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STRINQA IDRETTSLAGS STYRE I 1948 
' t 

Sittende fra venstre: Rolf Kvrerno, Ivar Schjolberg, Halvdan Mjoen. 

Staende fra v.: Olaf Nordby, Ole Skavdahl, Bjarne Skogseth, Alf Fremstad. 
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Fra Komiteen for Jubileumsberetningen. 

Hensikten med denne heretning er a gjenoppfriske 

idrettslagets arheide i de ar som er gatt. Dessverre er 

vi forhindret fra a gjengi alle bedrifter nayaktig, da 

lagets arkiv kom hort under krigstiden. Vi har dog sa 

godt som mulig samlet de mest eksakte ting som har 

hendt i denne tidsbolk. Har vi, mot formodning, 

kommet i skade for a ta feil av ett eller ann:et, uteglemt 

et navn eller ting som burde ha vrert nevnt, her vi om ... 
unnskyldning og haper at de som skriver lagets 100 ars 

beretning har mere handgripelige fakta a holde seg til. 

Med disse ord ~msker vi laget alt godt i framtia. 

Strinda i januar 1948. 

Ivar Schjolberg. Michael Thangstad. 

Paul G. V enaas. 
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i Litt historikk. 

. Den forste antydning til idrett i Strinda hegynte med at to s0n
ner av brukseier Holtermann, Sluppen, varen 1897 kom hjem fra 
studieoppholcl i :England med hver sin fothall. Det samlet seg 
snarl endel ungdom pa Sluppenjord.et, og fothallen ble sparket og 
polet i l10r og heim. Det var jo ikke sa noye med regler og lover 
enna, men moro var det Jell. Oet er vel mest sannsynlig at Strinda 
var et av de forste strok fotballen begynte a rulle i Trnndelag ..... .. 

Ut pa vinteren gikk sa endel gutter sanunen om a stifte Strinda 
Idrettslag. Da det dessverre ikke finnes noen notater fra den tid, er 
man avskaret fra a opplyse om lagets forste formann og styre. 
Imidlertid kan enclel av stifteme nevnes: Blant annet de for nevnte 
hr0drene Holtermann, hr0drene Stene, br0drene Willmann, 
brodrene Stendal, Grimsen, Karl Lund, br0drene Faaness, Mathias 
Blakli, m. fl. 

Etter at Holtermannsguttene reiste fra hygda gikk fotballen i 
glemmeboka, og skisporten ble tatt opp som hovedgren. Der hie sa 
avholdt et premieskirenn, det forste i bygda. Ved samtale med 
gamle overko11dukt0r I. Niels·en, som var dommer ved det forste 
hopprenn, far vi et innblikk i datidens stil og skiutstyr. Rennet 
foregikk i en hakke i Fossagrenda ovenfor Sluppen. Enkelte av 
guttene hadde Finnski, en lang og en noe kortere med en djup, brei 
fure under. Andre hadde hj0rk- eller furuski med stroppe over 
vristen og med taug eller remmer bak helen. Hopplengdene varierte 
mellom 12 og 17 meter. Dommeren, Nielsen, gjorde et provehopp 
pa 18 meter og ble veldig beundret for det framifra lange svev. 
Stilen var den selsomme krokete. Desto flere ganger de kroketcseg 
sammen under svevet, desto lengere trodde de de hoppet. F0rste 
premie fikk selvsagt df'a som hoppet lengst, sa det var forsavidt en 
enkel affrere a vrere skidommer i den tiden. 
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Omtrent samtidig hle et av de forste langrenn arrangert. Nielsen 
gikk opp foypa, som gikk ut fra garden Blakklia, om Tomset, 
Tomset-myra, Brekken, Steintrna, Steinan og til utgangspunktet. 
L0ypa var vel omtrent 7-8 km. Mathias Blakkli hie overlegen 

,-inner av 10pet. 
Siden hle det holdt lagsskirenn hvert ar og i forskjellige bakker, 

hl. a. i Tomsetlia, Steinlia, Ualsetbakken og Steintr0a. Men den 
bakke som ble mest hrukt var allikevel «Gryta», hvor hopplengdene 

med arene kom opp i 25-28 meter. 
Etter hvert skirenn fulgte sa den tradisjonelle ski- eller arsfest . 

