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Ved en Illilcpel 
Tiden går - Idrettslaget er 50 år. Tenk det! Mang en time og dag 

i idrettens tjeneste - ti'lhygge og adspredelse for alle oss som er opp
tatt av idrett på ett eller annet vis, enten som akitve utøvere eller i ad
ministrasjonen. 

Nå er det ingen kunst for et idrettslag å bli 50 år, vil mange si. 
Norsk idrett har forlengst fått sine første hundreåringer. Men bevares -
det er da noe å runde 50-årsmerket også. 

Strindheim Idrettslag gjør det i sin beste form! Vi kan vel være 
ubeskjedne nok til å slå fast at laget aldri har stått så sterkt som akkurat 
j jubileumsåret. Det betyr noe ekstra når vi skal se fremtiden imøte. 
Jubileumsåret blir kanskje vårt rikeste år på arenaen. Derfor kan vi 
jubilere i optimistisk forvissning om at det går fremover. Men det hører 
jubileet til at man også kas~eret blikk tilbake - oppsummerer noe av 
det som er skjedd og minnes a11e dem som gikk foran oss. De hadde det 
samme siktepunkt eg den samme målsetting: fremgang, samhold og triv
sel i ,laget som en samlende faktor for et sosialt og verdifullt arbeid i 
lokalsamfunnet. 

Strindheim Idrettslags særpreger nettopp det fine miljøet og det 
usedvanlig gode kameratskapet som alltid har hersket i laget.. Vi har 
hatt et sted å være: På «Myra» har v,i i alle år hatt vår samlingsplass, og 
der grodde det hele frem. Ikke noe superanlegg, men banen klarte seg. 
Nå når vi endelig i tillegg har fått plass i det nye garderobebygget, kan 
vi glede oss over et stort fremskritt. Hva det be,tyr for oss å få et slikt 
tilholdssted ved idrettsplassen, vil avspeile seg tydelig nok i tiden som 
kommer. 

Det beste bevis for de{ gode miljøet og at medlemmene trives og 
gjerne vil være aktivt med i laget, får vi hver gang vi ber om hjelp til 
ett eller annet. Vi har jo så mange oppgaver som skal løses. Det er ingen 
kunst å få medlemmene til å møte frem, og det er vi som står i spissen 
for laget glade for. Vier alltid selvhjulpen når noe skal gjennomføres. 
Og skulle jeg som formann i laget fremme noe jubileumsønske, måtte det 
først og fremst være at foreldrene kommer enda sterkere med som hjelpere 
når vi trenger dem. 

Kurven har pekt oppover for idrettslaget vårt gjennom alle disse 50 
årene, og jeg kan bare håpe at fremgangen fortsetter. Det er rekrutteringen 
alt står og faller med. Selvfølgelig er økonomien en avgjørende faktor for 
drirten av et idrettslag. Vi har klart oss ganske bra. Det gjelder å velge 
også en økonomisk stø kurs. Vi er avhengig av medlemmenes hjelp i så 
mange tiltak når det gjelder penger, og jeg håper derfor på bred opp
slutning når vi ber om hjelp til et eller annet i tiden som kommer. 
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Kanskje blir nettopp jubileumsåret vårt aller beste idrettslig sett. Vi 
er kommet godt i gang, og det er hyggelig å vite at vi står sterkt når vi 
nå skal feire oss selv! 

Ved en milepel som dette, er det også naturlig å se tilbake. For min 
del vil jeg takke alle dem som gikk i spissen for arbeidet innen laget og 
al~e aktive både for god innsats på banen og for den fine måten de repre
senterte Strindheim Idrettslag på. 

Aksel Brekke. 

ARBEIDSUTVALG 1976 

Kari Krogstad, Aksel Brekke, Eli Hassel, 
Jan Kvam, John Berge. 
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Forn1enn i Strindhein1 I.L. 1948-1976 

Reidar Frog Thorleif N0rbeck Ivar Gj0lme Johann Dahl 

Knut Knudsen Arvid Jullumstm Snorre Schei Kare Halse 

Gunna r Frog Gerhard Lind Randi Lang0rgen Aksel Brekke 



FOrI11enn gjennon1 tidene 
«Strinda A.LL.» senere «STRINAL» har hatt følgende formenn: 

1935 - 1936: Konrad Aspaas 
1936 - 1937: Wikdahl 
1937 -1940: Johannes Lian 
1945 - 1946: Harry Schjølberg 
1946 - 1947: Asbjørn Malvik 

«Marienberg Sportsklubbs's liste over formenn ser slik ut: 
1926 - 1929: Kaare Tiller 
1929 - 1930: Arthur Hansen 
1930 - 1931: Asbjørn Lie 
1931 - 1934: Ragnvald Larsen, avløst av Olaf Eriksen 

,siste halvår 
1934 - 1936: Olaf Eriksen 
1937 - 1937: Birger Refsnes 
1937 - 1941: Arthur Eklo 
1945: Arthur Eklo 
1945 -1946: Kjell Berg 
1946 - 1948: Anders Dahlen 

Fra sammenslutningen i 1948 har «Strindheim Idrettslag» hatt følgende 
formenn: 
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1948: 
1949: 
1949 - 1950: 
1950 - 1953: 
1953 - 1955: 
1955 - 1956: 
1956 - 1959: 
1959 - 1960: 
1960 - 1962: 
1962 - 1963: 
1963 - 1965: 
1965 - 1971: 
1971 - 1973: 
1973 - 1976: 

R. O. Frog 
Thorleif Nørbeck 
Ivar Gjølme 
Johann Dahl 
Knut Knudsen 
Johann Dahl 
Arvid JuUumstrø 
Snorre Schei 
Kåre Halse 
Gunnar Frog 
Gerhard Lind 
Johann Dahl 
Randi Langørgen 
Aksel Brekke 

Strindheim Idrettslag's bragdn1erke 
Lagets bragdmerke ble innstiftet i 1951 og består av klubbmerket med 

to eikegrener. Merket kan tildeles medlemmer for usedvanlig stor admini
strativeller idrettslig innsats etter minst 10 års medlemsskap. 

Siden innstiftelsen er følgende blitt tildelt bragdmerket: 

Aune, Eli 
Dahl, Idar 
Dahl, Jan 
Dahl, Johann 
Dahlen, Anders 
Eriksen, Anker 
Espenes, Ivar 
Frog, Gunnar 
Hovdal, Bjørn 
Hugås, Steinar 
Johansen, Olaf 
Jullumstrø, Arvid 
Kløvjan, Ingv~r 
Knudsen, Knut 

Kobberød, Kari 
Krog, Sverre 
Kvernmo, Synnøve 
Malvik, Asbjørn 
Mastad, Liv 
Mæhre, Astri 
Nilsen, Olaf 
Pettersen, Arvid 
Røe, Solfrid 
Schei, Snorre 
Sjoner, Bjørn 
Skånøy, Greta 
Steen, Arne 
Søbstad, Grete 
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Marienberg sportsklubb 
Stiftet 9/3-26. 

KAARE TILLER 
Marienberg spkl. 
første formann 

I strøket omkring Pineberg fantes det i 20-
årene et ,idrettslag med navn «Strindheim Id
rættslag». Sommeren 1925 ble det klart at 
dette laget var hendøende etter å ha lekt med 
lærkula i flere år på «Bromstadgjælan». Utpå 
vinteren 1925/26 var det en kiennsgjerning 
at det gamle «Strindheim Idrætslag» var opp
løst. De få aktive voksne som var igjen, meldte 
seg inn i «National». Guttelagsspillerne be
gynte derfor å drøfte muligheten for å stifte 
en egen klubb. De fikk rede på at gutter fra 
strøket omkring Bromstadog Tunga tenkte å 
starte en klubb med navn «Lynild», og de be
stemte seg derfor tHå kalle inn til konstitu
erende møte på trappa til enkefru Horn's frukt
forretning 9. mars 1926. Det møtte fram 6-7 
sjeler og det første styret kom til å se slik ut: 

Formann: Kaare Tiller 
VJorm.: Emil Eriksen 
Kasserer: Birger Mørk 
Medlem: Alf Brøseth 
MatrJorv.: Arthur Hanssen 

Samtlige hadde tidligere vært medlemmer i «Strindheim Idrætslag» 
Det tok ikke lang tid før det kom flere medlemmer til. Blant de første 
kan nevnes: Sverre Digregrind, Trygve og Einar 1msen, Johan Eggan, 
Otto Hagen, Rolf Kirksæther, Anders Just Jensen, Thoralf Thomassen, 
Reidar Johnsen, Hans Tiller og Anker Eriksen. 

Den nye klubben tok navnet «Djerv». Klubben overtok et sett fot
ball trøyer og noen baller av «Strindheim Idrætslag»'s konkursbo til en 
pris av kr. 70,-. Pengene ble skaffet til veie ved at Hans Tiller som var 
visergutt hos herr Solberg som drev med omreisende kino, fikk låne ut
styret av sin sjef og kjørte regulær kino i Christian TiIIer's rulIebod. 
Entreen var kr. 0,05 og i løpet av 8 forestillinger var målet nådd, borti
mot kr. 70,- i klubbkassen. 

Selv om fotball var idrett nr. 1 i klubben, var det også god aktivitet 
på ski. «Smedbakken» rett opp for Hanssen's bilverksted i Rønningsbak
ken hadde sogar flomlys, idet gatelyset i Rønningsbakken sørget for til
strekkelig lys på selve hoppet. «Djerv»'s første skirenn ble holdt i St.-
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Hanshaugen ved Rotvold. Samtlige medlemmer startet i langrennet ~um 
ble vunnet av Arthur Hanssen. Birger Mørk vant «eldste» klasse i hopp
rennet, hvor også Leif Kirkaune imponerte stort. 

Fotballtreningen foregikk dels i Henrik AngeIls gt. og dels på åpne 
plasser i Howmarka. «Djerv»'s første fotballkamp var mot «Brodd» fra 
Lilleby, og følgende Djerv-spillere stilte til kamp på 0rn-gjælan mellom 
Lade fabrikker og Gardernoens gt.: Hans Tiller, Birger Mørk, Alf Brøseth, 
Trygve 1msen, Emil Eriksen, Kaare Tiller, Arthur Hanssen, Anders Jens
sen, Thoralf Thomassen, Einar Imsen og Sverre Digregrind. Kampen 
endte med seier til «Brodd». Senere i sesongen sto «Djerv» som innbyder 
til cupkamper i fotball. Her deltok 9 lag, og først langt utpå høsten var 
det klart at «Brodd» var det beste guttelaget i byen. 

Etter hvert ble det en del reiser i forbindelse med fotballkampene. 
Heimdal og Nypan ble besøkt flere ganger, enkelte ganger med godt resul
tat. 

Allerede i et av sine første leveår fikk «Djerv» sitt klubbmerke, som 
besto aven stilisert «D» i sølv, tegnet og laget av gullsmed Dahlsveen. 

Klubben hadde hyppige sammenkomster hvor bevertningen besto av 
vørterøl, kjeks og studenterstomp, mens musikken besto i et munnspill 
som gikk på omgang blant medlemmene. Riktig storveies var det når 
Egil Brøseth en sjelden gang trakterte trekkspillet. På klubbens første års
fest som ble holdt på en kafe i Prinsens gt., var det bare ett av medlem
mene som trådte opp med dame, men så var han også nesten 18 år, og 
da så. 

Sommeren 1927 ble klubben rammet aven trist nyhet. Birger Mørk, 
som hadde vært en av de største ildsjelene i starten, døde etter kort tids 
sykeleie. 

Sesongen 1927 dro fotball-laget til Skatval i åpen lastebil for å spille 
mot «Fram», som ikke hadde noe å stille opp mot våre gutter. Senere 
skulle laget gjeste «Blink» på Stjørdal etter en avtale med «Bicolor». 
Denne bilturen hadde nær blitt den siste for flere av klubbens medlemmer 
idet de havnet i grøfta ved Hommelvik. Noen kamp ble det ikke, me~ 
senere på sommeren fikk «Blink» anledning til å gi «Djerv» en leksjon 
i god fotball. Ett av de beste fotballminner fra samme året (1927) var da 
guttene spilte uavgjort mot et forsterket C-lag fra «Kvik». Thoralf Tho
massen spilte en kjempekamp som keeper, og Alf Brøseth ble dagens 

d o I' l Ol mann ve a score ut 19nmgsma et. 

