
FRIIDRETTSSTATISTIKKEN.   

 
Årets resultater viser det går bra 

våre premier masjerer frem på rad 

inn på Strindheims juniorer 

ga oss vårens første sporer 

og vi ropte årets første hipp, hurra. 

Refr.: Singing ai, ai ippi ai …… 

 

Så i pinsa tok vi pokal nummer to 

selv  om Mathis på den ene foten sto’. 

Det var samme unge klasse 

som seg viste av de vasse. 

Så i pinsa tok vi pokal nummer to. 

 

I vår egen stafett ble vi nummer fem 

snart så vil vi seiren ta med hjem. 

Nå er fremgangen å spore 

vi blir atter av de store, 

vi skal Vade iblant Cremen dè la Creme. 

 

Bort i Østersund der gikk det ganske flott 

Victor kjørte med ’ en bil og heiet rått. 

Gutta løp for land og ære 

de var seiren ganske nære 

Ø. P. Hadde tippet bare gult og blått. 

 

Vi mot Lillehammer tok en pen pokal 

og mot Wing og Steinar var vi ikke skral. 

Valstad gjemmer dem i kasser 

hvor vi før har lagret masser. 

Vil du ha så får du sikkert en pokal. 

 

Det var Trondheimslek og Norgesmesterskap 

det var landsdelskamp som ingen bragte tap, 

og medaljene de regnet 

slik at gutta nesten segnet. 

Det var Trondheimslek’ og Norgesmesterskap. 

 

Tre av fire K.M. – stafetter vi tok 

resultatene de fyller helt en bok. 

Dette viser at vi kommer 

bare vent til neste sommer 

alle fire hekter vi da på vår krok. 

 

 

Så til Åsarna vi drog i samlet flokk 

og vi samlet opp poeng, men ikke nok, 

men til neste store kampen 

setter mer vi opp dampen 

når til Åsarna vi dra i samlet flokk. 

 

 



Både Audun og hain Egil satt’ rekord, 

like fort det gikk som med en gammel Ford. 

Audun på den middels strekken 

og hain Egil ordna hekken. 

Både Audun og hain Egil satt’ rekord. 

 

 

Magne, Eyvind, Torleif, Rolf, og Tor og Knut, 

Ulf og Niels da gett, ja de’ e no’ te’ gut’, 

de har alle gjort bra saker 

har fortjent seg noen kaker 

det har også alle andre som la ut. 

 

 

Vi vil love å gå inn for neste år 

vinne  laurbær når hver konkurranse går. 

Ergo trener vi som pokker, 

kanskje klubbrekorder rokker. 

Vi vil love å gå inn for neste år. 

Singing ai, ai ippi ai ……. 

 

 

 
 