Denne var ogsa ambulerende mellom forskjellige garder i hygda, 
som Moholt, Blresevold, Ramstad m. fl. Der foregikk sa premie
utdelingen og delvis en liten kritikk over 10pet og prestasjonene -

og sa var det clans etterpa ..... . 
Utenom det :hlige skirenn og fest var det ellers liten rnrelse 

innen laget inntil 1905. Fra dette ar hle det mere fart i karene i og 
med at det ble arrangt'rt flere skirenn og delvis med rleltakelse fra 
andre lag. I samme forhindelse hor det srerlig bemerkes at laget 
allerede da - for vel 40 ar siden - hadde en ganske stor og aktiv 

dameavdeling, som med iver og interesse deltok i skirenn, savel i 
hopp- som bakkerenn. Blant clamene kan vi spesielt nevne 'l!:Ueu 

Steene som hoppet sir.e 25 meter i Gryta. 
lfolge protokollen 1906 hadcle laget 117 medlemmer. Arskontin

gent kr. 0.50. I samme protokoll finner vi f0lgende: «l styrem0te 
8. oktober 1906 var besluttet avholclt en fest pa Ramstad. Festen 
holdtes den 26. s. m.Entreen var for herrer kr. 0_.40 og for darner 
kr. 0.30 r.1ed en gangs hevertning.» Videre finner vi i nevnte proto
koll: «l styrem0te den 7. mars 1906. Til de av laget der agter at 
deltage i amtskirendet i Budalen, gives et reisebiclrag hver, stort 

kr. 3.00 af lagets kasse.» 
Nrermere kommentarer overfloclige. 
Det fra protokollen refererte er pent og sirlig fort av K. Sing

stad, som var formann i arene 1905-08. Da Singstad i 1908 flyttet 
fra bygda samticlig med et par andre styremedlenuner, hle styrets 
gjoremal overtatt av Hans Peter Faaness, saledes at rlet ikke hle 

noen dodperiocle av den grunn. 
I 1909 hle fri-idrett opptatt p:'t programmet. 
I 1910 hle clet sammenslutning med Strinda Fothallag og der

med var clenne idrettsgren ogsa kornmet med. 
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I 1915 hle·det sammenslutning med Jonsvatnets Idrettslag.-Dette 
lag hadde et mindre fokale som ble flyttet .ned til den. i 1916 inn
kj0pte plass pa S0ndre Berg og benyttet · der. Da · laget ·gikk til inn
kj0p av denne plass, var det mange som sa meget skeptisk pa dette, 
etter deres mening, hasardi0se foretagende. Man kan f astsla at laget 
aldri har hevdet seg sa bra - bade 0konomisk og idrettslig - som 
i den tid det hadde sin egen bane. 

I forbindelse m~d oppforingen av klubblokalet b0r nevnes at alt .. 
grunnarheide ble ·•utfort av lagets medlemmer, og dette arbeide 
utfortes sa solid, at stortingsmann Fjermstad, som av interesse rett 
som det var inspiserte arbeidet, mente at muren var sa sterk at vi 
kunne ha bygget !Domkirken pa den. 

Innkj0p av plassen og oppforingen av lokalet ble ordnet av lagets 
medlemmer uten noen offentlig st0tte. Et Ian stort kr. 6000.00 b}e 
innvilget av Strind'ens Sparebank mot folgende kausjonister: Stor
tingsmann Paul Fjermstad, kj0pmann Anthon Faaness, gard
brukerne John Nress, G. Venaas, G. Presthus og Knut St0rseth. 

Ved navnekonkurranse fikk plassen navnet «Lidarende». 
JEren for dette store tiltaket ma i forste rekke tilskrives Paul G. 

Venaas, ilclsjelen i laget fra 1909 til 1919, da han fraflyttet bygda. 
Venaas var ·en all round idrettsmann, savel i ski, fri-idrett, fotball, 
og dertil en framragende administrator. Uten bans initiativ og 
dyktighet har laget neppe kunnet skaffe seg egen iclrettsplass. 
Venaas var ogsa sa heldig at han hadde en far, som sa med velvilje 
og interesse pa idretten og som ga guttene mange oppnrnntrende 
ord. Av andre som var med under innkj0pet og opparbeidelsen av 
idrettsplassen kan nevnes: Godtfred Moe, Petter Dahle, Michael 
Thangstad m. fl. 

De m·est framgangsrike ar for ski- og fri-idrett ma vel regnes a 
vrere i perioden 1916-1926. Fra den tid var fotballsporten den mest 
dominerende, inntil 1940, d.v.s. inntil de «grnnnkledte i;ports
menn» overtok var idrettsplass. Denned inntradte for vart lags ved
kommende 100 % idrettsstreik. Denne varte i 5 ar og vi nytter deLte 
hove til a takke alle vare medlemmer for den faste nasjonale 
boldning. 

