aktivitetsavgift
faktureres gjennom Spoortz.

Sponsoravtalen med Trym for spillertrøyer gjelder fremdeles. Medlemstall på 31.12 året før gir
fordelingsnøkkel mellom innebandy, fotball og håndball.

Dugnad i Ladehallen: Dette er fellesdugnaden for lagene. Inntekt på 83.334 i 2021 for
håndballavdelingen som fordeles på lagene som deltar (se punkt 4.0).

Grasrotinntektene: kr 48.423 Gode inntekter, men her trengs det flere givere.

LAM: God inntektskilde, fordeles etter antall aktive mellom 6-19 år;  kr 155.739

Momskompensasjon: kr 46.418

Kostnader: Dette er kostnader til halleie, innkjøp av drakter/utstyr, utgifter til påmelding cup og
seriespill, utdanning og gebyrer til NHF. I tillegg kostnader til revisjon kr 9888 og regnskap kr 34.466.
Regsnskapskostnadene blir fordelt lagene med 100.- pr spiller, og halleie fordeles lagene med 100.- pr
time pr spiller vår og høst. Se regnskap 2021 for alle kostnader.

Veiledende aktivitetsavgift:

7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

500 800 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2300 2500



4.0 Dugnader

Tilsynsvakt

Avdelingsstyret v/dugnadsansvarlige tilrettelegger lagsvise tilsynsvakter i Ladehallen, der
inntektene går til de respektive lag. Gjeldende avtale om tilsynsvakt ble inngått våren 2020 og går
fram til juni 2022. Vi mottar 62.500,- pr halvår for tilsynsvakt i Ladehallen. Hallvakten deles med
innebandy som tar ⅓ av vaktene. ⅔ av vaktene utføres av håndball-avdelingen. Utbetaling til
håndball-lagene er lagt opp slik at de får halvparten av utbetaling i desember 2021 og halvparten
i juni 2022 som samsvarer med tidspunktene som vi får betalt fra Trondheim kommune. En
helgevakt gir inntekt beregnet til kr 4.166,70,- for sesongen høst 2021 - vår 2022

Regnskap for høsten 2021:

Tilsynsvakt - innbetaling og utbetaling

Hva Utført i desember 2021

Innbetalt fra kommunen 62500

Overført til Innebandy 1/3 20833

Overført til håndball lag 41667

Totalt 62500

Budsjett våren 2022:

Tilsynsvakt - forventet innbetaling og
utbetaling

Hva Planlagt utført i juni 2022

Innbetaling fra kommunen 62500

Overføring til Innebandy 1/3 20833

Overføring til håndball lag 41667

Totalt 62500

Hjemmekamphelg:



Normalt er det hjemmekamphelg på høsten, der lagene bidrag med kiosk-salg og lodd-salg for
avdelingen. Inntektene fra dette går til håndball-avdelingen  På grunn av restriksjoner i
forbindelse med pandemien ble det ikke gjennomført noen aktiviteter i forbindelse med
hjemmekamphelga i 2021.

Andre dugnader

Det er opp til lagene selv om de ønsker å legge opp til dorull-salg, julekort-salg osv. Dette gjør
lagene på eget initiativ og etter eget behov.

5.0 Egne arrangement
Vi har i 2021 ikke hatt rekrutteringsdag for nye medlemmer og 1.klassinger. Dette skyldes at
på klubbnivå ble det bestemt at allidrett skulle være et tilbud til alle 1.klassinger.
Trener- kurs i november i Strindahallen. Varighet 3 timer med hovedtema skadeforebygging
og prestasjonsfremmende trening. Teoriøkt først og praktisk økt i hallen med J13 og
J13-spillere. Gode tilbakemeldinger, og noe vi ønsker å fortsette med.
HES (Håndball etter skoletid) med Strinda Idrettsfag håndball linja som arrangør. Mads Olsen
(trener på G2014) har som lærer på håndballinja på Strinda har  tatt initiativ til HES på
torsdager kl 14-15.30.  I løpet av høsten var 150 håndballspillere innom ordningen hvor
elever fra Strinda får veiledningspraksis og våre håndballspillere får ekstra trening med andre
trenere enn i hverdagen. Vi i Freidig Håndball er superfornøyd med tilbudet, som fortsetter
våren 2022.