Tanken om å søke opptak i Norges Fotballforbund begynte så smått å 
modnes. Først måtte klubben ha en lov. «Kvik»'s lov ble brukt som møn
ster, og klubbens første lov ble vedtatt på generalforsamlingen i bak
værelset på kafeen i Johnsen & Risan's gård i Søndre gt. At loven ble 
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praktisert strengt i starten forstår en når en hører at de som ikke hadde 
stemmerett p.g.a. skyldig kontingent, måtte sitte på en benk for seg sjøl. 

Innmeldingen til fotballforbundet betød at klubben måtte skifte navn, 
da navnet «Djerv» allerede var opptatt av et annet lag i forbundet. På ct 
møte i Munkegaten Cafe ble det med knapt flertall vedtatt at klubben 
heretter skulle hete «Marienberg sportsklub». 

Fotballsesongen 1928 - den første som forbundsklubb - ble det 
kun stilt juniorlag i kretsserien. Første kampen ble spilt mot Hasselvika 
1. 7. 28. Det var såvidt spillerne klarte å reise den nødvendige reise
kapital, men lønn for strevet fikk de ved å vinne kampen 2-0 etterfulgt 
av omvisning på Hysnes fort og servering i form av smørbrød med røket 
laks, og det var ikke dagligdags kost på den tiden. Ved hjemkomsten til 
Skansen ble laget møtt av flere robåter bemannet av pengeløse C-spillere 
og andre medlemmer som ikke hadde hatt råd til å være med på turen, 
og jubelen var stor da resultatet av kampen ble kjent. 

Senere gikk det opp og ned med juniorlaget i serien. Sesongens fasit 
ble 7 seire og 5 tap. C-lagets sesong endte med 7 tap, 2 uavgjort og 2 seire. 

Pinseturen i 1928 ble en opplevelese av de sjeldne. Turen gikk i Johan 
Hovdal's nymalte lastebil til Steinkjer med Levanger som første stopp 
og overnatting i «Sverre»'s klubbhus på flatseng. Neste dag gikk turen 
videre til Steinkjer hvor Steinkjer stilte med et C-lag forsterket med A- og 
B-spillere og med et krakilsk publikum. Det gikk som fryktet på forhånd. 
Steinkjer vant 4-1. Etter kampen gikk turen tilbake til Levanger for ny 
overnatting. Neste dag var det kamp mot «Sverre»'s C-lag. Denne kampen 
ble et hyggeligere minne til tross for tap 2-1. 

Medlemstallet i 1928 lå på ca. 35 medlemmer. Dette økte betraktelig 
i 1929. Klubben opererte da med 55 medlemmer over 16 år og 24 under 
16 år, og denne sesongen stilte klubben lag i såvel klasse B, C, Junior og 
Gutter. B-laget fikk stryk til gagns: 11 tap, 1 uavgjort og 2 seire. C-lagets 
sesong besto av kun 3 kampe~ som endte med 1 tap, 1 uavgjort og 1 
seier. Juniorlaget oppnådde 4 seire og 4 tap, og laget tok første aksje i 
kretspokalen ved å beseire først Orkanger og senere Ranheim i finalen. 
Guttelaget spilte kun 2 kamper, og begge endte med tap. Av guttespillere 
den gang finner vi navn som Olaf Eriksen, Arthur Eklo, Asbjørn Tiller, 
Alf og Thor Mentsen, Erling og Birger Refsnes, Knut Knudsen og Anders 
Dahlen. 

Klubbens økonomi de første år var meget trang. Det ble arrangert 
fester, samfundsaftener, tombolaer o.l. for å skaffe penger til klubbkassen. 
Sensommeren 1929 ble det bl.a. arrangert flere vellykkede dansefester i 
skytterhuset ved Steinan, og etterjulsvinteren 1930 ble det arrangert of
fentlig dansefest i «Det militære samfunds)) lokaler i Schirmers gt. Denne 
festen kunne varte opp med et lO-manns orkester. 6 av musikerne var 
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enten klubbmedlemmer eller venner som spilte gratis, så det ble da Iht 
igjen for strevet. 

Flere av generalforsamlingene i klubbens første leveår bie holdt på 
Burans Cafe. Det gikk ofte hett for seg, men de .fleste rivninger kom vel 
av at «krybbem) var tom, og da biter som kjent «hestene)). 

Klubbmerket ble etter navneforandringen endret til etemaljemerke i 
gult, blått og gull med bokstavene M SKog stiftelsesdatoen, og bokstavene 
M S K ble fort kjent som et begrep innen idretten i daværende Sør
Trøndelag Idrettskrets. 

Klubbens formenn disse første leveår - Kaare Tiller, Arthur Hanssen 
og Asbjørn Lie - kunne med tilfredshet konstatere at de hadde vært 
med å bygge opp et klubbmiljø som viste seg å være levedyktig og med 
evne til å utvikle seg videre. 

I Ragnvald Larsen's formannsperiode ble klubbens lover godkjent av 
Landsforbundet (1933). Samme året arrangerte M SKlandets første 
orienteringsritt på sykkel, og våren 1934 ble det for første gang arrangert 
klubbmesterskap i terrengl~p og skogs.\øp. Etter aten komite med Alf 
Mentsen i spissen hadde ventilert spørsmålet om en egen avdeling for 
friidrett, ble det på generalforsamlingen i oktober 1934 vedtatt å opprette 
egen friidrettsavdeling med Alf Mentsen som den første formann. Da 
Olaf Eriksen overtok som formann i 1934 var klubben altså blitt en fot
ball- og friidrettsklubb. I samme periode, nærmere bestemt 10. 10. 34 ut
kom medlemsbladet med sitt første månedlige nummer. Den aller største 
begivenhet i denne perioden var dog opprettelsen av egen dameavdeling 
(31. 3. 1935). Dameavdelingen ble fra starten et absolutt aktivum for 
klubben, og damenes innsats som en støtteforening for klubben har be
tydd meget for klubbens drift opp gjennom årene. Dameavdelingen er 
derfor behandlet iet eget avsnitt i beretningen. 

Treningsbanen «Myra)) (senere Leangen Idrettsplass) finner vi også 
nevnt for første gang i denne perioden. Plassen ble benyttet til trening i 
tørrvær, noe som navnet forklarer. 

Klubben hadde etterhvert vokst seg så stor at den tidligere benyttede 
«Serina-kafeen)) ble for' liten til møtevirksomhet, og en rekke møter og 
fester ble derfor holdt på HotelI Regina. 

I juli 1935 kunne man i Adresseavisen lese følgende referat: «MSK 
holdt igår ekstraordinær generalforsamling til behandling av et forslag fra 
2 av styrets medlemmer gående ut på at klubben skuIIeslåes sammen med 
«Nationab. Forslaget ble praktisk talt ensstemmig forkastet.)) 

Det lot til at klubben vokste på dette vedtaket, aktiviteten økte og 
samholdet ble styrket. Samme året ble friidrettsavdelingen tilknyttet Sør
Trøndelag Friidrettskrets. 
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Av økonomiske tiltak fra denne tiden kan nevnes som et kuriosium 
at en tombola ,i november 1935 innbragte et overskudd på kr. 247,93. 
Dette overskuddet dekket all gjeld som klubben hadde, samtidig som det 
ble bevilget kr. 10,- til et festlig samvær for styret, festkomiteen og sty
ret i dameavdelingen. 

En annen pussighet fra samme tid kan nevnes. Den gang ble redak
tøren av medlemsbladet ansatt på kontrakt etter søknad. 

Allerede i januar 1936 hører vi for første gang tale om planer for 
eget klubbhus. Klubbhusplanene førte ikke til noe i tidsrommet før krigs
utbruddet, men planene ble tatt opp igjen etter krigen, og dette er be
skrevet i et eget avsnitt i beretningen. 

Fra medlemsbladet i 1936 satser vi følgende: «Hva kan gjøres med 
bane for M S K? Det kommunale idrettsutvalg har funnet ut at «Myra» 
kan brukes. ,Fikk manen bane der, ville mangen Marienberggutt's drøm 
bli oppfylt og lønn for mange timers slit med grøfting og skjæring av torv 
bli belønnet.» Det skulle vise seg at det ble bane på «Myra». Opparbei
delsen tok til høsten 1937, og banen ble tatt i bruk høsten 1939. «Myra» 
kom til å spille en avgjørende rolle for klubbens fremtidige drift og ut
vikling. Klubbens lO-års jubileum i 1936 ble markert med en fest i Fol
kets Hus på Ranheim. 

Under Birger Refsnes' formannstid (1937) ble det vedtatt å søke om 
opptakelse i skiforbundet, og dermed var idrettsgren nr. 3 offisielt opp
ført på klubbens program. Medlemsbladet som hadde kommet ut meget 
regelmessig, måtte des verre gå inn i 1936, og man gikk over til en hånd
skrevet avis i 1937. Denne fortsatte sporadisk frem til 1940. 

Arthur Eklo ble valgt som ny formann høsten 1937, et verv han fikk 
skjøtte helt til aH idrettslig aktivitet ble nedlagt i klubben i 1942. 

På generalforsamlingen i 1938 be det vedtatt å opprette egen junior
avdeling, og på et medlemsmøte i januar 1939 ble det nedsatt en komite 
som skulle forsøke å skaffe . klubben et banner. Et felles samlingsmerke 
for hele laget var det mange som så fram til. 

Høsten 1939 ble det reist spørsmål om et samarbeid med «Strinda 
A.LL» med henblikk på å få kommunen til å bygge et garderobebygg på 
«Myra» som samtidig burde inneholde et møtelokale til 50-60 personer 
+ kjøkken. Som vi vet idag tok det 36 år før et slikt garderobebygg ble 
en realitet. Ordsproget «Den som venter på noe godt, venter aldri for
gjeves» viste seg nok en gang å holde stikk. 

På generalforsamlingen i 1939 ble det vedtatt å melde klubben inn i 
skøytekretsen. På tampen av førkrigsperioden var klubben således organi
sert med 2 sommeridretter (fotball og friidrett) og 2 vinteridretter (ski og 
skøyter). A propos organisering så ble det på samme generalforsamling 
vedtatt å endre styrets sammensetning til: Formann, varaformann, kasserer, 

14 

l 

I , 

sekretær og 5. styremedlem, et organisasjonsopplegg som siden ble beholdt 
og som i sin tid ble overført til dagens Arbeidsutvalg. 

Økonomien som hadde vært svært trang i 20-årene, bedret seg noe i 
30-årene, til tross for dårlige tider i samfundet forøvrig. Den gang som nå 
måtte det satses svært mye på ikke-idrettslige tiltak for å holde den id
rettslige aktivitet igang. Tombola, basar og utlodninger var faste pro
gramposter, og fra 1935 da dame avdelingen ble opprettet, økte denne 
aktiviteten. I tidsrommet januar til mars 1940 f.eks. var det planlagt 11 
basarkvelder foruten karneval og skuddårsfest. Alle arrangement ble av
viklet etter planene og innbragte klubbkassen den nette sum av kr. 2.087,-, 
et beløp som virkelig betydde noe den gang. 

Bare en måned senere fikk vi så oppleve det som få hadde trodd 
skulle bli vårt lille land til del, krig og okkupasjon. 9. april betød et 
vendepunkt i klubbens historie på mange måter. Uvissheten omkring den 
idrettslige aktivitet gjorde aH planlegging nytteløst, men samtidig styrket 
den samholdet både innen klubben og mellom alle idrettsklubber. Riktig
nok døde ikke aktiviteten ut med en gang. I juni 1940 ble det spilt flere 
fotballkamper til inntekt for våre krigsrammede byer, og våre friidretts
gutter konkurrerte ivrigere enn noen gang før. 