Medlemstallet pr. 1/1 1948 er 320. 
Formenn gjennom arene bar vrert Johan Peder Arnstad, Joh. 

Algarheim, Krf. Singstad, H. P. Faaness, Einar Moksnes, Paul G. 
Venaas, Michad Thangstad, Einar Nress, Hjalmar 0steraas, Alf 
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0steraas, Jens' Paulsen, Georr, ~tromi-cm, Ohw ·Hellan, Ivar Schj0l

lierg ·og Erlhig Hella11. 
Lagets navrerende. 8tyi·e hestar av: 

Ivar Schj0lberg, formann 
Rolf K vrerrn;i, varaformann 
Halvdan Mj0en, kasserer 
Bjame Skogseth, sekretrer 
Alf Fremstad, styremedlem 
Olaf Nordby, 
Ole Skavdabl. 

Ski. 

Skisporten er den eldste innen lagets forskjellige grener av 

idrett som er drevet gjennom d:e hengangne 50 ar. 
I de forste ar hie skiene mest pmvet i innbyrdes konkurranse 

med avholdelse av lagsrenn og da bade langrenu og hopprenn. Men 
allerede i 1905 folte vel de unge skil0pere seg sterk og dyln:ig nok 
til st0rre oppgaver og deltok i et Amtsrenn - som det dengang 
het - pa Byneset. lngvald Faaness var ikke snauere enn at han 
reiste hjem igjen med 1. premie og Nils Willmann med 4. premie i 
bopp. Lagets «hestyrelse» i disse ar fra 1905 og utover var menn 
soi:i-1 hadde 0ynenf:' apne for den edle skisport og la ned et ' stort 
arbeide rent propagandamessig sett ved a avholde en rekke renn for 
lagets med]emmer. Det hie avholdt langrenn og hopprenn, ja, til og 
med hakkerenn for <lamer. Dette styre var ogsa merksam pa det 
organisasjonsmessige, id<>t det den 20. januar 1906 heter i et referat 
fra arsm0tet: «Laget hesluttedes indmeldt under Uttmndelag Ski

forhund og Centralforeningen.» 
Nevnte styre som fomvrig bestod av K. Singstad, formann, 

Anders Larssen, kasserer, og Johan Stene, Ingvald Faaness og H. P. 
Faaness som medlemmer, var karer som hadde god orden i sine 
papiter, hvilket fremgar av den forste protokoll fra denne tid. Det 
heter bl. a. her: «Aar 1906 i styrem0de den 26. januar foretages 
valg paa formand og kasserer» og videre «Premieskirenn bliver at 
avholde Iordag den 3. og s0ndag den 4. fehruar cl. a. Lokale for 
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sexa og premieutdelingen leies hos Handelsmann Th. Gund-ersen. 
Nreste styrem0te den 31/1 s. a. Modet hrevet.» Pa dette styrem0te 
ble det besluttet: «Entre til sexaen den 4. februar d. a. for herrer 
kr. 0.70, for damer kr. 0.50 og for gutter og piger under 15 aar kr. 
0.50. Adgang til skirennet eller sexaen tillades ikke for kontingen
ten er betalt. Avertissement i anledning premierendet indrykkes i 
<<'.Dagsposten» og «Adresseavisen». Som prisdommere foresloges Joh. 
Algarheim, Anth. Fa:anes og Th. Gundersen. S0lvet tages hos guld
sm·ed Thoresen.» So.th en ser klare og konsise bestenuuelser. 

a 

Resultatet av dette skirenn ble: 
Langrennet - 12 deltagere, ca. IO km. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 

3. 

premie Gunnar Overvik tid 58 min. 48 sek. 
» Lars Kj0snes » 59 min. 24 sek. 
» Johan Stene » 1 time 4 min. 46 sek. 

» Gunnar Kj0s11e:;; » I time 8 min. 04 sek. 

» Peder Johnsen » I time 8 min. 59 sek. 

» Olav Kvale » 1 time 9 min. 31 sek. 

H.o p prennet. 
kl. 1. premie Gustav Willman (damcnes pokal) 
» 1. » Einar Wold 

2. » Birger Stene 

" ,), » lngvalcl Faaness 
4. » Gunnar Kj0snes 
5. » Gustav Tr0m1 
6. » Martin Grendahl 

» 1. )) Nils Willman 
2. » Paul Venaas 
.3. » K. Jorgensen 
4. » Wilhelm Stene 

5. » Ole Antonsen 
6. » Ivar Kvam 
7. » Harald Mortense!J. 

