
                                    TENK DEG TANKEN,  KJÆRE VENN : 

                                          Idrett’s – tia om igjen… 

 

                                                         Mel.: ”Mandalay” 

 

Vær velkommen hit til Freidig- hus, - så fint at mange kom 

her i byen kor vi kjør omkring fra Bom til Bom til Bom 

Hele styre- kommiteen håp du trivs i dette hus 

Noen kjeinne vel ein liten snev av ungdomstias Sus. 

 

Ref. 

Tenk deg tanken , kjære venn – Idretts-tia om igjen 

Har du siden hatt no’n gode år som overstiger den? 

Du var ung og du var pen – verden lå for dine ben 

du var en av dem som gjærne ville trim og bare tren. 

 

Kan du minnes første gangen du i Freidig- farger sto 

du var villig, sterk og veltrent -  å hei hvor du va og’ 

Du hadd’ optimistisk glød – var full av energi 

og rede for din nye klubb   all innsats der å gi - . 

Ref: 

 

Tapre forsøk gikk i vasken – men du ville ei gi opp 

du skulle frem i verden – engang å stå på topp 

Hell og lykke til deg  smilte -  du kom med på beste lag 

Seiers – sødmen fikk du føle  når du var i rette slag. 

Ref: 

 

Så med åran kom rutinen – du kom med i komite’ 

Ledet andre unge aktive som også ville med 

Tørket tåran når de tapte – delte glede når de vant 

Ledet dem på rette veien, slik de samhold også fant - . 

Ref: 

 

Freidig ble ditt varemerke – ja, for deg og mange flere 

I Hyllkaka du ble så med,  vi sammen glede sprer 

Du er tålig – kjekk og pen – står godt på egne ben 

Drømmer fortsatt om å tren, som om du var et fenomen. 

Ref: 

 

Adelstanden ble de kaldet – som i Hyllkaka ble med 

I fra bakstehella’s skjulested, høybårent kom de ned 

Ridder, Kommandør og Storkors tar mot slag på brede bag 

smiler salig, helt hulsalig – som det var til vebehag. 

 

 Ref: 

 

 Tenk deg tanken, kjære venn – Idretts- tia om igjen. 

                                                                                                             

 

          JA. 

 
 