På generalforsamlingen i 1940 ble det referert et skriv fra Interims
styret i Norges Idrettsforbund om at styret ikke ville samarbeide med de 
nazistiske myndigheter_Dermed var den organiserte idrett i Norge offisi
elt lagt ned. Vårt styre vedtok allikevel i januar 1941 at en ville forsøke 
å holde aktiviteten oppe innen vår egen klubb men unngå aktiv deltakelse 
utenfor klubben. Dette viste seg vanskelig å gjennomføre, og på ekstra
ordinær generalforsamling i n\ars 1942 ble det besluttet å legge ned all 
idrettslig aktivitet inntil videre. Til avviklingsstyre ble valgt: Arthur Eklo, 
Kjell Berg, Erling Refsnes og Anders Dahlen. 

Da freden var et faktium, tok det ikke lang tid før M S K våknet av 
dvalen_ Allerede 16. 5. 45 ble det valgt et midlertidig styre med Arthur 
Eklo som formann og med følgende styremedlemmer: Anker Eriksen, 
Anders Dahlen, Kjell Berg og Edvald Lillebergen. På medlemsmøte 
22. 5. 45 ble det valgt et midlertidig friidrettsutvalg bestående av Bjørn 
Sjoner, Knut Knudsen og Ole Norum. 

Den offisielle åpning av den aktive idrett etter krigen ble markert ved 
et arrangement på Byåsen 3. 6. 45. Det ble først løpt og deretter spilt fot
ball med de samme deltakerne. M S K var ikke snauere enn at vi vant sta
fetten men måtte gi tapt i fotballkampen med 2-0 mot Stavne I.F. Laget 
vårt ved denne historiske anledning var: Harald Gjølme, Arvid Pettersen, 
Bjørn Jensen, Leif Hovdal, Edvald Lillebergen, Anders Dahlen, Arne 
Steen, Ole Holm, Henry Henriksen, Arnar Moen og Andreas Frog. 

«Myra» var ødelagt av tyskerne, og en måtte se seg om etter en annen 
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treningsbane. Ved velvillighet fra gårdbruker Vasseljen's side fikk vi dis
ponere et lite åpent felt ved Bromstad gård, senere betegnet som «Lunden», 
og her foregikk all slags trening den første tiden. Det var karrige forhold, 
men det holdt da aktiviteten oppe tross alt. 

På medlemsmøte 5. 9. 45 ble det tatt to viktige avgjørelser. For det 
første ble det besluttet å gi ut medlemsblad igjen, og for det andre ble 
følgende komite oppnevnt med henblikk på å forsøke å skaffe klubben 
et klubbhus: Arne Steen, Hans Hansen og Arvid Pettersen. Etter forslag 
fra denne komite vedtok generalf.orsamlingen 10. 11. 45 å kjøpe en tid
ligere tyskerbrakke ved Bromstad og ominnrede denne til klubbhus. På 
samme generalforsamling ble Kjell Berg valgt til ny formann, samtidig 
som det ble besluttet å melde klubben inn i håndballforbundet og søke 
om opptak i den nye Trondheim & Omegn Idrettskrets. 

12. 1. 46 ble en stor dag i klubbens historie. Da ble det nyervervede 
klubbhus innviet. Det var en lykkelig flokk som benket seg rundt lang
bord den kvelden. Et lenge følt savn og mange brennende ønsker var 
endelig blitt oppfylt. Klubbhuset ble flittig benyttet til alle slags aktiviteter, 
og det kunne forsåvidt vært skrevet en egen beretning bare om dette 
husets tilblivelse og ikke minst dets allsidige bruk. 

Klubbens 20-års jubileum ble feiret med fest på daværende «Sentrum». 
Menyen besto av suppe, stek og is til en pris av kr. 13,-. Forøvrig ble 
jubileumsåret 1946 et begivenhetsrikt år på mange måter. Innvielse av 
klubbhus, opptak i fotballforbundet, Strindheimløpet arrangert for første 
gang, fellestur damer håndball og herrer .fotball til Røros, opptak i 
Trondheim & Omegn Idrettskrets - jo, det kan i sannhet sies at det 
skjedde store ting i kubben de første etterkrigsårene. Høsten 1941 og 
våren 1948 skulle vise seg å bli den viktigste periode i klubbens historie. 
Høsten 1941 forelå det forslag fra Leif Kolbjørnsen til nytt banner, men 
saken ble stillet i bero da det på generalforsamlingen samme år ble ned
satt en komite som skulle drøfte en mulig sammenslutning med «StrinaJ». 

«Strinal» tidligere «Strinda A.LL.» 
Stiftet 1935 

Desverreer det nokså mangelfullt med protokoller o.l. fra «Strinal», 
så oversikten blir nødvendigvis noe tynn. 

Strinda A.I.L. besto i starten aven kameratflokk i området ved Vei
skillet. F.lokken vokste seg etterhvert' større og større og begynte fort å 
sette spor etter seg. Fotball, friidrett og ski sto på programmet den første 
tiden. Som så mange andre små lag disponerte Strinda A.I.L. ikke noen 

16 

bane, og dette tatt i betraktning klarte iotball-Iagene å hevde seg bra i 
kretsseriene. Treningen foregikk på jorder eller på haugen bak Bergheim 
stenbrudd. Friidrettsguttene drev for det meste med skogsløp og terreng
løp og deltok flittig rundt om i Trøndelag. Skiløperne hadde Estenstad
marka som sitt treningsområde, og Steintrøa var samleplass for hopperne. 

De siste .årene før krigen var delvis preget av arbeidsløshet og skapte 
problemer for de som skulle delta aktivt. Det ble ofte skranglet sammen 
penger blant medlemmene for at de aktive skulle kunne komme seg av
gårde på stevner og renn. Det fortelles bl.a. om en slik innsamling i for
bindelse med et skirenn på Byneset. De pengene som kom inn, rakk ikke 
lenger enn til å få leid en lastebil med presenning over. Med 20 kulde
grader i lufta måtte det bli en temmelig kald skyss. 

Ett gode var det tross alt ved disse pengeknappe tider. De utviklet et 
enestående kameratskap i laget, og aMe var med for å skaffe t.i1 veie 
penger til lagets drift. Det ble arrangert dansefester hver helg, enten på 
Leangen Traverbane eller i Lohovet. En tid drev også laget med egen 
teatergruppe med Harry Schjølberg som primus motor. Gruppa spilte 
revy ikke bare i Lohovet, men dro også rundt i distriktet med sine fore
stillinger for å forsøke å skaffe hardt tiltrengte penger til lagsksasen. 

Til tross for at det var fotball, friidrett og ski som gav størst utslag i 
idrettslig aktivitet i laget, ble det også konkurrert i andr~ idrettsgrener. 
I august 1938 ble det bl.a. arrangert klubbmesterskap i svømming på Jons
vatnet, og i september samme år ble det arrangert klubbmesterskap på 
sykkel. 

Allerede i mai 1938 ble det opprettet en egen kvinnegruppe i laget med 
Inger Malvik som den første formann. Det møtte ialt 50 medlemmer da 
denne saken skulle avgjøres, og det var et imponerende tall, selv etter 
dagens målestokk. 

Lagets første klubbmerke, tegnet av Oskar Wahl, ble besluttet avløst 
av et nytt merke. Det nye merkets utseende og form ble vedtatt på et møte 
24/2-39. 

På ettersommeren 1938 syslet en del medlemmer med tanken om å 
forsøke å skaffe laget et klubbhus. På et møte 27/10-38 ble det besluttet 
å by kr. 450,- for et hus på Tunga. Denne handelen ble det imidlertid 
ikke noe av. 

Lagets første bannerkomHe ble oppnevnt 24/2-39. 
De Heste av lagets møter foregikk enten på Veiskillet eller på Lean

gen Traverbane, hvor laget også arrangerte en rekke dansefester høsten 
1939. På et medlemsmøte 8/11-39 ble det besluttet å gå til innkjøp av 2 
par boksehansker, uten at dette må sees i sammenheng med dansefestene. 

Da krigen kom i 1940, stoppet den idrettslige aktivitet opp ganske fort. 
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Som så mange andre lag fant en det håpløst å holde fram med den ak
tive idrett under de forhold som kom til å råde i ,landet. 

Ved fr.igjøringen i 1945 våknet laget til nytt liv, og høsten 1945 ble 
en travel periode for .faget. Laget som i alle år hadde sognet til Sør
Trøndelag Idrettskrets og tilhørende særkretser, var etter hvert som ut
byggingen av Trondheim by snek seg oppover Strinda-jordene, blitt mere 
aven byklubb. Laget måtte ta konsekvensene av dette og søkte seg over 
til den nye Trondheim & Omegn Idrettskrets. Helt på tampen av året 1945 
ble laget dessuten innmeldt i håndballforbundet. 

Idrettsforliket i 1945 med opprettelsen av Norges Idrettsforbund ,førte 
til at laget måtte skifte navn. Det ble fremmet en rekke forslag til nytt 
navn, og det viste seg svært vanskelig å komme fram til et flertallsfor
slag. Det hele endte derfor med at en sendte inn to forslag til nytt navn 
til Norges Idrettsforbund, nemlig «Real» og «Strinal». NIF fant å kunne 
godkjenne det siste, og dermed var lagets nye navn altså blitt til «Strinal». 
Det nye navnet ble tatt i bruk fra sommeren 1946. 

Årsmøtet i 1945 gav Styret i oppdrag å undersøke mulighetene for å 
skaffe laget en hytte. Før krigen hadde en syslet med planer om klubbhus 
uten at dette førte til noe. Desverre førte heller ikke hytteplanene til noe 
positivt. 

Senhøstes 1945 oppsto det en del prat mann i mellom om lagets frem
tid, dets styre og vekst. Tankene kom etter hvert inn på spørsmålet om 
samarbeid eventuelt sammenslutning med andre lag. På et styremøte 16/11-
45 ble det vedtatt å sende 3 representanter for å forhandle med Strinden 
I.L. omen eventuell sammenslutning av de to lag. Den ekstraordinære 
generalforsamling 26/2-46 gav imidlertid som resultat at 27 medlemmer 
stemte mot en slik sammenslutning, mens 21 stemte for. Dermed ble det 
ingen samenslutning mellom Strinden I.L. og Strinal. 

Sammenslutningstanken skulle imidlertid vise seg å leve videre i la
get. På et styremøte 21/ 10-47 ble det fremmet et forslag om å ventilere 
spørsmålet om en eventuell sammenslutning med Marienberg Sportsklubb, 
og på årsmøtet 9/11-47 ble det nedsatt en komite på 3 medlemmer som 
skulle lede forhandlingene på vegne av laget. Denne gangen skulle det vise 
seg at sammenslutningen vant flere tilhengere, og etter at komiteen hadde 
ferdigført sine forhandlinger, ble saken tatt opp på ekstraordinær gene
ralforsamling 12/12-47. 
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Slik ble Strindhein1 Idrettslag til 
Vedtaket på Marienberg Sportsklubb's generalforsamling i 1947 som 

ble fattet med 60 mot 10 stemmer, førte til oppnevning aven komite 
som skulle se på eventuell sammenslutning med «Strinal». Komiteen ble 
bestående av den nyvalgte formann, Anders Dahlen sammen med Arthur 
Eklo og Ivar Gjølme. Denne komiteen fungerte samtidig som et over
gangsstyre fram til 17/1-48. 

Som nevnt foran hadde man i «Strinal» på samme tid nedsatt en til
svarende komite bestående av «StrinaI's» formann, Asbjørn Malvik og 
Harry Schjølberg. 

De to komiteene fremla først sitt forslag til sammenslutning for hvert 
av lagene på ekstraordinære årsmøter 12/12-47, hvoretter det ble holdt 
et felles ekstraordinært årsmøte for begge 'lag 17/1-48. 

Det var rimelig at det hersket en spent stemning denne jule- og nyt
tårshelga. 