Ehstrapremier. 
Prisdommernes premie tilfalt Helge Faaness 
Seilmaker Mortensens premie tilfalt Peder Folda] 
Thoresens premie tilfalt Martin Willman 
Lagets premie tilfalt Guttorm Sand. 

" f 

Bakkerenn for damer. 
1. premie Ellen Stene 
2. » Aasta Stene 

3. 
4. 

» 

» 
Dagny Gundersen 
Gudrun Willman. 

Sexa med premieutdeling holdtes pa Ramstad, hvori deltok ca. 
90 mennesker. 

Det er ganske imponerende a tenke pa at dette foregikk i aret 
1906. Det viser med all tydelighet at natidens arheide med hensyn 
til barneidrett - gutter og jenter - ikke er av ahsolutt ny dato, 
men et stadig tilbakevendende feuomen. Kl. III var nemlig gutter 
under 15 ar. Det hemerkes forovrig at alle deltagere var med
lemmer av laget. 

Styrets energiske arheide med avholdelse av disse renn hrakte da 
ogsa gode resultater. En hel del av de foran nevnte lopere, samt 
E. Faaness, Sigurd Berg og G. Gulseth, oppnadde i de konnnende ar 
en rekke premier i Amtsrenn og Stiftsrenn. Disse hle da ogsa 
godt kjent ute hlant almenheten, mens derimot selve Strinda og 
dens naturlige beskaffenhet var et temmelig ukjent hegrep. Om 
dette forteller en liten episode pa skikretstinget i aret 191~ Det 
forela nemlig pa dette ting en soknad fra vart lag om avholdelse av 
et hopprenn i var nye bakke Stokkleiva (lille). En av represen
tantene sa n·emlig i et innlegg omtrent folgencle: <«Det kan det ikke 
hli tale om, for pa Strinda finnes det ikke noen hoppbakke.» Var· 
mann, som forovrig var Michael Thangstacl, kunne berolige ved
kommende med at hakken var der og videre pa et nytt sponmu'if om 
hvor langt <let kunne hoppes, svare ganske lakonisk: «Ca. 40 meter.» 
Men det var det ikke en sjel som trodde heldigvis, for pa den tiden 
var 40 meter nrerm·est en sensasjon. Vi fikk soknaden innvilget og 

rrnnet hie avholdt. 
I hyens aviser hie hakken etter rennet hetegnet med «Storhakke 

pa Strinda». Betegnende er ogsa for datiden det svar en av del
takerne ga da han hie spurt om hvordau han likte hakken: «Fin, 
men gucl hjrelpe mre kor redcl re va.» Bakkerekorden er 40,5 111. og 
haes av Otto Tverdahl, Opstrinda. 

Olaf Loberg er den clominerende figur hittil i lagets historie og 
har for all framtid iunrisset sitt navn pa skienes omrade. I <1rene 
fra 1917 og fram ti] 1928 gjorde han seg bemerket, ikke bare Jokalt, 
men over det hele land og Sverige med. Det var ikke hare ved sin 
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~kiferdighet at Olaf Leberg gjorde· seg hemerket. Hans hele fram
ferd - stillferdig, liketil og brainfri -, gjorde at han var velsett av 
alle og han hlir da ogsa staende for oss som typen pa en ekte 

idrettsmann. 
I L0bergs tid ma ogsa nevnes Halvor Bj0mgaard og Ole Gj0lme 

i;om var meget golle hoppere. 
Vi var na kom11}et til den periode, hvor kravet om st0rre bakker 

og storre hopjJlengder gjor seg gjelde.mle. Dette krav utloste seg i 

form av den store 'stokk-kleiva. 
Apningsrennet ble holdt i mars 1935 og var meget vellykket. 

Bakkerekorden ble pa 65 meter som prestertes av Einar Wangs
vik, B. S. K. Det er forovrig det eneste renn som er holdt i denne 
bakke, da denne ikke er ferdig. Ferdighygget er <let sannsynlig 
at hopplengdene vil konuue opp imot ca. 80 meter. Det kunne ha 

vrert morsomt - - -
Etter Lohergs tid har laget heller ikke hatt sa fii gode skil0pere. 

Vi nevner Gustav Berg, Per Nordtomme, Anders Estenstad, 0rnulf 
Stene, Johan Nordby (diskoskasteren), Nikolai Balstad, Gustav 
La:nga·s og i den siste tid, Hans Kvamme, som plaserte seg som nr. 1 
i kl. C i 50 km. langrenn, arrangert av Strinda ldrl. 1946. 