6.0 Sportslig innsats

Til tross for alle korona-utfordringer både på våren og høsten, inkludert avlysning av det meste av
cuper, har det vært imponerende høy sportslig innsats hos alle lag og avdelingen holder et godt
aktivitetsnivå. Seriespillet har gitt utfordringer med tanke på bl.a. hygiene-tiltak, avlysning av kamper
og administrative gjøremål i forbindelse med kamper. Ytterligere beskrivelser er gitt i de respektive
lags årsberetninger.

7.0 Representasjon

Leder har deltatt på 3 sonemøter arrangert av håndballforbundet, og i tillegg Håndballforum
på Stjørdal 28.august. Her fikk Mari Østgård fra Freidig sølvmerket for god frivillig innsats
gjennom mange år.

8.0 Trening og instruksjon

Trening:

- Trening i gymsal: Avdelingen hadde ved årsskiftet 2 lag som trener i gymsal. Avdelingen er i
vekst og vil kommende sesong ha behov for større hallflater også for de yngste spillerne.

- Treningstid i hall: Avdelingen hadde ved årsskiftet 19 lag som trener på storbane. Sesongen
har som alltid vært utfordrende mht. knapphet på treningstid i kommunale haller, og også
utfordrende treningstidspunkter. Likevel fikk alle lag oppfylt ønske om treningsdager denne



sesongen. Så lenge alle forstår at dette er en knapphetsressurs, blir tildeling litt enklere. I
tillegg til kommunale haller har vi fått tildelt 8,5 timer i Strindahallen. Tildeling i Strindahallen
har vært svært gledelig. I og med at hallen kan deles i 4 småhaller har vi fått utnyttet
kapasiteten optimalt. Totalt har 16 av lagene treningstid i Strindahallen i løpet av 1 uke. Og
alle setter stor pris på muligheten. Dette viser hvor viktig det er å få en hall i nærmiljøet!
Avdelingen har også leid 3,5 timer/uke i Autronica-hallen privat, samt 1 time/uke i
This-hallen for treningstid på flate som er større enn gymsal til våre eldste minihåndballag.
Total leiekostnad for privat halleie er i 2021 kr 143.000.

- Koronatiltak med stengte haller, (skole)kohorter, og hygiene-tiltak har også selvsagt påvirket
treningene.

Instruksjon:

- Trenerkurs: Mange av årets trenerkurs arrangert av Håndballforbundet  ble avlyst pga
korona-pandemien. Etterhvert er flere av disse omgjort til digitale kurs, mens hallpraksisen
har vært vanskeligere å gjennomføre.

- Egenarrangert kurs i Strindahallen 24. november med fokus skadeforebygging og
prestasjonsfremmende styrketrening. Ca. 20 trenere deltok. Gode tilbakemeldinger.

- Avdelingens trenere oppfordres til å delta på kurs i regi av NHF; da disse kursene er gratis for
alle våre medlemmer og avdelingen uansett må betale til NHF for avholdelse av kurs. Vi
håper at flere trenere får mulighet til å gjennomføre kurs det kommende året.:

9.0 Dommere

Vi har pr. 31/12-21 17 dommere på ulike nivå i klubben. Av disse er det 13-14 som fortsatt dømmer
aktivt. To av dommerne våre fullførte Dommer2-kurs i løpet av våren 2021, og har fått gode skussmål
fra regionen. Vi fikk også 7 nye dommere i barnehåndball høsten 2021, kurs ble avholdt på
Freidighuset i september. Av de 14 dommere i barnehåndball vi har pr. nå, er det tre stykker som
venter på å få tatt Dommer1-kurs.