På det felles ekstraordinære årsmøtet 17/1-48 ble sammenslutningen 
vedtatt med stort ;flertall. Spørsmålet om lagets fremtidige navn vakte 
derimot langt større diskusjon. Det ble fremsatt en rekke forslag, men 
en ble til slutt stående med 5 ulike forslag. Ved avstemning fikk forslaget 
om «Strindheim Idrettslag» 53 stemmer. De øvrige 4 forslag fikk til sam
men 41 stemmer, og dermed var det klart at det nye ,lagets navn skulle 
være Strindheim Idrettslag. Som stiftelsesdato valgte en det eldste lags 
stiftelsesdato, nemlig 9.3.26, og lagets farger skulle være blått og gult. 

Strindheim Idrettslags første styre kom til å bestå av følgende: For
mann: R. O. Frog, viseformann: Paul Wanvik, sekretær: Harald Gjølme, 
kasserer: Leif Kolbjørnsen og 5. medlem: Thorleif Nørbeck. Videre ble 
følgende avdelings- qg utvalgsformenn valgt: Fotball: Arthur Eklo, Fri
idrett: Bjørn Sjoner, Håndball: Asbjørn Malvik, Ski: Steinar Hugås, 
Orientering: Erland Lorentzen og juniorutvalg: Gunnar Frog. 

Dameavdelingen valgte Kari Aalbu som sin formann. Dermed var 
grunnstenen lagt for et nytt og slagkraftig lag med ialt 5 særidretter på 
sitt program. Mange var spente på hvordan det skul'le gå. De som tid
ligere hadde utvekslet mangen har dyst mot hverandre på banen og i 
løypa, skulle nå konkurrere på samme lag, sammen forsøke å gjøre heder 
på det nye lags farger. Det skulle vise seg at det idrettslige samarbe,idet 
gikk over all forventning. Fra første stund var de aktive innstilt på å gjøre 
det nye lags navn kjent og respektert, og med en slik innstilling gikk det 
derfor ikke lenge før Strindheim Idrettslag hadde markert seg på en meget 
positiv måte innenfor trøndersk idrett. 

ID 



Strindheinl Idrettslag 1948 -1976 
Under den nyvalgte formann Reidar Frogs ledelse ble det nye lagets 

første styremøte holdt. Hit var samtlige tillitsmenn innkalt. 
Styret gjennomgikk laget~ økonomi og la planer for den fremtidige 

drift. Det var mange saker som måtte løses raskt, bl.a. ny lov og nytt 
klubbmerke, etter at Norges Idrettsforbund hadde godkjentsammenslut
ningen og det nye navnet i fepruar 1948. Allerede 10. mars 1948 ble det 
på et ekstraordinært årsmøte vedtatt nytt klubbmerke etter forslag fra 
Leif Kolbjørnsen, samtidig som den nye loven ble vedtatt. Arbeidet med 
å skaffe laget et banner ble påskyndet. Medlemstallet det første året lå 
på ca. 300. 

Innendørstreningen startet opp med 3 kvelder pr. uke på Strindheim 
skole. Økonomien var ikke noe å skryte av, og det ble arrangert basarer 
o.l. med jevne mellomrom i klubbhuset på Bromstad. På samme tid be
gynte laget for alvor å engasjere seg i flaske- og papirinnsamling. Takket 
være alle disse ,tiltak og med iherdig innsats fra medlemmenes sidelykkdes 
det å rette opp den dårlige økonomien forholdsvis raskt, og i 1949 kunne 
laget gå til innkjøp aven tømmerhytte som ble reist på Leangen idretts
plass og benyttet som kombinert garderobe- og badstubygg. Ferdig opp
satt kom bygget seg 'på kr. 6.000,-, hvorav kommunen bevilget kr. 
3.000,-. Takket være dette bygget ble det mulig å avvikle ,idrettslige 
arrangement på Leangen Idrettsplass i forsvarlige former. 

På årsmøtet i 1949 overtok Ivar Gjølme som formann, samtidig som 
en vedtok et forslag til klubbgenser og diplom. 

. På et ekstraordinært årsmøte 5. 3. 50 ble den nye loven revidert, 
og på medlemsmøtet den 14. 5. 50 ble lagets banner avduket. Året 1950 
skulle vise seg å bli årsmøtenes 'år. 20. q. 50 var det igjen duket for ekstra
ordinært årsmøte, denne gangen for å avgjpre om en skulle ta opp et lån 
på badstubygget. Dette ble vedtatt, og deqned var alt klart for det ordi
nære årsmøtet i november hvor Johann Dahl ble. valgt til formann. Et 
verv han kom til å skjøtte i flere perioder.! 

25-årsjubileet i 1951 ble foruten ved idrettslige arrangement også mar
kert ved et festmøte i klubbhuset og senere red en jubileumsfest i Frimurer· 
logen. i 

På et styremøte i november 1951 ble det fattet et vedtak som kom til 
å danne opptakten til mange års arbeid og planlegging i laget. Vedtaket 
som fikk tilslutning på årsmøtet senere i, måneden, gikk ut på at man 
skulle forsøke å skaffe laget et klubbhus på Leangen, da det gamle klubb· 
huset ved Bromstad etter hvert var kommet i en dårlig forfatning. Det 
ble oppnevnt en huskomite bestående av følgende: Ivar Gjølme, Thorleif 
Nørbeck og Gunnar Frog. Komiteen ble senere supplert etter hvert som 

20 

arbeidet og planene skred ,fram. De kommunale myndigheter og STUI 
ble kontaktet, tegninger utferdiget, andelsbrev utstedt og et stort maskineri 

. satt ingang, men som det desverre skulle vise seg, praktisk talt til ingen 
nytte. Det eneste positive vi oppnådde, var at Strinda kommune bevilget 
~r. ~OO.OOO,- til et et fremtidig garderobebygg på Leangen like før den 
mnglkk «ekteskap» med Trondheim kommune. 
. • Årsmøtet i 1952 vedtok å opprette en egen juniorgruppe for all idrett 
1 hIget. Denne gruppa ble senere til Yngres avdeling som eksisterte i 6 år 
med Sverre Krog som primus motor, avløst av Tove Eilertsen. 

På et styremøte i februar 1953 bl~ det besluttet å gå til anskaffelse av 
treningsdrakter i lagets farger. Et medlemsmøte i samme måned vedtok 
å. starte opp med herrehåndball, etter at damene lenge hadde vært alene 
om å representere laget i denne idrett. 

På årsmøtet i 1953 avløste Knut Knudsen Johann Dahl som formann. 
Noe av det viktigste som skjedde på det administrative plan i Knudsens 
formannsperiode, var vedtakene som ble fattet i et medlemsmøte mai 1954. 
Her ble det for det første vedattt å selge det gamle klubbhuset som inn
bragte kr. 3.500, og som ble grunnkapitalen i lagets husfond. Videre ble 
avfattet utkast til kontrakt med Strinda kommune om disposisjonsrett til 
Leangen Idrettsplass. Utkastet ble vedtatt av kommunen i januar 1955. 
Dermed var laget sikret gode treningsmuligheter i årene fremover og kom 
i så måte til å stå i en en særstilling sett i relasjon til de øvrige lag i 
kretsen .. Mange .ti~ers arbeid på «Myra» i årene før krigen og økonomisk 
og arbeIdsmessIg mnsats ved oppsetting av badstubygget i 1949 hadde 
ikke vært forgjeves.. '! . . 

Johann Dahl overtok som f~rm~nn igjen høsten 1955 og ledet laget 
i jubileumsåret 1956. Lagets 30, år ble markert ved egne arangement for 
fotball, friidrett og håndball foruten .den tradisjonelle jubileumsfesten. 

Medlemsbladet som hadde ligget :nede en tid, kom igang igjen i 1956. 
Høsten ~956 overtok Arvid Jullumstrø som formann, og i hans for

mannstid startet bl.a. mosjonspartiene for damer (1958). Disse partiene 
viste seg å bli meget populære. De ble senere etterfulgt av herrepartier. 
Mosjonspartiene må uten tyil tilskrives æren for det høye antall idretts
merker, statuetter og krus som gjennom årene er tildelt Strindheim-med
lemmer. Mosjonspartiene er forøvrig omtalt i et eget avsnitt i beretningen 
av deres utmerkede ledere gjennom mange år, Tordis Gjelten Røneid og 
Leiv Eriksen. . 

" I 1958 gikk laget til innkjøp aV eget forsterkeranlegg til bruk ved 
idrettsarrangement, og på årsmøtet samme år ble et prøveår med eget 
skøyteutvalg vedtatt. På et styremøte i desember 1958 ble det fremlagt 
planer for oppsetting aven reklame- og oppslagstavle på Strindheim. 
Dette vedtaket skulle vise seg å få avgjørende økonomisk betydning for 
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laget. Da tavla sto ferdig i juni 1960,' var det tegnet annonser for en 
3--årsperiode til en samlet sum av kr. 21.675,-, mens utgiftene beløp 
seg til kr. 6.000,-. Ved en bestemt fordelingsnøkkel ble inntektene for
delt mellom hovedkassen og lagets husfond. Tavla ble i mange år drevet 
på ren forretningsbasis med P.R-kvelder på Strindheim skole og kundekort 
som lagets medlemmer leverte når de handlet hos tavlas annonsører. De 
senere år har dette opplegget ikke virket, annonsene er blitt rene good
willannonser, og inntektene derved betraktelig mindre. Men tross alt 
har tavla vært med ,å bidratt til ,at husfondet gjennom årene økte fra 
kr. 3.500,- til bortimot kr. 50.000,-. Samme år ble Johann Dahl tildelt 
Idrettskretsens administrasjonspokal. 

Årsmøtet i 1959 valgte Snorre Schei som formann og fattet dessuten 
vedtak om å sløyfe § 6 i lagets loyer. Denne paragraf gikk ut på at la
gets medlemmer ikke kunne stå tilsluttet andre idrettslag i idrettsgrener 
som vårt lag hadde på programmet. Vedtaket hadde sammenheng med at 
flere av våre mannlige medlemmer spilte håndball for Sportsklubben Rapp 
etter at det var besluttet å starte opp med herrehåndball i vårt lag. 

I 1960 opprettet laget egen postboks, og året etter gikk en bver til å 
kreve inn medlemskontingenten ovet postgiro. Samme året ble det nedlagt 
et stort arbeid med å registrere lagets pokaler og diplomer. 

Prøveåret for skøyteutvalget falt heldig ut, og laget ble tilsluttet Nor-
ges Skøyteforbund 6. 4. 60. ' 

På årsmøtet i 1960 ble Kåre Halse valgt til ny formann. I hans for
mannsperiode ble det bl.a. opparbeidet en joggesH rundt fotballbanen. 

. Medlemsbladet gjennomgikk en ansiktSløfting i 1961/62. Bladet fikk 
navnet «Strindheim-Sport» og ble trykket i farge. 

I 1962 ble lagets disposisjonskontrakt for Leangen Idrettsplass overført 
til Trondheim kommune grunnet kommunesammenslutningen. 

Anders Dahlen ble tildelt idrettskretsens diplom i 1962 etter mange 
års innsats i vårt lag og i idrettskretsen. 

Etter at herrehåndballen viste seg å være levedyktig i laget, var hånd
ballsportens utøvere blitt så taHrike at årsmøtet i 1962 gjorde vedtak om 
å opprette en egen avdeling for håndball. Samme høst overtok Gunnar 
Frog som lagets formann ·etter mange år som sekretær og medlem' av 
Arbeidsutvalget. Årsmøtet vedtok også et prøveår for ishockey. Dermed 
hadde laget fått 3 avdelinger og tatt opp idrettsgren nr. 7 på sitt program. 

En viktig begivenhet for innendørsidretten i Trondheim fant sted i 
1963. NLdarøhallen ble åpnet med brask og bram, og «Strindheim-Sport» 
markerte begivenheten med å utgi et ekstranummer som i sin helhet om
handlet Nidarøhallen. 