D'et hemerkes forovrig at laget er tildelt Norgesme.'lterskapet p<'i 
ski i 4 X 10 km. og 50 km. for 1948. Dette er det forste i sitt slags 
nordenfjells og viser at Strinda Idrl. tross sine 50 ar ikke lider av 
areforkalkning, nar dP tar et sadant arrangement. Vi er imidlertid 
forvisset om at laget med glans makter den store oppgave. 50 ars
dagen f Pires pa arsdagen den 23. januar ved en enkel tilstelling i. 

Handverkerforeningens store sal, Trondheim. 
Vi haper at kommende slekter vil fore de rike tradisjoner Strinda 

Idrettslag har pa skisportens omrade videre i samme and som alle 

dt> i dPnnP herPtning nevnte. 

Fri-idrett. 

Den femte konkurranf'f' i fri-idrett hle avholdt 23. juli 19!J pa 
Stokkan. Det var forst meningen a arrangere et terrenglop . med 
start fra Movold og innkom;.t pa Stokkan, men dette ble sa for
andret til landeveislop, med start fra Stokkan forbi Ramstad, Vei
skillet - Hegdalen og tilbake til startstedet. Det var 6 deltakere. 

j() 

.. 

\, 

Bestemann ble Gustav Trnan. med. tid · 17 min. 45 sek. L0ypa var 
rundt 4,5 km. 

Den 10. septemher s. a. holdtes lagkonknrranse med 14 deltakere. 
Der konkurrertes. i 5 0velser. Seierherrer ble: 

100 meter .... . .. .. .. . .. . . . Lossius Dahle 
H0yde ..................... Paul Venaas 
Leng de . . .. . .. . . .. .. .. . . . Petter Dahle 
Treskriu ........ ; ......... Guttorm Sano 
800 meter .... . .. .. . .. .. .. . Paul Venas 

Etter at laget fikk sin egen bane, ble der avholdt lagstevne hvert 
ar og med god deltakelse. I 1917 arrangertes et Nordenfjells idretts
stevne med rekorddeltakelse for idrettsstevne i Trnndelag. Strinda 
Idrettslag moustret da en hel del habile idrettsmenn. Pa lang
distansene - banefop - hadde laget en solid trio hvor blant annet 
den kjente skiloper Olaf L0herg apenbarte seg som en meget god 
5000 meter-loper. Han feide da ogsa av halvmila pa rundt 17 min. 
og det ble regnet for en god prestasjon i den tiden. 

Mikkel Ramlo var ogsa en meget god loper, som oppnadde gode 
tider pa denne distanse. Men den beste i denne 0velse var Gotfred 
Moe som flere ganger fop 5000 meter pa rundt 15,30-16 ti1nin. Det 
var ogsa svrer konkurranse i denne 0velse, idet Hovdenak og 
Opheim fra Freidig og J. Ankile fra Doves Idrl. deltok og det var 
gutter som ikke lot gras·et gro under piggskoene. Blant de mest 
kjente fri-idrettsmenn innen laget er Edvin Faaness. Han var lagets 
mangekjemper og en poengsluker av rang. Hans sterkeste _0velse 
var vel kast. Som 20-aring kastet han kula 10 cm. under den davre
rende norske rekord. I diskos nadde han omkring 40 m., likesa l0p 
han 100 m. pa 11,4 og vant to kretspokaler i 5-kamp. Dessverre la 
Faaness opp, bare 22 ar gammel. Radde han fortsatt ville han med 
sin sterke konstitusjon nadd storre resultater. 

Ellers kan nevnes flere jevnt gode idrettsmenn: S. Groven, 
P. Venaas, Tonning Lund, Hj. 0steras, E. Ness, L. Dahle, 0. Ram
stad, K. Vanvik, A. Langas, Joh. Nordby m. fl. Sistnevnte reiste til 
Oslo, hvor han gikk inn i Torshaug Idrettsforening og ble i 1946 
norgesmester i diskos junior. Han har oppnadd r·esultater omkring 
48 meter. 

Laget har ogsa na en stab unge gutter som har hevdet seg bra i 
konkurransene. Bl. a. Rolf Kvern0, norgesmesteren i stav junior, 
med et sa flott res11ltat for en junior som 3,50 meter. Eksperter spar 
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at Kvern0 vil na langt i denne 0velse. Ellers har laget f. t. flere gode 
idrettsmenn som Skogseth, Skavdahl m. fl. og et godt stafettlag. 