Våren 2021 startet Kari Skeidsvoll Moe opp som dommerutvikler i Freidig, og hun holder på å ta kurs
som dommerveileder gjennom regionen. Kari har dømt i mange år selv, fra barnehåndball og opp til
seniornivå.

Kari har gjennomført dommertreninger med de dommerne som ønsket det, hun har fulgt opp
dommere under kamp, og vi har også fått gjennomført et dommertreff med påfølgende
dommertrening i oktober 2021. Det var fokus både på det sosiale samt faglig påfyll under
dommertreffet. Kari har vært et svært godt supplement til dommerarbeidet i klubben. Vi opplever at
vi er i ferd med å finne en form og en struktur på dommerarbeidet, som vi håper vil resultere i et
godt dommermiljø i klubben og dermed sikre rekrutteringen i nye årsklasser. Vi har fortsatt tro på at
vi på sikt vil kunne få motiverte og engasjerte dommere som ønsker å ta Dommer1-kurs, slik at vi
som klubben oppfyller kvoten med og dermed unngår bøtelegging.

Det er også planlagt et informasjonsmøte for 2007-årgangen, som kan starte med kurs i dommer
barnehåndball i 2022. Dette har vi ikke gjort før, men vi tror det vil være positivt å gi ungdommene
innblikk i dommerarbeidet som gjøres i klubben, før de melder seg på dommerkurs.



Koronapandemien må også nevnes, da den har ført til utsatte og avlyste kamper og kurs, og tidvis
vanskeliggjort samhandling på tvers av treningsgrupper og dermed også ført til at vi ikke har fått den
kontinuiteten vi tror er viktig for at ungdommene skal opprettholde engasjement som dommere.

Styret er superfornøyd med dommerarbeidet som gjøres av Katrine Wigum og Kari Skeidsvoll Moe,
og håper at håndballforbundet legger til rette slik at unge dommere får kurs slik at de kan starte
praksis.

Konklusjon

Medlemstallet pr. 31.12.21 var totalt 517 medlemmer, mot 562 på samme tid i fjor. Det er 331 aktive
spillere i Freidig håndball ved årsskiftet. Med overgang til Spoortz ser det ut til at flere medlemmer
har “forsvunnet”.

Håndballstyret ser med glede fram til Eberg Idrettspark kan realiseres. Ingen tvil om at dette vil øke
rekruttering og skape et mye bedre samhold i Freidig-land, både innad i håndballavdelingen og
mellom alle de andre avdelingene vi har i Sportsklubben Freidig. Vi glær oss :-)

Trondheim, 23.02.2022

Styret, Freidig håndball



 
 
 
 

Årsmelding Freidig Innebandy 2021 
 
 
 

Sammendrag 
Til tross for at 2021 dessverre også ble mer preget av Covid-19 enn det vi hadde forventet, har 
lagene likevel forsøkt å holde aktiviteten i gang, så langt det har latt seg gjøre. I september ble 
det endelig mulig å starte opp tilnærmet normal kampaktivitet for alle aldersgrupper, og det 
var tydelig at mange spillere hadde savnet å spille i rødt og gult. Dette året har fokuset først 
og fremst vært å holde hjulene i gang og prøve å begrense frafall. 
 
 
Administrasjon 
 
Styrets arbeid 
Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning: 
 
Leder:   Marianne Kjos 
Nestleder:   Benedicte Parelius 
Kasserer:   Cathrine Ringstad 
Styremedlem (Sportslig leder):   Sigurd Harby 
Styremedlem (Barneidrettsansvarlig): Ola Fredriksen 
Styremedlem (Materialforvalter):   Siri Løvås Eiken 
Styremedlem:   Anita Reinaas Lysheim 
 
Det har blitt avholdt 5 styremøter/arbeidsmøter i 2021 og 2 trener- og lagledermøter. 
 
Alle avdelingene i SK Freidig, inkludert Innebandy, bruker Spoortz som medlemsregister. I tillegg 
brukes systemet til fakturering av klubbkontingenten (Hovedklubben) og aktivitetsavgiften for 
innebandy. 
 