På et møte i Arbeidsutvalget 5. 11. 63 ble det fattet et vedtak av stor 
økonomisk betydning for laget. Det ble tegnet kontrakt med Lilleborg 
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fabrikker angående utdeling av brosjyrer og vareprøver, og dette førte 
til ekstra inntekter for avlingene og utvalgene ,i årene fremover. 

Etter at kommunen hadde lovt å montere ishockey-vant på Leangen, 
besluttet årsmøtet i 1963 å opprette et eget ishockeyutvalg etter ett års 
prøvetid. Årsmøtet valgte dessuten Gerhard Lind som ny formann. 

I 1964 ble Anders Dahlen tildelt Norges Idrettsforbund's hederstegn 
med diplom. Han er senere også tildelt idrettsforbundets sølvpokal. 

I mars 1965 ble det gitt klarsignal foren lysløype i Estenstadmarka, 
en beslutning som ble mottatt med glede av våre skirekrutter. På års
møtet samme år overtok Johann Dahl igjen som formann, og på samme 
møte ble Huskomiteen foreløpig nedlagt og avløst aven tavlekomite be
stående av Anders D*hlen, Snorre Schei og Gunnar Frog. Tavlekomiteen 
skulle stå for driften av reklame- og oppslagstavla og derigjennom for
søke å øke husfondet mest mulig. Husfondets midler ble forøvrig samme 
år plassert i verdipapirer som gav bedre avkastning enn de ordinære ren-
~~ . 

Spørsmålet om nytt banner ble bragt på bane i 1965. Styret samlet 
seg i februar 1966 om et forslag som dameavdeling- og damemosjonister 
fikk i oppdrag å brodere og montere. AHerede på 40-årsfesten 12. 3. 66 
ble det nye hanneret avduket. 

I 1966 fikk lysløypa i Estenstadmarka en kjærkommen tilvekst i form 
aven tidtakerbu. Senere ble lysløypa forlenget fram til Estenstadhytta, 
og dermed hadde vi fått en fullgod løype for både trening, konkurranse 
og mosjon i Strindamarka . 

Samme året ble en rekke av lagets pokater plassert i to montere som 
ble opphengt ved inngangen til festsalen på- Strindheim skole. Året etter 
fikk laget disponere et lite arkivrom på skolen. Sverre Krog ble tildelt 
idrettskretsens diplom i 1966. 

I forbindelse med Hovedrennet for Yngre som vårt lag sto som ar
rangør av sammen med 'Sportsklubben Freidig i 1967, ble det laget et 
eget Strindheim-flagg. 

Samme året startet laget sin spesielle form for lotteri kalt «Lotto». 
Dette tiltaket har senere skaffet til veie mange kroner til laget. 

Etter godt forarbeide av det tidigere års styre ble det lagets første 
kvinnnelige formann, Randi Langørgen, som i 1971 fikk «ææn» av å 
kontraktfeste Bingo-samarbeidet med 3 andre idrettslag. Et ,tiltak som 
har gitt laget betydelige økonomiske midler og hatt meget stor betydning 
for lagets drift. 

Johann Dahl ble tildelt idrettskretsens diplom i 1971 etter mange 
års administrativ innsats for idretten i sin alminnelighet og håndball
sporten i særdeleshet. 
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I 1972 ble det vedtatt å få laget en Strindheim-vimpel på stativ. Denne 
vimpelen er senere benyttet ved oppmerksomheter fra lagets side. 

På årsmøtet i 1972 ble lagets lover revidert. Den viktigste endring 
besto i at det ble åpnet adgang for avdelinger og utvalg til å overføre et 
eventuelt overskudd fra ett budsjettår til neste. 

I 1973 vedtok Trondheim kommune at det skulle bygges et garde
robebygg ved Leangen Idrettsplass. Med bakgrunn i de forhandlinger som 
i en årrekke tidligere var ført med kommunen sendte laget i januar 1975 
en søknad til kommunen om å få leie de planlagte møtelokaler i sokkel
etasjen. Resultatet ble at laget kunne få leie disse for en fast årlig godt
gjørelse mot å bekoste den nødvendige innredning selv. Takket være hus
fondet kunne tilbudet gjennomføres. Vi hadde endelig igjen fått et sam
lingssted ,og denne gangen i tilknytning til idrettsanlegget. Aksel Brekke 
som overtok som formann høsten 1973 og som også er formann i jubi
,leumsåret 1976, har all grunn til å være fornøyd med «rikets ,tilstand». 
Det har alle vi andre også, som sogner til Strindheim Idrettslag anno 
1976. Planene om videre utbygging av idrettsanlegget på Leangen ser ut 
til å være i god gjenge, og om noen år må en ha lov til å anta at Leangen 
blir et sentrum for såvel innendørs- som utendørs idrett. Det er vel å 
vent'e at det med tiden blir temmelig folksomt på Leangen, men la oss 
håpe at ikke Strindheim Idrettslag drukner i massen, men at vi klarer 
å bevare vårt eget gode miljø. 

Ser en til slutt litt på utviklingen i medlems taUet fra 1948 og fram 
til idag, viser dette en jevn stigning fr~ ca. 300 i 1948, via ca. 600 i 
1968 og fram til ca. 1100 i 1976. Den økonomiske drift i samme tidsrom 
viser den samme ,tendens. Mens budsjettet i 1956/57 ballanserte på 
kr. 11.000,- opererer vi i 1975/76 med et beløp på kr. 90.000,-, med 
andre ord en voldsom utvikling som bl.a., skyldes, en markant økning i 
inntektene takket være Bingo, vakthold v~d Leangen Traverbane, lotte
rier o.l. AUe gode inntektsbringende tiltak, som dog har krevd en enorm 
innsats fra lagets medlemmer. En erfaring alle idrettslag har gjort er at 
skal man kunne aktivisere større flokker av barn og ungdom i en sunn 
og helsebringende fritidsbeskjeftigelse kreves det idag meget store sum
mer. Summer som hovedsaklig må skaffes til veie ved ikke-idrettslige 
akH viteter . 
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Fra dan1eavdelingens barndon1 
Aret 1976 er jubileumsår for Strindheim Idrettslag. Ved jubileet er det 

naturlig å trekke frem minner og opplevelser fra «dengang», da laget var 
ungt og nytt. Som ung pike, dengang Marienberg Sportsklubb fyllte 10 år, 
hadde jeg ,lenge hatt en viss interesse for klubben. T,anken om en dame
avdeling fikk tHslutning, og ble til virkelighet det året M. S. fyll te 10 år. 
Styret ble dannet med undertegnede som første formann. Vår første opp
gave var å overrekke et banner, som vi selv sydde, ved 10 årsjuhi,leet. 
Vi fikk utar:beidet lover, og var vel til og begynne med, mest til 
hygge og nytte: Holdt fotballdraktene i stand, strikket mye og stoppet 
gamle fotbaUstrømper, arrangerte fester og utlodninger. Etterhvert be
gynte vi så smått å delta i langrenn og utforrenn, og da Strindheim skole 
fikk gymnastikklokale, begynte vi med mosjonsparti. Jeg fikk tak i Helge 
L,øvlan?s gymnas!i~ktabeH, gjen?omgikk øvel.sene med min bror Alf, og 
gIkk pa med freIdIg mot som Instruktør. V'I hadde ikke råd til å leie 
noen utdannet kapasitet, penger var mangelvare da. 
. Som jeg sitter og skriver strømmer minnene frem, om turer, skirenn, 
kamper og fester. DameavdeHngen var selvfølgelig fast heiagjeng ved 
aUe fotballkamper. Vi opptrådte da i klubbfargene og med selvsydde 
klubbmerker for M.s.K. . 

! Vår første tombola arrangerte' vi i tingstua på Bromstad gård, og de 
forskjellige møbler vi ,trengte ble båret dit, bl.a. sveivegrammofon ru/pla
ter og en «etasjere» HI å stille ut tombolatingene i. Restaul1angen v,ar i 
melkbua ..• ··· .• . i'· 

Så hadd~ vi de ~forgle~melige basarene på Traverbanen! Guttene 
bygg:t scenen og jentene sydde sceneteppet i gult og blått. Skuespill, 
sketSjer og sanger ble. fremført av egne krefter. Sangene skrev vi selv 
og de ble ,akkompagnert av eget orkester, «Stens Trio». Vi hadde familie
kvelder og barneforestillinger, ja det var en travel og festlig tid! 

Selvfølgelig er det meget mere jeg kunne fortalt fra denne tida, men 
dette var noen korte glimt. Til ,sIJlH må jeg nevne at vi som var med i 
den første dameavdelingen, har 'hatt jevne sammenkomster år om annet, 
og iår (1976) kan vi altså feire 40 årsjubileum! 

Vi 'gratulerer klubben! 

- - og dagens styre fortsetter: 

Vennlig hilsen 
Reidun Petersen. 

I sitt 40. år er dameavdelingen fremdeles rask og rørig. Vel er det 
nye «koster» som feier men feiingen foregår stort sett som i de første 
år. Det vil si at det gjelder å samle inn mest mulig penger til glede for 
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lagets forretningsfører. Om vi ikke har gitt mosjon og aktiv idrett helt 
på båten har vi i allefal.J overlatt administrasjonen av denne til andre. 
Vi er for å si det enkelt å greH en velforening til hygge for oss selv og til 
nytte for laget. Av våre gjøremål skal nevnes. På Trondheimmartnaner 
vi hvert år å finne i Strindheim bua med .Joddbøtta. Gevinstene er for en 
stor del håndarbeider vi har produsert på møtene våre gjennom vinteren. 
Ellers arrangerer vi årlig mannequinoppvisninger. Loppemarked er også 
en bransje vi er vel bevandret i. Vi har også stått for flere juletrefester 
til glede for de små inen laget. Vårt nå 10 år gamle banner ble sydd 
på dugnad av våre damer. At vi til de enkelte avdelingers arrangementer 
har gitt gavepremier har for o~s vært en selvfølge. Dessuten har vi i de 
seriere år satt opp en prestasjon·spokal innen laget. Av den «harde kjerne» 
innen avdelingen skal nevnes at Eli Aune SoIfrid Røe og Kal1i Kobberød 
har vært med helt siden de første år etter krigen og fremdeles er i full 
aktivitet. 

Red~bemerker: 
Aldri ,har så lite vært skrevet om så mye for så mange. 
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Foiballaydel ingen 
Når man skal skrive en jubileumsberetning, kan det nok hende at 

enkelte av leserne vil føle seg glemt, eller at spesielle ting som de satte 
pris på, kan være utelatt. Dette ber vi om tilgivelse for på forhånd. Med 
lemmene forstår sikkert at alt og alle kan vi ikke få med i en kortfattet 
beretning. 

Når Strindheim jubilerer, så jubilerer fotball selvfølgelig også. Det 
hele startet jo med fotball, og denne grenen var nokså dominerende helt 
fram til 1938. Klubben var en utpreget stedsklubb i sine første år, med 
tilholdssted rundt Rønningsbakken og Pineberg. Hvordan det hele startet 
og navn som pekte seg ut fra starten er beskrevet på annet sted i beret
ningen. To navn vil vi allikevel trekke fram her, Emil Eriksen som var en 
god fotballspiller og administrator og Anker Eriksen som har innehatt 
alle de tillitsverv som kan tenkes innenfor fotball, inklusive jobb som 
kretsdommer. Med like karer i spissen var det ikke rart at klubben sto 
på trygg grunn og vokste seg stor og sterk på kort tid. 

Fra 1933 og årene fremover dukket det opp en rekke gode junior
spillere som etter hvert gled over ien solid seniorstamme. Vi nevner navn 
som Alf Mentsen, Hilmar Pettersen, brødrene Ole og Jens Jensen, Arnar 
Moen Olaf Eriksen og Arne Steen. De to sistnevnte spilte sogar på A
laget~t par sesonger etter krigen. Arthur Eklo og Anders Dahlen må også 
nevnes. Sistnevnte har jo vært en av lagets mest trofaste slitere opp gjen
nom årene. Han spilte på A-laget så sent som i 1952. Ja, faktisk «steppet» 
han inn av og til senere også hvis anledningen bød seg. I 1950 ble han 
tildelt pokalen som årets spiller. Han deltok også på kretslaget. Vi finner 
også grunn til å nevne to meget aktive brødrepar, nemlig brødrene Kirk
aunet og brødrene Refsnes. 