Sommeren 1930 opptok laget en for Trnndelag forholdsvis ny 
gren av fri-idrett, nemlig landeveis stafettfop. L0pet fikk navnet 
«Trnnderstafettem> og deltakerantallet det forste ar hie 42 mam1. 
Denne ide som vart lag her satte ut i livet, for a fa med den mere 
alminnelige idrettsma,nn (massen) har vist seg a overtreffe vare 
dristigste forventning:rr, idet deltakerantallet har vrert stadig 0kende. 
Det kan nevnes at i f932 var <let 54, i 1935 var det 220, og na i <let 
sist arrange.rte l0p i 1947 var <let 350 fopere med. 

Et hvert lag liar sine opp- og nedgangsperioder, sa ogsa med 
Strinda ldrettslag. Da laget i 1940 matte overlate sin bane, hie det, 
som rimelig k~-- ".rere, en cfodperiode, ,men som vi haper - med de 
mange ringe interesserte medlemmer, og det energiske styre - a 
ville komme over, og at det, nar egen idrettsplass kan ordnes, atter 
kan na opp til gamle h0yder. 

Fothall. 
Som nevnt i forste avsnitt var det fothallen som ga st0tet til 

samlet idrettsliv i bygda. Det gikk imidlertid hele 11 ar for fot
ballen igjen hie oppdaget pa Strinda. IDet var da allerede 4-.5 klub
ber i Trondheim, og derfra begynte sa denne idrett a hre seg utover 
til de nrermeste hygder. Frosta Fotballklubh - na «Neset» - er vel 
en av de eldste hygdeklubher i Trnndelag. Pa et mete sommeren 
1909 hie sa Strindens Fothallklubb stiftet. Metet ble holdt pa gar
den Blresevold, og der m0tte ca. 30 unge gutter fra Strinda og 
Trondheim. Blant de framm0tte var ogsa, na avd0de, Oluf Steen, 
norgesmester pa sk0yter. Han var meget interessert i at det ble stif
tet fotballkluhh pa Strinda, og som aktiv spiller i «l(vik»," Trond
heim, ga han guttene mange gode og velmente riid. Enda en Troncl
heimsgutt vil vi nevn·e, nemlig P. Pettersen - siden mangearig vel
kjent spiller pa Freidigs lag - na aktverclig kj0pma1m i Trond
heim, men like fotballinteressert som i unge <lager. 

Det ble sa valgt styre, ·3om besto av folgende: Petter Dahle, Enok 
Klungerho, Michael Thangstad, Einar Ness og Ingvald Faaness. 

Etter valget hle det en ganske livlig diskusjon om klubhnavn, 
kluhhen var nemlig emul. ikke tilsluttet Strinda ldrettslag. Det 
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framkom en hel del navneforslag: Viking, Tor, Tr0nderen, Trond, 
Strid, Central og mange flere. Til slutt bJe man sa enig om Strin
dens Fothallklubb. 

Den forste sommeren foregikk treningen pa et jorde ved Blrese
vold gard. Siden ble det trenet her og der innen bygda inntil kluh

ben i 1911 gikk inn i Strinda Idrettslag. Samme ar fikk laget Jeie et 
jorde av g·ardbruker Daniel F0ll, Store Moholt, som fornvrig var en 
av de fa ddre som forsto ungdonunens trang til a samle seg om 
idretten og dens gleder, og rere vicre ham for det. Det var nemlig 
ikke mange av den eldre argang, som i den tiden sa med hlide 0yne 
pa ungdommens formastelige tiltak. 

Heldigvis er den tiden forlengst forbi, <la gutten matte lure seg 
ut til idrettsplassen og kanskje fikk ekstra oppstramming nar han 
kom hjem om kvelden. Idretten, og kanskje isrer fotballen samler 
tusenvis av livsfrisk ungdom og titusener tilskuere. Den er hlitt en 
faktor som selv den verste idrettshater og grinebiter ma ta hensyn 
til. De fleste kommunale myndigheter i by og bygcl er da ogsa na 
oppmerksom pa idrettens store hetydning og bevilger 0konomisk 
st0tte til idrettsbaner, skibakker, badstuer o.s.v. Matte det ogsa 

falle en skjerv pa vart gamle, kjrere idrettslag. Men beskjeclenhet 
er en dyd, som dog sjelden forer fram til 0konomisk forde:r.' 

