
 

                             Til Freidig- damenes julefest 21/12- 1945. 

 
                                          Melodi : Pål sine høner. 

 

                             Klubben vår, Freidig, har fått i sin mitte 

                             en flokk unge damer med gå-på humør. 

                             Vi sportens ”Herculeser” ,kom la oss titte 

                             om de er iført vår rød-gul kulør. 

                             Ja, kjære ”quinder” vi av dere venter 

                             at dere blir noen sportsekte jenter, 

                             i idrett og slalom, i håndball og slikt 

                             må alle Freidig-jenter gjøre sin plikt. 

 

                                        Bare damene synger: 

 

                             Vi unge sylfider på idrettens himmel 

                             har gått til vårt ”kall” med en tindrende lyst. 

                             Og vi er mange i ”quindenes” vrimmel, 

                             i idrettens kamp som vil ha seg en dyst. 

                             Kom, la oss vise den sjølgode mannen 

                             at sportsgær’ne jenter en pryd er for standen. 

                             Ja, kom alle jenter som kan og som vil, 

                             og bli med i sportens forjættede spill. 

 

                                             Melodi : Tyven, tyven. 

 

                             Sporten sporten er for mannen, 

                             har det sent og tidlig hett. 

                             Springe, hoppe om på banen 

                             for en dame var ei rett. 

                             Men nu er det blitt 

                             moderne litt om litt 

                             hvor hun på idrettsbanen boltre kan seg fritt. 

 

                                 Melodi : Ungdommen like fra Arilds tid. 

 

                             Håndball, den vakreste sport har fått, 

                             innpass, innpass, 

                             og Freidigs damer til kamp har gått, 

                             det er vel noe til stas. 

                             Når de om på banen i yndig stil 

                             kamperer i ”figthin” spill, 

                             og kjemper med ”nebb og klør” iblandt 

                             litt hektisk, ja det er sant. 

                             Håndball, håndball, herligste sport som finn’s 

                             som med hell blir dyrket av våre kvinn’s, 

                             som går inn for kamp og seier, 

                             på sportens gylne veier. 

                             Vi slår et slag, på denne dag 

                             for vår klubb, for vårt idrettslag. 

 

 



                                            Melodi: Gjest Bårdsen. 

 

                             Nu har vi fått et håndballag med fynd og klem, 

                             som ei lar seg stoppe på veien frem, 

                             og målet for dere er toppen å nå, 

                             bli mester i håndball, hver konkurent slå. 

                             Og derfor på ”Ila” dem alt har tatt fatt, 

                             med trening fra syv og til langt på natt, 

                             og alle som en med et Gå-På humør 

                             ser alt frem til sommeren  ”seks og førr.” 

 

                             Men alle kan ei med på lagene bli 

                             med dem som for klubben skal kjempe og stri’, 

                             kun noen når opp til berømmelsens topp, 

                             vi andre vi trener, vi herder vår kropp. 

                             Alt tar vi som en lek med vårt søteste smil, 

                             vårt  motto det er : ”Frem for ynde og stil”. 

                             Og vi mosjonerer, blir med hvis det gjeld’ 

                             til støtte for klubben, til glede for oss selv. 

 

                                      Melodi: Jacob og drømmestigen. 

                                          (Fra en freidigdames drøn) 

 

                                  Opp til sportens berøm’lige tinder 

                                  er vi sikkert og trutt nu nådd frem. 

                                  Alltid vi, alltid Freidig som vinner, 

                                  bringer Laurbær og sei’r med oss hjem. 

                                  Reise rundt i vårt land 

                                  lære bort vi som kan, 

                                  vi vil høine vår idrettskvinnes stand. 

                                  Men litt brått illusjonene bristet, 

                                  da omsider jeg våknet igjen. 

 

                                          Melodi: Tyven –Tyven. 

 

                             I det år som nu er svunnet 

                             har det vært litt opp og ned. 

                             Pene seire er jo vunnet, 

                             noen tap det også blev. 

                             Men vår dametropp, 

                             i Freidig lyser opp 

                             la målet bli for dere: Seier – helt til topp ! 

 

                                  Melodi: Vi går ei hjem før morgen. 

 

                                  Tilslutt vi lar det gjallle, 

                                  et  leve, et Hurra! 

                                  med ønske fra oss alle, 

                                  før vi må dra herfra, 

                                  At året blir til glede 

                                  harmonisk klang det får, 

                                  fra oss som er tilstede: 

                                  God Jul og Godt Nyttår ! 