Det ble drevet en viss form for forhåndstrening i gamle dager også. 
fra protokollene har VI sakset at l. april 1935 motte det opp 30 spillere 
på Gildheim for løpetrening. Etterpå var det bare å vaske seg i stamper 
med kaldt vann i et kjellerlokale på Gildheim. Noe spesielt med hensyn 
til taktikk og spilleopplegg ble nok ikke brukt den gang. Så snart snøen 
var reist, var det å dele spillerne i to lag og spille fotball hele kvelden. 
Til å begynne med holdt vi til på «Nationalbanen». Senere var vi en kort 
lid innom «Myra» og «Lunden» inntil vi kom igang for alvor på «Myra» 
etter krigen. En spesiell kamp fra den første tiden vil vi minnes. Den vit
ner litt om miljøet og tonen fra den tiden. r en kamp mot Byåsen i 1932 
vant vi 12-0. Det skal med en gang innrømmes at Byåsen den gang 
var svak. Vår keeper, Walter Bakken var en «kløpper» til å spille 2-rader 
(trekkspill). Han satt i målet under kampen og spilte på 2-raderen sin. 

28 

BESTELAGET FRA 1930 
Alf Brøseth, Olaf Eriksen, Helmer Hansen 

Leif Brøseth, Arthur Hansen, Martin Svorkmo, Leif Kirkaune, 
Ole Lindberg, Ole Dahlen, Kaare Tiller. 

De eneste gangene han la fra seg spillet var hver gang han måtte spille 
ut ballen. Ja, det var andre tider det. 

I 1936 ble det benyttet 63 spillere, medregnet gutte- og juniorlaget. 
Dette forteller litt om oppslutningen og bredden på den tid. Dette førte 
da også til at kvaliteten på lagene frem til krigen etter hvert ble bedre og 
bedre. I 1938 debuterer en km som siden skulle komme til å spille på 
landslaget, men da riktignok ikke for vår klubb. Hans navn var Henry 
Henriksen. Han spilte for oss også i 1945 og varen eminent fotballspil
ler og «stoppe!'» av første klasse. Samtidig med Henry kommer en annen 
kjent kar med for fullt i klubben, Arvid Pettersen. Arvid er en kjent skik
kelse blant fotballens venner, både som en god fotballspiller og som 
administrator. Han utdannet seg også i trenerfaget og var i sin tid for
bundstrener. Vi kjenner alle hans sterke trang til taktiske og finurlige 
triks på banen. 

Etter krigen var det i første rekke «gammelgutta» fra sist på tretti
årene som fikk liv i fotballen igjen. Allerede i 1945 begynte lærkula å 
rulle igjen i laget. Såvel aktivitet som kvalitet viser en jevn stigning fram 
til 1948 da sammenslutningen med Strinal ble et faktum. Etter sammen
slutningen kommer det nye navn til, og fotballen i det nye lag Strindheim 
styrkes. Det vil føre for langt å nevne navn her. La oss nøye oss med å 
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konstatere at Strindheim salte spor etter seg i såvel A- som ungdoms- og 
juniorklassen. En (opp bl~ nådd i 1951/52 med bl.a. KM til juniorene 
og et meget godt seniorlag. Fra 1953 skjer det et generasjonsskifte, kanskje 
først og fremst administrativt. Det er tydelig at noe går på skjeve. «Skuta» 
mangler en stø og fast styring, og dermed svekkes den sportslige aktivi
tet. Ja, til de grader at den nærmer seg faretruende null for seniorenes 
vedkommende. Fra protokollene sakser vi følgende fra 1956: «I denne 
sesongen har vi hatt med 2 lag, nemlig guttelag og småguttelag. Juniorene 
skuffet stort med sitt fravær». Som vi ser var det laber bris. Seniorene er 
ikke engang nevnt. Som en kuriositet kan vi nevne at i guttelagets 4 
kamper dette år ble det scoret O mål, mens 25 mål ble sluppet inn. Det 
skader ikke å minnes at det ikke alltid har vært velstand innen fotballen 
i laget. Ett lyspunkt var det imidlertid i 1956. Småguttelaget spilte seg fram 
fra en jumboplass om våren til finale på Buran, hvor de måtte gi tapt 
for Falken. Dette var en triumf for laget og lagleder Sverre Krogh den 
gangen. Av de som spilte på småguttelaget den gang, kom kun noen få til 
å fortsette slik at de fikk spille på seniorlaget senere. 

Sesongen 1957 bør forbigåes i stillhet. Yi stilte 2 lag, gutter og små
gutter. Sesongen 1958'fulgte i samme mønster. Riktignok hadde guttelaget 
tatt mål av seg til å gjøre det helt store, men på grunn aven kombinasjon 
av rot og dårlig kommunikasjon mellom lagledere og guttene ble laget 
trukket ha serien da de ikke møtte til kamp. Småguttelaget gjorde sine 
saker bra i starten, men også her skjedde det samme. Yi stilte for første 
gang på mange år også junior,lag denne sesongen. Lagets resultater var 
ikke nettopp oppløftende. Av 8 seriekamper vant de 1, spilte 1 uavgjort 
og tapte resten. Sesongen 1959 gav ikke noe bedre resultat. Kun ett lag 
fullførte serien, og det var guttelaget. Til gjengjeld var dette laget ganske 
bra. 2 tap på 9 kamper var uvant kost i denne mørke perioden. Det var 
tydelig at interessen i disse årene var ganske laber. Likeledes var leder
mangelen prekær. Guttene fikk som regel utlevert en ball på treningen 
og måtte klare seg selv som best de kunne. Yi har tatt med disse sesongene 
for at alle skal vite at det er når noe ligger nede at det trenges et kraft
tak for å komme på fote igjen. 1960-sesongen var blank når det gjelder 
lag. Allikevel var det i dette året at de mest ukuelige, optimistiske sjeler 
bestemte seg for å bygge opp et seniorlag, noe som senere skulle vise seg 
å være det riktige. Man skal bestandig være varsom med å nevne navn, 
men vi tar sjansen. Uten Anders Dahlen. Snorre Schei, Arvid Pettersen 
og Bjørn Hovdal m.f1. og deres innsats for å komme ut av dødvannet, 
spørs det hvor fotballen i Strindheim hadde stått idag. Det viste seg 
gjennom årene at bare vi kom igang med et seniorlag, så fulgte etterhvert 
de yngre årsklasser også. Når det gjelder de yngre lagene var det selv
følgelig ikke nok å ha et seniorlag som forbilde, nei de måtte ha en per-

30 

ET GODT GUTTELAG 
Bak: T. Klungerbo, O. Danielsen, Hansen, R. Knoff, K. Breiseth, 

R. Rønning, S. Krogh. 
Foran: L. Langaas, P. Nilsen, P. Holthe, A. Søbstad, U. Husby. 

son som Snorre Schei. Alle lagsvenner kjenner Snorre. Å forsøke å be
lyse Snorres innsats for fotballsporten i laget er en håpløs oppgave. En 
stund drev vel Snorre hele fotballavdelingen nesten alene (i alle fall de 
yngres del). Alle vi som har sett Snorre blant 40-50 guttunger på 
«Myra» vet hva han har hatt å stelle med. Likedan minnes vi opphetede 
st yre- og årsmøter hvor Snorre med sin rolige og saklige opptreden dem
pet mange unge «brushoder» som skulle gjøre «vei i vellinga». I jubi,leums. 
året har han ansvaret for lilleputtene sammen med en annen ildsjel, Sverre 
Krogh. Yi kommer heller ikke forbi Sverre når det gjelder fotballen i 
laget, selv om han vel har vært hardere engasjert innenfor skøytesporten. 
Fotballen har alltid stått hans hjerte nær. Ved siden av 'at han selv var 
en meget habil spiller, så var han lagleder bl.a. for det siden så «sagn
omsuste» junioraget fra 1951. I en årrekke var han dessuten primus 'motor 
i den såkalte Yngres avdeling som administrerte all idrett for medlemmer 
under 17 år. 

Som sagt, høsten 1960 begynte hjulene atter å rulle innen fotball
avdelingen. Yi hadde begynt å trene inne 1 kveld på Strindheim skole 
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og 1 kveld ute fra badstua. Til opplysning for de h~lt unge i laget id~g 
så var det virkelig badstue på «Myra» i de dager. Yl fyrte godt opp shk 
at det så ut som hele huset sto i røyk når vi la ut på våre treningstokter, 
som den gang gikk innover til Skovgård, opp Jakobslia til Ramstad, ned 
forbi Åsvang skole og tilbake til «Myra». D"gens fotballspillere vil sik
kert trekke på smilebåndet, men den gangen var det de som mente at 
første mann rundt denne .løypa, var sikret plass på vårens lag. 

Vi tar også med en historie som etter hvert er blitt klassisk innen 
fotballavdelingen. På en av våre treningstokter til Ranheim sprang vi 
først «gammelveien» innover for så å springe gjennom fabrikken ut på 
«riksveien». I bunnen av Ranheimsbakken fikk vi beskjed: «Første mann 
opp på toppen». Det ble en voldsom «fight». Her var det prestisje med i 
spi1lct. Hvem som vant, husker ingen idag, men det som hu:kes er. at 
3 mann måtte opp i skogen ved veien og ned med buksene. Sa det gikk 
hardt for seg i de årene. 

I 1961 spilte vi kun treningskamper om våren. Seriesystemet var slik 
den gangen at serien startet om høsten og bl~ avs!uttet om våren. Ette: 
høstkampene i 1961 lå laget på en 3. plass l senen, og det begynte a 
lysne. 

I 1962 ble det virkelig driv over seniorfotballen. Vi ble nr. 3 i den 
gamle 4. divisjon, og for første gang siden lilleputtklassen ble .innført, 
fullførte v-i serien med alle lag: Senior, junior, gutter, smågutter og hlleputt. 
Fra 62-sesongen kan vi nevne at Birger Krogstad ble toppscorer med 
hele 25 mål. Lilleputtlaget var ubeseiret det året men tapte kampen om 
avdelingsseieren for Rosenborg på dårligere målforhold. På dette laget 
finner vi navn som vi idag kjenner i seniorsammenheng: Knut Evensen, 
Hans Petter Dahl, Trond Våpenstad, Per Skolmli, KjeJI Brekke og Inge 
Dahl. 

l 1963 fikk vi et nytt seriesystem. I og med at vi var nummer 3 i den 
gamle 4. divisjon ble vi nl,! degradert til 5. ?ivisjon. Der. hadd~ ~i i~k~ 
tenkt å være lenge. Uten altfor store vanskehgheter tok VI. KM I :J. dl.VI
sjon med 9 seire og ett tap på 10 kamper. Dette tapet har. S1l1 egen pussige 
historie. Vi skulle møte Klæbu på Stadoin, og etter at vi I den første kam
pen hadde beseiret Klæbu med lO-O, så jogget vi rundt på banen ogo varmet 
opp foran det som vi trodde skulle bli et «mål kalas». Et slags «malkalas» 
ble det da også, men gærne veien. Klæbu scoret nemlig 5 ganger, mens 
vi kun klarte 1 goal. . 

Det er ikke bare dagens seniorlag som <<importerer» spillere .. En a~ 
våre «stjerner» fra sekstiårene kom fra Hamar I.L. og var stasjonert I 

Forsvaret på Persaunet. Hans navn var John Kristiansen. Alle som hus
ker John, husker ham ,som en «gentleman» både utenfor og på banen .. ~an 
var en intelligent spiller med stil og teknikk og tilførte laget mye POSitiVt. 
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SEI,ERN ER VÅR 
Laget som ble distriktsmestre i 4. div. 1974. 