Lagskontaktene 
Lagskontaktene gjør en viktig jobb for å ta vare på lagene, melde på til minirunder/turneringer samt å 
organisere dugnad og annen aktivitet.  

 
Web- og Facebooksider 
Freidig Innebandy har i år fått ny nettside: https://www.freidiginnebandy.no/ Den mangler fortsatt en 
del innhold og blir dessverre ikke blitt oppdatert så mye som vi hadde ambisjoner om. Det er besluttet 
at Freidig skal ta i bruk hjemmesideløsningen til Spoortz og styret har som mål å få denne ferdig til 
sesongstart høsten 2022.  
 
Facebook-siden for Freidig innebandy finner du her: https://www.facebook.com/Freidiginnebandy. 
Denne siden har i praksis fungert som vår hovedinformasjonskanal. 
 
Medlemmer 
Innebandyavdelingen hadde 164 medlemmer pr. 31.12.2021, hvorav 144 aktive (169 i 2020). I 
forbindelse med overgang til nytt medlemsregister, mistet vi dessverre de fleste ikke-aktive 
medlemmene våre. 
 

https://www.freidiginnebandy.no/
https://www.facebook.com/Freidiginnebandy


Drakter / utstyr 
Det har blitt gjort noen en nødvendig oppgradering av noe keeperutstyr og det er kjøpt inn noen nye 
baller. Det har vært mangel på drakter i enkelte størrelser og usikkerhet rundt overgang til ny Trym-
logo har gjort det ekstra utfordrende.  
 
Dugnader 
I 2021 har vi sammen med Freidig Håndball hatt ansvar for vaktholdet i Ladehallen i helgene. 
Damelaget solgte også kakebokser til inntekt for innebandyavdelingen. 
 
Valgkomiteen 
Bård Kvam ble valgt på årsmøtet. 
 
Rekruttering 
Det har vært lite fokus på rekruttering i 2021. Utfordringene med Covid-19 gjorde at det først og 
fremst var fokus på å gjennomføre aktivitet for de eksisterende spillergruppene. Det var planlagt 
et felles allidrettstilbud i regi av Sportsklubben Freidig, noe som førte til at vi ikke startet opp 
egen innebandyaktivitet for 1. klassingene denne høsten.  
 
Økonomi 
Regnskapet for 2021 viser et solid overskudd på kr 220 825. På grunn av Covid-19 har vi også dette året 
hatt vesentlig mindre kostnader, spesielt i forbindelse med kampavvikling. I tillegg ble det sendt ut 
aktivitetsavgift for både 2019/2020- og 2020/2021-sesongene i 2021.   
 
Serielag 
 
Ungdomsserien 
Ungdomsserien i MNBR er for spillere i alderen 13 – 19 år (født i 2008 til og med 2002). Serien har de 
siste sesongene vært delt inn etter nivå og ikke alder. Øverste nivå er rød og laveste grønn. 
 

Ungdom 1 
Det ble meldt på 1 lag i rød serie både vår og høst 2021. Sigurd Harby har vært hovedtrener, 
mens Daniel Alm og Per Eero Øyasæter har vært henholdsvis hjelpetrener og lagskontakt. 
Laget har trent bra gjennom hele året og vært flinke til å trene alternativt utendørs i perioder 
der hallene har vært stengt. I tillegg til egne kamper, har spillerne også bidratt og markert seg 
positivt i kamper med seniorlaget. 

 

Ungdom 2 
Det ble meldt på 1 lag i grønn serie høsten 2021. Laget har bestått av spillere født i 2008 og 
2009, siden det ikke var nok spillere til eget WL-lag i år. De fleste spillerne er aktive i flere 
idretter og det har vært viktig å legge til rette for at det skal være mulig å kombinere 
idrettene. Det har vært 2 ukentlige treninger i tillegg til kamper. Johannes Nilsson, Marianne 
Kjos, Kjell Bertelsen og Peder Eliasson har vært trenere, mens Siri Løvås Eiken har vært 
lagskontakt. 

