
                  Freidig dameavdelings jubileumsfest (25 års jubileum.) 

                                                19. februar 1957. 

 

                   Mel: Ann Karoline. 

 

                   I samlet flokk og følge til fest vi skrider inn,- 

                   ” tjue fem ” vi feirer med jubelbrus i sinn. 

                   Det lyder rent utrolig, men det er dog så sant, - 

                   så lenge er det siden Synnøve kom – og vant. 

                   Hipp – hipp – hurra – for hun som sa klart, 

                   som ga signal for jentenes start. 

                   Vi jubilerer – vi hyller i kveld, 

                   hyller i kveld, 

                   ja, det er vell, - 

                   hun som fra ”fødselen ” styrte med hell. 

 

                   Ved siden av Synnøve to kjekke jenter sto, - 

                   Solveig og en Inger – så sporty begge to. 

                   Og to av klubbens gutter avdelingen ga håp, 

                   en hjelpens hånd de rakte da ”barnet fikk sin dåp. ” 

                   Altern og Stüler – takk skal de ha, 

                   for dette puff de jentene ga. 

                   Alt lå til rette  - nu veien var klar, 

                   veien var klar – 

                   fremad det bar. 

                   Slik det berettes om dager som var. 

 

                                    ---------------- 

                

                   Mel: ”Bjelleklang” 

 

                   Vi minnes, ja vi minnes – det året ”tretti- to” 

                   at Freidigs jenter fikk sin dåp, og øyan opp dem slo. 

                   Jo det ble liv i lærvan, og mangt et ramaskrik, 

                   og pressen – spalte opp og ned – de drysset sur kritikk. 

                   Skarpe ord, krasse ord, 

                   men viljen den var stor. 

                   ”Never give up”, hu og hei, 

                   frem på sportens vei. 

                   Motstand her , motstand der, 

                   kvinnesporten er 

                   farlig, kun for kjønnet sterk 

                   ei for dem i serk. 

                   Legenes motstand fra starten så bestemt, 

                   når livslykken ødes – er seiersrusen glemt. 

                   Slik det lød, slik det lød, 

                   truet, ”pep” og glød. 

                   Gjennom kamp til sei’r vi skrev, 

                   det et motto blev. 

                  

 

 

 

 



                 Mel:” Flickorna i Småland.” 

 

                   Beskjeden var nok starten, men du verden det var stas, 

                   da Falstad starta opp med instruksjon i kart/kompass. 

                   Og siden ble det ski-ta-fatt med gang og svingteknikk, 

                   mens instruktøren Bjørnhaug gransket oss med våkent blikk. 

                   Men det ble jo også knall og fall, på ”ræven” titt en datt. 

                   En forsøkte  ”S” og vertikal – mon bakken var for bratt, 

                   Kanskje sjelden  - men det hendte – elegant en tok en port. 

                   Åh, så herlig du å mestre det vi kaller slalomsport. 

                                             ------------------ 

                          

                   Mel: ”Høyt oppe på bjerget” 

 

                   Ja, dette var starten 

                   og nu ble det sving, 

                   på jenter i farten, 

                   på saker og ting. 

                   Den sportsgærne flokken, 

                   ja, det var en lyst,  

                   å se denne flokken 

                   med ”F”en på bryst. 

 

                   ”Steinkjersainnan” 

                         ( valsetakt) 

 

                   De første ”stjerner” som lyste opp, 

                   Florentze/Maja så støtt på topp. 

                   :/:  Da Jorun kom på arena’n frem, 

                   Melins pokal den tok’a med seg hjem. ./. 

 

                   I slalomsporten så suveren, 

                   en Kirsten stadig som nummer en. 

                   ./. Og felles-turan til fjells på ski, 

                   de knyttet båndet, skapte harmoni. ./. 

 

                   Og mangen ivrig små ”pigelill” 

                   med idrettsglede de tråtte til, 

                   ./. men ikke alle mot høyden når, 

                   og noen kommer jo og noen går. ./. 

 

                                                            Og så kom de mørke år. 

 

                   ”Den glade vandrer”. 

 

                   Med frihetsbrøl i førti – fem, 

                   vi atter dukket frem, 

                   som gratier vi svevet lett 

                   med håndball så kokett. 

                   Og som sant, 

                   vi i blant, 

                   seiret vant, 

                   men det hendte vi med knall og fall-era, fallera, 

                   vi gikk dukken – fallera. 



 

 

                   ”Bedre og bedre dag for dag.” 

 

                   Men  --- bedre og bedre dag for dag, 

                   fremgang  i sportens ville jag. 

                   Ann-Mari hun sprintet- seiret, 

                   vårt stafettlag ofte triumfer feiret. 

                   Og i skog og mark -  på fjell,  

                   Judit-Elinor med hell  - 

                   med kompass og kart de for 

                   etter poster – mot vest – i sør – i nord. 

 

                   ”Wølfgangsee”. 

                   (Sommer i Tyrol) 

                   valsetakt. 

 

I disse år som er svunnet hen,                             Når vi nu minnes de gagne år 

ja opp og ned kjære venn,                                   vårt blikk mot ledelsen går, 

når vi nu jubilerer -                                             en takk for hjelp og støtte, 

vi samstemmig si’r gratulerer,                            for velvilligheten vi møtte. 

Og ungdomsflokken som stormer på                  I dag vi minnes med pomp og prakt, 

vi håper  -  tror de må få                                     de år som bak oss er lagt. 

en hjelpens hånd i fra dem                                  Et rungende hurra 

som kan lede jentene frem.                                 fra en Freidig-skare så glad. 

  

 

 

                                                                                        19/12   1957 

                                                                                         M - - - x. 

 

 

 
 