Forøvrig holdt mesteparten av de gamle gutta «koken». Et ikke ukjent 
navn, Olav Johansen dukket opp på den tid, Olav som 2 år senere skulle 
overta oppmannsjobben som han har skjøttet på en utmerket måte helt 
fram til ifjor, da han overtok som formann i fotbaIIavdelingen. Titter vi 
tilbake til 1962 så spilte Olav 9 kamper det året og scoret 4 mål, så han 
har ikke bare drevet med administrative oppgaver i laget, selv om det 
er her han har satt dypest spor etter seg. Ja, man kan faktisk spørre seg 
selv om hva fotballavdelingen skulle ha gjort uten Olav. 

Toppscorer i 63-sesongen ble en ikke ukjent herre ved navn Bjørn 
Hovdal med 21 scoringer. Bjørn har forøvrig en lang karriere bak seg, 
i de første år som centerløper og storscorer, siden sliter på midtbanen og 
til sist sikker midtstopper og sideback. Han har dessuten vært med ad
ministrativt såvel i fotballavdelingensom i hovedstyret. Lilleputtlaget sto 
for den største prestasjonen i 63-sesongen ved å bli nr. 2 i serien. 

64-sesongen ble en gjestesesong i 4. divisjon. Yi hadde bare to lag 
bak oss på tabellen og måtte rykke ned. Dette gir ikke et riktig bilde av 
sesongen. Laget var egentlig fullt på høyde med de andre lagene i 4. divi
sjon, men skader og uflaks førte til nedrykking. Toppscorer ble Birger 
Krogstad med 12 mål. Birger lå forøvrig høyt på Iscoringslisten i flere år. 
På linje med mange andre aktive har også han deltatt i administrasjonen. 

I 1965 engasjerte fotballavdeIingen for første gang en trener utenfra, 
nemlig Ole Venås. Han tilførte laget endel nytt når det gjelder taktikk 
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av de yngrcs fcstball har ogsH vrert en styrke for laget. Vi har h,ittil 
<<oppalets spillere fra egen ~stall. i stor utstrekning. Dette mener vi er  
av stor betydning for at vi skal klare H holde oss og helst komme litt 
lenger enn vi er idag. MHlet for framtiden mH viere B bevare mi l j e t  i 
.samtlige lag innen avdelingen og ta vare pH ambiose spillere. Dermed 
vil frcmgangen fortsette i nye 50 hr, forhipentligvis. 

Den aktivc friidrett  
Det er i Hr 42 siden nS avdode Alf Mentzen i spissen for en flokk unge 

friidrettsut~vere dannet egen friid~ettsavdel~ing. Kanskje var ikke utstyr 
og teknikk av sH h ~ y  klssse men innsatsviljen mH sS avgjort ha vsert ti1 
stede. Det er her nok H nevne at Alf Mentzen og bredrene Erling og Birger 
Refsnes framdeles figurerer pB listene over Strindheim friidretts beste 
gjennom tidene. En kan bare beklage at disse vBre forste aktive friidret,bs- 
utovere fikk sin karriere avbrutt og delvis Qdelagt av krigen. Noen kom 
tilbake ogsS etter frigjoringen, men stort sett var det nuk nye ansikter 
som med sammenrasket utstyr fra loft og kjeller tok fatt igjen i 1945. 
Best fra denne tiden vli bli huskat den overveldende tilslutning ti1 fri- 
idretten. At utstyr og forhHndstreni'ng sto langt tilbake H onske ble opp- 
veid av en entusiasme og konkurranseiver som savner sitt sidestykke. Det 
er fra nH av vir  oppmarsj som friidrettsklubb tar til. En oppmarsj som 
ikke har vrert B fi gratis. Mellom Kjell Larsens kretsrekord pH 3000 m 
i 1947 ti1 [<nut Boros norske rekord pH 10 000 m i 1975 og fra Strinal og 
Marienbergs inn'byrdes og innbitte kamp i stafettenes C-klasser fram ti1 
le senere Hrs Holmenkollag ligger hele hav av svette og slit og lkke B 

EN GLAD L U f T  
Andcl5 Dahlen 



HOIJMENKOLLAGET FRA 1973 
M. Overvik, T. Be~rseth, K. Be~m , B. Husby, A. Bje~rseth , H. Be~rseth , 
T. Mathisen, B. Natvig, H. Edvardsen, S. Husby, J. Grydela nd, L. Gjerde, 

J Hoff, J. Storaune. 

forglemme sku.ffdser. Sa mang en stjerne har blitt .tent og sa mange 
har sluknet. Dog har som en ledett,ad gjennom friidret.tsavddingen viljen 
til innsats .vcert. En svakhet har v·i vel hatt. Vi er med rfa , men ~hede:riige 
unntak blitt staende som loperklubben og ikke frii.drettsklubben i me·nig
manns bevisstihet. Hvorfor vet vel egentl.ig ingen, det ble bare slik . Som 
stafettlag har Stri·ndheim gjennom de senere ar vcert a finne bJ.ant landets 
aller beste. Dog med handen pa •hjertet. Den store prikken over i-en med 
seier i en av d e v.irke·lig store stafetter er enno ikke kommet. Men be
vares utviklingen har ikke vcer.t til a ta fe il av . .Sammens•lut·ningen i 1948 
ga straks storre slagkraft. Vi vant Fjellsetersta.f.ettens B-klasse og rykket 
dermed opp :blant de st·ore <<gutta>> i klasse Elit·e. At vi i overmot dro til 
Oslo og Holmenkollstoaletten varen - 49 og fikk stryk sa det svecl far sta 
sin prove. D et gi•kk trutt og sikkert fmmover. Fra den forste penioden 
eHer sammenslutningen huskes forst og fl-emst nav·n som Andreas Frog, 
Kjell Larsen, Arnold Brandhaug, John Gilvang, Ot.to Hagen:sen, Johan 
og ]dar Dahl og 1 var Espenes. De to sistnevnte utviklet seg etterhvert 
ogsa til a bli blant de fremste i landsma!estokk. Tdar er B-mester pa 

38 

5000 m har dessuten 2 NM solv pa 10 000 m og 2 NM se.Jv i skogslop. 
Var delt-aker pa landslaget. lvar har ett norsk mesterskap pa 400 m dess
uten NM solv og bronsje pa henholdsvis 400 og 200 m. Han deltok flere 
ganger pa landslaget. 

I 1950 arene dukket f,Jere gode juniorer fram. Vi minnes med glede 
spydkasteren Gunnar Pedersen og loperen Olaf Nilrsen. Olaf ble etterhvert 

Knut B0m 
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en virkel'ig stafettkjsmpe ved siden av at han i flere Hr med godt resultat I 
virket som trener for friidrettsgutta. Den egentlige gullalder i Strind,heims 
friidrettshi$storie tar vel sin begynnelse i 1960 Brene. Nye stjerenr dukket 

1 
da stadig fram. Vi nevner i fleng Erling Flsttum, sprinter og lengdehopper 
med NM bronsje i tresteg junior. T~horlei~f Karlsen, allsidig gutt med NM 
bronsje i 10-kamp junior. Og sB de mere garvede karene, J o n  Grydeland 
med NM bronsje 'p i  5000 m senior, Hans Edverdsen, vBr hittil beste 
lengdehopper, Tormod og Harald Bsrseth, solide karer bide i stafetter 
og som .enkeltdeltakere. Langdistanseloper Jon Schjetne, Bent Natvig 
med NM s ~ l v  i 25 km landeveg og bronsje i maraton. Gunnar GisnHs, Jan 
Tore Pedersen, Haldor Sesseng, HHkon Lutdal, Arnstein Volden og brcld- 
rene Husby. Husby Brothers ja, .vard sitt eget kapitel. Fsrst eldstemann 
Bjorn med bronsje pH 800. in i junior NM og solv i senior NM p i  1500 m. 

I 
Vi'dere Svein med bronsje pH 1500 m hinderlap i junior NM. Nonsk rekord- 
innehaver pH samme distanse. Dessuten solv i junior NM Eerrengl~p. Til- 
slutt <<.Lillebror,, Stig Roar med 4. plass i junior EM p i  3000 m fra 74- I 

vinner av junior N'M 'i terrenglsp og 10000 m senior. Dessuten solv p i  
5000 m og terreng NM-junior. Alle tre har deltatt pH l'andslag. Tilslutt 

v9r ti1 dags dato eneste olympier og kongepokalvinner Knut Bars med 
folgende merittliste. To NM gull og to solv p i  5000 m. Fem NM gull i 
terreng lang loype. Dessuten NM gull p i  10 000 m og bronsjeplass i 
skogslop NM. Hans plasssringer i EM 1974 var 6. plass pH 10 000 m og 
I I. plass pB 5000. Innehar gjeldende norsk rekord p i  10 000 m. Knut 
kan o g d  skate med f,lere fremrngende landskampseire og har to ganger 
delaatt i nyttirslspet i Brasil med gode plasseringer. 

Vi m i  heller ikke glemme spinnesidens representanter: Astri Miehre 
r blant de beste av Norges kvinnelige friidrettsutovere i 1950 Brene. 
.m innehar to NM gull pH 800 m foruten salv i lengde ,og bronsje 

400 m. Deltok ogsi p i  landslaget. Ellers husker vi spesiellt Solveig 
~ o i n i c h e n  med bronsie senior NM i lenede oe  Tove Liberg med NM solv - - 
i kule junior. 

VHre yngste friidrettsutovere har ogsH vrert flinke ti1 B ta for seg fra 
premiebordet. Synd bare at sH alt for mange av dem sluttet s i  tidlig 
med aktiv friidrett. 

Fra Tyrvinglekene kan Randi Berg 3kilte med en gull, Siri Pedersen 
med en gull og m sslv, Solveig Moiniohm med en gull, Tove Liberg med 
en sslv og Anne-Kirsti Espenes med to gull. Hun har dessuten en gull- 
medalje fra Donald Duck-lekene og .en gull fra VestadHygea-lekene. Av 
svrige friidrettsrekrutter som har gjort seg fordeLaktig bemerket i dands- 
mBlestokk mB nevnes Eva Tetli, Aud og Anne-Lise Juberg, Oddvar Kufaas 
og Steinar Berg. 

Av stafettlagets bragder skal her nevnes 3. og 4. plass i kl'asse Elite i 
Holmenkol~lstafetten. lnnehar twndersk bestenotering i samme stafett. 
6 ganger er vi blitt nr. 2 i Olavsta~fetten's Eliteklasse. To salv er erobret 
p i  4 x 1500 ,m i junior NM og en solv i sen. NM 4 X 1500 m. Dessuten 
er Stjordals- og Lerkendalsstafetten foruten flere mindre stafetter vunnet 
flere ganger. 

Innsatsen i serieene har ogsH vrcrt god. Vi vant Tr~ndelagsserien bide 
i 1970 og  1973 og har med gcdt resultat viert flere Hr i hovedserien. 
Tyrvingserien for menn junior er vunnet en gang. 

Av utmerkelser har Astri Mare,  BjDrn Husby og Knut Boro mottatt 
friidrettskretsens diplom for aktiv innsats. 



LOVENDE FRIIDIIETTSREKRUTTER ANN0 1970 
Eva, Brit, Anne-Kirsti, Marit, Trine. Margit, Stig-Roar, 

Erik. Oddvar, Roy, Jan, Roar, Terje og Steinar. 