 
Senior Herrer 
Herrelaget har spilt i 2. divisjon høsten 2021. Spillergruppen har vært litt i minste laget, og med en del 
skader i tillegg, har de vært avhengig av hjelp fra ungdomslaget i kamper.  
 
Damer Senior 
Freidig har ikke hatt et eget damelag i ordinært seriespill i 2021 pga få spillere. De resterende 
spillerne har hatt mulighet til å være med på treningene til herrelaget og ungdommene. Det har 
også vært et samarbeid med NTNU/SINTEF, slik at de som har ønsket å spille kamper i 
Trønderserien har fått bli med der. 



 
Minirundelag 
Minirundelagene er delt inn i klassene Mikro (spillere fra 1. og 2. trinn), Mini (3. og 4. trinn), og 
Lillegutt (5. og 6. trinn). Det var godt oppmøte på minirundene i 2021 hvor vi har stilt med 6-7 lag i de 
rundene som lot seg gjennomføre. Minirundelagene rekrutteres fra skolene i nærområdet (Berg, 
Eberg, Strindheim og Åsvang) og trenes hovedsaklig av foreldre. Våre aller yngste spillere trener i 
gymsalene på sin skole, dette gjør at de enkelt kommer seg til trening etter SFO. Fra 3. trinn blir lagene 
fra de ulike skolene slått sammen med treninger i større hall på Blussuvoll og Leangen. Det har ikke 
vært så mye aktiv rekruttering av nye spillere til minirundelagene, men vi er heldige og har mange 
dyktige trenerne og laglederne som sørger for god stabilitet, aktivitet og mye glede blant våre yngste 
spillere. 
 
 
Dommere 
Freidig har de tre siste sesongene hatt meget få dommere. Nedre aldersgrense for dommere er 16 år 
og Freidig har derfor hatt få dommer-kandidater blant spillerne. I 2021 fikk vi én ny dommer og styret 
vil fortsatt jobbe for å motivere spillere på ungdomslagene til å bli dommere. 
 
Representasjon 
 
Årsmøte Midt-Norge Bandyregion (MNBR) 
Benedicte Parelius, Bård Idar Kvam og Cathrine Ringstad 
 
Møter arrangert av MNBR, inkludert SLU (Sportslig Utvalg) 
Marianne Kjos og Sigurd Harby  
 
Seksjonsårsmøte Norges Bandyforbund 
Marianne Kjos, Sigurd Harby og Cathrine Ringstad 
 
 
Andre verv og oppdrag innen innebandy 
Styremedlem i MNBR: Marianne Kjos og Sigurd Harby 
 
Videre arbeid 
Målsettingen for Freidig Innebandy er "Flest mulig, lengst mulig". Dette gjelder først og fremst 
spillerne, men også trenerne, lagskontakter, dommere, styremedlemmer og andre frivillige som 
bidrar i Freidig Innebandy. 
 
De siste årene har vi hatt nedgang i antall aktive jenter. Det er jevnt over få rene jentelag i kretsen og 
de må derfor stort sett spille med og mot gutter, noe som er litt demotiverende for enkelte. I Freidig 
ser vi at vi også har mistet mange jentespillere som følge av kollisjon i treningstid for andre idretter. 
Rekruttering av jenter i alle aldre vil derfor være et naturlig fokusområde fremover. 
 
Klubben har bestemt seg for å etablere et allidrettstilbud for de aller yngste. Det betyr at innebandy 
ikke lenger vil rekruttere aktivt mot 1. trinn på Berg og Eberg, men bidra med gjennomføring av 
innebandyaktivitet som en del av et allsidig idrettstilbud.  
 
Freidig Innebandy holder fast ved at sesong for spillere som er 12 år eller yngre skal være mellom 
høstferie og påske, for å unngå overlapp med sommeridrettene. Dette er i tråd med NIFs "Idrettens 
barnerettigheter – Bestemmelser om Barneidrett". Lag i ungdomsserien starter vanligvis sesongen 
samtidig med skolestart, da hallene åpner for trening. 
 



 
 
 

 

 

 




