
AARSFEST 1925 

Mel. Aa ræven laa under --- 

 

1. Der faldt saa mangen en draape svett 

                                                    oppaa banen  oppaa banen 

           men gutta arbeidet like lett 

                                                                   oppaa banen  oppaa banen 

                        For stevnet skulde jo bli success  

                                                                   oppaa  banen  oppaa banen. 

 

2. En søndag laa den der helt som ny 

                                                      denne banen  denne banen 

           Og flagget vaiet i Trondhjems by 

                                                                     og paa banen og paa banen. 

                         Vor ungdom møttes til ærlig dyst 

                         av stolthets svulmede guttas bryst 

                                                                       der paa banen  der paa banen. 

 

3. Da Kreigsmann kastet sit skarpe blik 

                                                             Oppaa banen oppaa banen 

            Han saa alt stemte ja, paa en prik 

                                                             der  paa banen der paa banen 

            Det var en festdag for Trondhjems by 

            og bifaldsstormen stod høit i sky 

                                                              oppaa banen  oppaa banen. 

 

4.         Ja der blev holdt mangen idretsdyst 

                                                          oppaa banen  oppaa banen 

                          Da ”Hoffen” hoppa da blev det tyst 

                                                                             der paa banen der paa banen 

                          Og dem som firhundremeter’n for 

                          skul’ hver især ha et litet  ord 

                                                          der paa banen  der paa banen 

          

              5.         Han Opheim starta da skuddet small 

                                                                             der paa banen  der paa banen 

                          Kom, saa og vandt som en trønder skal 

                                                                              der paa banen  der paa banen 

                          Og Berrmann hoppet i lange sprang 

                          mens Gotaas sig over lista svang 

                                                                               der paa banen  der paa banen. 

         

6. Han Valstad vandt jo sin hæk med glands 

                                                                der paa banen  der paa banen 

           Og Johnsens høire var førsterangs 

                                                                 der paa banen der paa banen 

           Ja vi blir bedre, ja aar for aar 

           en vakker dag vi nok banret faar 

                                                                  her paa banen her paa banen 

 

7. Som sagt en festdag for Trondhjems by 

                                                                  blev det paa banen, ja paa banen 

           Og fri idretten fik atter ry 

                                                                                 her paa banen her paa banen 

                          Hurrah for gutta som slaget slog 

                          Hurrah for dem som tok mangt et tak 

                                                                                  oppaa banen  oppaa banen. 
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