Den forste kampen gikk i Rissa mot Rissa Fotballkluhh. Det var 
en herlig tur og vi hie vel mottatt av de hyggelige guttene der ute. 
Ble innvitert pa rnmmegrnt til middag pa garden Sund, der guttene 
forsynte seg kanskje litt for dugelig av den fete og ekstra gode 
grnten, og med kaffe og kaker etterpa. En times tid etter den solide 
middagsmat, stilte vi til kamp, men da var nok ikke alle guttene 
srerlig opplagt til kroppslig anstrengelse, som rimelig kunne vrere, 
og i annen omgang begynte folgene a vise seg. Ytre venstre, en 20 ars 
yngling pa 90 kg., sprang sa svette og tarer rant, og i slutten av 
omgangen ropte han i sin vande: «Hallo Michael. E de lang ti 
ijren ?» Fire minutter hle det svart. «Alreit», sa ynglingen, idet han 
gra i ansiktet og sid i buksebaken stakk av og s0kte dekning bak 
den f0rste og beste hergpynten. Resultatet av kampen hle 3-1 i 
viirt fav0r, og vi var ikke lite stolte av var forste seier. 

Men hovmod star for fall. Vi fikk utfordring til privatkamp av 
Tryggkameratene, Trondheim, utfordringen hle mottatt og kampen 
gikk pa et jorde ved en reperbane pa Voldsminde, Trondheim. 
Banen var et trekantet jorde, hvor malfeltet fylte nesten den ene 
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langside. Med vart reservespekkede lag, en partisk donuner og et 
unikmn av en bane, fikk vi en leksjon i fothall som resultei:te i et 

tap pa hele 19-0. 
Vel, vi tapte ikke motet for clet, ,nien mottok utfordringer og 

spilte kamper med jevngode privatkluhber soin «Rask», Oppstrinda, 
«Thor», Heimdal, «Urd», Ler, Tempe Idrettslag, Hasselvik Idretts· 
lag, Melhus Fotballklubh og Ranheim' Idrettslag, hvor vi i forste 

kamp seiret med ll_;_O, 
I 1912 ble opprettet eil pokalserie mellom «Urd», Ler, «Thor», 

Heimdal, «Rask», Oppstrinda, og Strinda Idrettslag. !Den forste 
ka~p·en gikk pa Urds bane mot hjemmelaget, hvor S.I.L. etter to 
og en halv times kamp, tapte pa straffespark 1-0. Strinda vant til 

slutt pokalen. 
Sommeren 1916 kj0pte S.I.L. 614 mal jord av John Ness, S0ndre 

Berg, en naturlig gresshane. Bet ble ogsa bygget kluhblokale med 

forsamlingssal, scene, restaurang og garderohe. 
1917 hle laget innmeldt i kl. C i Trondhjems Fotballkrets og 

ble kretsmester i klassen samme ar. 
Vi tillater oss a gj"engi noen linjer av «Ris0rv» i Adresseavisa i 

anledning -Fothallavdelingens 20 ars hestaen 10.-7.-29. Han skri

ver bl. a.: 

«I 1920 var laget initiativtaker til stiftelse av S0r· Trendelag 
Fothallkrets og hie kretsmester i klasse A bade i 1920 og 1921. 

Som S0r-Trenclelags forste formann ble valgt Michael Thang· 
stacl, Strinda. Han var ogsa kretsens forste autoriserte dommer og i 
mange ar :formann i clommerkomiteen. 

Fotball-laget har foretatt mange fotballturneer, vi nevner turen 
til R0ros og Tynset for noen ar siden, men den best arrangerte, 
mest vellykkede og for deltakerne minnerikeste var nok turen til 
Nordland i 1923. Strindingene seiret pa Sandnessj0en med,, 4-1, i 
Mosj0en med 4-1 og i Mo i Rana med 3-1. Deltakerne den gan
gen sender nok rett som det er en vennlig tanke nordover til 
arrang0rene der og ikke minst til banksjef Melvold i Mosj0en.» 

Vi minnes ogsa noen sma episoder fra turen. De fleste av guttene 
var jo alminnelige landkrahber og en av dem, var sindige og popu· 
here centnerhalf Hjalmar 0. hadde aldri vrert i bat pa salt sj0 for, og 
var av den grunn litt skeptisk like overfor dette kommunikasjons
middel. Fra Sandnessj0en skulle guttene fraktes med motorbat til 
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Mosj0en. Baten var ikke srerlig stor, men godt rummelig for turen. 
I stralende sommersol og speilhlank sj0 bar det sa i vei. Baten Ia 
noksa clypt pa sj0en, og med ganske lite frihord .igjen, og da Hjal
mar tilfeldigvis -sa utabords, sa han, noksa hlek om nebbet: «Sj0en 
gar da nesta oppi h,aten.» «A», sier lagets spasmaker Ola B., »enn 
om det ha vrert flo sj0 sa har det gatt over baten.» «J a, dre -,.-- -,» 
sier Hjalmar og ser hetenkelig ·ut. Men turen gikk imidlertid godt 
og alle kom t0rskodd frem. 

Strinda Idrettslag haclde etter den tid ganske godt fotball-lag, 
men ble ikke desto mindre slatt ned i kl. B av Ranheim i 1923. 
Laget slo seg opp igjen det folgende ar og spilte i kl. A inntil 1940 
da laget mistet sin bane. 

Gjennom disse ar har laget seire over folgende lag: Steinkje1'., 
Sverre, Blink, Nesset, Ranheim, Bratt, Kristiansund, R0ros, Brage, 
Kvikk, Rapp, Freidig, Tryggkameratene, National, og samtlige lag i 
S0r-Trendelag. 

Arene 1928-33 ma vel sies a vrere de mest fremgangsrike for 
fotballavdelingen. Laget hadde da en hel del gode spillere, og spe
sielt etter at sportsklubben «Steinar», Leinstrand, for en tid la ned 
sin fotballavdeling, og de fem hr0dre Storler gikk inn i vart lag. 
Da alle disse var fremragende fotballspillere, ble det en m't"rkbar 
forsterkning av laget, - og laget avga i disse ar flere spillere til 
krets· og andre representasjonslag. 

Av lagets mest kjente spillere kan nevnes: Hjalmar og Alf 
0steras, Ingv., Lars, Gustav, Arne, Sigfred Storler, Thorvald og 
Jens Paulsen, Olav, Gudmund, Reidar og Erling Hellan, Ivar Schj0l
berg, Olaf Nordby, John Haugan, 0yvind Nilsen, Arne Norclfjreren 
og mange flere. 

For a friske opp gamle minner skal vi nevne et av de forste lag 
som stilte til kamp i 1909-10: 

0. Thangstad. 
S. Svendsen. P. Svendsen 

Kr. Dahle. E. Ness. J. Jakobsen 
L. Gj0lme. I. Faaness. M. Thingstad. K. Presthus. P. W enas. 

Av andre spillere fra den ticl minnes vi: G. F0ll, Anton og Enok 
Klungerbo, Olaf, Kristian, Petter Lossius og Oliver Dahle, E. Faaness 
o. m. a. Oliver Dahle var en fremragende malvokter og det var 
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stor sknffelse i laget da han forlot sitt hjenunelag og gikk inn i 
«Rapp», Trondheim, hvor han spilte i flere ar, og var i lang tid 
suveren som malvakt i alle krets-, by- og landsdelskamper. 

Arne Nordfjreren var ogsa en forsteklasses malvakt. Han kom 
fra «Nesset», Frosta, flyttet til Trondheim og gikk inn i Strinda, 

lwor han siden spilte i mal. 
Etter at idrettslaget mistet sin bane i 1940 har fotballavdelingea 

hatt en downperiode og spiller f. t. i 3. divisjon, hvor det star som 
nummer 2, men hiT flere kamper igjen og har gode sjanser til a 
spille seg opp i 2. divisjon. 

Laget haper i nrermeste fremtid a kunne anskaffe seg idrettsplass, 
enten ved egen eller kommunal st0tte, og da vil vi hape det ikke 
tar sa lang tid for laget igjen nar opp til sin gamle slagkraft. 

Aktictr. i T.bjem 

Nie. Leithe 
K 0 L 0 NI AL FORR ETN ING 

-x-

PAUL FJERMSTADS VEI 19 

TELE;;FON 2~664 

ADOLF MOE 
Strindveien 53. 

KOLONIAL • FRUKT 

TOBAKK • MELK 

- BR0D M. M. -

TELEFON 25702 

BLIKKENSLAGER 

P. Kristiansen 
Kirkegaten 59. 

Nybygg og 

reparasjoner • 

• 
Telef, ~3~73 

Sigurd Lande & Co, A/s 
Manufaktur og Skotoy 

+ 

Kongen$ gt. 41 

Strindinger 
tegn Deres forsikringer 

i 

Forsikrings-A/s Norw§gia 
Hovedagentur: 

PER T. LYKKE 
TRONDHEIM 

Tlf.: 28 847. 

Axel Bruun A.s 
SPORTSFQR,RETNING 

-=X.,._ 

TELEFON 26301 

P~INSE.NS c;;IT. 30 