STRlN,DHElM I.L. SOM FRIIDRETTSARRANGOR 
i I irenes lap har virt  lag stitt som selvstendig og medarranger ti1 utal- 

lige storre og mindre friidrettstevner. A ramse opp alle disse har liten 
eller ingen hensikt, men endel stevner vil mere enn andre bli husket nHr 

blikk kastes bakover i tiden. 
Det farste sterre arrangement m i  vel ha vzr t  K.M. i ,friidrett for 

tter p i  Myra i 1939. Det var etter dette stevnet Bjorn Sjoner presterte 
bringe i retur en lint kastring fra Myra og inn ti1 Ranheim pr. sykkel. 
~nskje en av de store men ogsi upiaktede prestasjoner i laget. Etter 
igen kom Strindheinilopet igang. Et terrenglopsarrangement som skuile 
vikle seg ti1 H bli av de helt store bide hva deltakelse og forhindsarbeide 

.,,gir. Lspet gikk med fi unntak i Tungaskogen. Mer enn en gang snodde 
loypa ned slik at det ble et blodslit H f i  ryddet den ti1 lepet. Vanskelig ble 
det ogsi den gangen Anker Eriksen (trofast vaktmester i badstua) mindre 
enn to  dogn for lopet oppdaget at varrnvannet fra kjelen i badstua tok 
veien ut gjennom vedinnlegget. Det ble forsekt med tetningsmiddel for 
sprukne motorblokker uten nevneverdig hell. Varmtvannssituasjonen den 
lepsdagen skal her forbigis i stillhet. Helst vil vi huske Strindheimslepet 
slik det artet seg i 1948 med 20 plussgrader i luften, 350 deltakere og 2000 

rkuere ved innkomsten pB Travbanen. Riktig en jubelforestill~ing. Indu- 
.ireisingen p i  Tunga medforte etterhvert sH store inngrep i Tungaskogen 
en fortsetting av lopet som seniorlop ble umuliggjort. I de senere Hr har 

~ i n d h e i m l o p e t  vaert arrangert som gutte og jenteterrenglep p i  jordene 
ovenfor Myra. Sommeren 1950 arrangerte vi i samarbeide med sp.kl. Rapp 
Norgesmesterskapet i friidrett for kvinner pH Stadion. Den neste sterre 
post pH programmet var norgesmesterskapet i skogslop i 1953. Lopet gikk 
fra Leangen ogb le  meget vellykket. 

Aret 1956 vil vel for de fleste som har fulgt med i h?iidrett bli hus- 
ket pB grunn av det sPkalte <<russerstevnet,, p i  Stadion. Vi hadde her 
sammen med Nidelv og Wing gleden av H arrangere det mest stjerne- 
spekkede friidrettssfevne som noen gang er avviklet her i byen. Hele den 
sovjetrussiske olympiatroppen ti1 Melbourne-lekene pluss toppfolk fra 
England, Tyskland, Polen og selvlelgelig Norge viste oss friidrett p i  
eliteplan i et stevne som gikk over to dager. Flere a v  deltakerne ble se- 
nere p i  hosten olympiske mestre. At stevnet ogsi ga en god slump pen- 
e r  i klubbkassen gjorde jo ikke gleden mindre. 

SH bra gikk det ikke i 1958 da vi sammen med Wing og friidretts- 
kretsen gikk inn i et dundrende underskudd ved et internasjonalt stevne 
pH Stadion. Det var neimen ingen Ieppe sum viknet i baronens seng dagen 
etter det stevnet. Men utlodninger, fester, kronerullinger m.m. ga tilslutt 
det forventede resultat, B skaffe balanse i regnskapet. En soknad om N.M. 



i terrenglop i anledning lagets 40-Hrsjubileum forte ti1 v i r  store skuffelse 
ikke fram. Bedre gikk det i 1970 da vi ble overlatt arrangementet av 
N.M. i stafetter p i  bane. Men igjen var vi uheldige med avviklinpn. Et 
forrykende uvmr hjemsokte Trondheim i degnet for stevnet. Stormen slet 
flaggene av stengene. Regnet forvandlet Stadion ti1 et innlandshav og 
stafettlag fra fjiern og nmr liadde, pH grunn av vseret, store vansker med 
i n'l fram i tide ti1 stevnet. Her m i  vel uttrykket B ro et stevne.iband kunne 
benyttes. Vi greide faktisk H nH ~ l a n d n  sH noenlunde med seren i behold. 
V i r  mistro ti1 de tronderske vmrguder ble dog ytterligere styrket. 

Det arrangement som kanskje gir de beste ~ninner er nok N.M. i 
terrenglop 1974 ved Kristiansten festning. Forruten det fineste vHrvmr en 
kan tenke seg ble Strindheim belonnet med bHde junior og seniormesteren ,' 

takket vrere helhjertet innsats av Stig Roar Husby og Knut Bore. Suk- 
sessen ble oppfulgt med et internasjonalt terrenglop viren 1975. Denne gang 
i samarbeide med sp.kl. Trond. Dette er tenkt som et Hrvisst arrangement 
kalt Festningslopet. 

Hvem sto s i  bak alle vire store og sml friidrettsstevner? Stort sett var 
det vel de samme sliterne som gikk igjen. Stadig opplevde de skuffelser 
s l  som negativ avisomtale, umulige vmrforhold, underskuddsekonomi og 
all annen ulykke som kan vederfares en friidrettsarrangar. Men hver gang 
var de villige ti1 i ta fatt igjen og p i  nytt mobilisere ny opptimisme og nytt 
gHpihumor. Som det er nevnt i beretningens innledning skal her ikke 
drives noen form for mannjevning, men det m i  nBr friidrettens historie 
i Strindheim skrives viere p i  sin plass H trekke fram enkelte navn. Til 
eksempel Khut Knudsen og Bjorn Sjoner som gjennom en liten manns- 

Bjorn Sianel- 
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alder alltid har stHtt parat n8r avdelingen kalte pH deres innsatsvilje. 
Videre Arne Fuglls, lvar Espenes, Olaf Nilsen, Tormod Borseth, Rolf 
Alstad, Per Chr. Stubban, avdede Tormod Sannum og m.m. fl. Av disse 
har, for sitt arbeide for friidretten, Knut Knudsen, Bjorn Sjoner, lvar 
Espenes og Arne FuglHs blitt piskjonnet med bide kretsen og forbundets 
diplom. Tormod Sannum med forbundets diplom og Olav Nilsen med 
kretsens diplom. 

Det kan vel ogsi vmre p l  sin plass H nevne at vi i jubileumsiret kan 
skilte med 3 autoriserte forbundsdommere og 9 autoriserte kretsdommere. 
--- 

Som en konklusjon kan sies at vi har all grunn ti1 i viere stolte av 
vlre aktive og ledere som gjennom sH mange 81 har viert med p i  i 
prege friidretten, ikke bare i lokal sammenheng, men ogsH i Landsmile- 
stokk. At vi i framtiden har en friidrettsarv i forsvare er hevet over tvil. 

Espen. 
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stad), Rakel Solli og Mari,t Karlsen. Astri Meehre ble uttatt pH landslaget 
ti1 Nodrisk meste1;sknp i Finn'land. rohann Dahl ble oppnevnt som lagleder 
lor kretslagene, en jobb han skjortet frem t i l  1963. 

Det gror godt innen damehindballen i laget i denne periode. Seson- 
gen 1957 erobret vi 3 KM, damer A, piker og smipiker, og vi moter nye 
spillere som for al'ltid vil bli husket: Synnove Olsen, Kari Fuglem, Brit 
Helland, Aud Nordseth, Bjorg Johansen, Gerd Olsen og Ingrid Nress 

Hindballforbundet besluttet at det hasten 1958 skulle arrangeres NM 
for juniorer i Oslo. Kun de respektive kretsmestere fikk delta. Vi gikk 
inn for serien med en glad som bare kunne gi et resultat - seier. Vi 
dro ti1 Oslo med bangc analser og mange formaninger, men jentene tok 
det rolig. Under mottoet: <La drem sprell, vi skir dsem liells entret vi 
Nordstrandhallen, vHrt forste mote med en innendorshall. Vi kom, s i  og 
vant - ncsten. Laget ble nr. 3 ,  en p~%stasjon av dimensjoner. At jentene 
ble Nordstrandshallcns publikumslag nr. 1 var ikke vanskelig i skjonne. 
Det var sHvidt at ikke bide vi og hallen sprakk da hele hailens tilskuer- 
masse brdte: ~ H e i a  Strindheims. Et idrettsminne som desverre altfor f i  
f i r  oppleve. A-laget pi sin side tok et nytt KM samme Hr, og Sigrid 
Penna ble aspirant ti1 landslaget. Hindballkretsens fortjenestemerke ble 
tildelt lohann Dahl. 

1959-sesongen er det all grunn til H merke seg. Nye KM, deltakelse 
i NM damer A i Oslo, herrehindballen gjor sitt inntog i Stri.ndheim 
(junior og mnigutter), damer junior reiser igjen ti1 NM i Oslo og blir nr. 
3, slitt i semifinalen av Grefsen med 5 4 ,  ganske .imponerende n i r  vi 
vet at vHre motstandere var vante innendorslag, mens vire jenter kom 
fra *Myran's hostblote bane. Vi er  nu midt inne i hsndballens atmrste 
pcriode i Strindheim. Aret 1960 bringer nye KM og p i  ny NMdeltakelse 
i Oslo, rimktignok med tap men for irets norgesmestere Oslo Hindballklubb. 
Vi deltar i kretsseriene med 3 herrelag, og 2 nye Strindheimdamer avgis 
ti1 kre$sl~aget, Brit Krogvik og Solveig Moimnichen. Vir  forste forbunds- 
dommer i hindball fikk vi ogsi p i  denne tid. 1 1961 presterer virt  dame 
A-lag Q spille seg giennom kretsserien wen % avgi poeng, og smipikene 
sorget for nok et KM. Bide pike- og guttelagene ble plassert i overste del 
av tabellen. I cupen 6ikk vire damer igjen Skogn som motstandere i 4. 
runde og .selvfolgel'ig pH Remyra. Det ble en kamp fyllt av drama'tikk, og 
ingen visste hvem som skulle bli seierherre for i siste minutt. Det ble 
Skogn med sifrene 4-3. Den moralske finale kalte dommeren kampen, 
og det viste seg at han fikk rett. Skogn vant resten ,av sine kamper med 
5 - 4  overmil og ble norsk mester. 

I forbindelse med 35 Hrsjubileet ble det arrangert en storre h8ndball- 
turnering. Den var inntil da den storste ,i distriktet. 

Samme Hret vant laget Rapps hostcup. 

VART BESTE SENIORLAG? 
G. Olsen, L. Trondsaunet, B. Helland, B. Johansen, A. Nordseth. 

?Uglem, S. Olsen, G. Solli. K. Krokan, B. Krokvik, S. Penna, S. Meinichen 

1962 ble et meget aktivt i r  for hindballen. Damer A spilte b ide  i 
kretsserien og i den nyopprettede Trondelagsserien. De vant bide Bpnings- 
cupen og kretsserien ganske suverent. De deltok ogsH i ipningen av 
Hamarhallen og beseiret Vestar i 1 .  runde men mitte gi tapt for Skjeberg 
i 2. runde. I NM-rundene slo de ut Trond, Molde og Ronglan men mi,tte 
strekke vHpen for Tronder Lyn p i  Kvi'l. Nevnes bar vel ogsi at samtlige 
A-spillere var innom kretslaget. Dette Bret registrerer vi vHrt forste KM 
p i  herresiden, det var smiguttene som sto for den bragden. 

Oppglodd av de gode resultater fra 1962-sesongen gikk alle #inn for 
neste sesong med mere glod enn noen gang tid'ligere. NM gikk i Oslo 5. 
og 6. januar. Turen ti1 Oslo gikk med buss, og vi bodde p i  Pou'lsens 
hospits. Forbundet hadde som vanlig satt opp rundene slik at utenbys lag 
mitte regne med i bli utslatt p i  et tidlig tidspunkt. Vi hadde fitt Vestar 
som forste motstander, og ikke nok med det. Skulle vi vsere d ,heldi'ge 
i g i  videre, sto Grefsen for fur.  Det ble en kamp som vi sent vil glemme. 
Lagene fulgtes ad heletiden, 7-7, 8-8, 9-9, Det var nervepirrende i 
sitte pH laglederbenken kan Johann berette. Like for ful'l tid snapper 





gikk det norske laget like godt ti1 topps. Dermed hadde ikke Strindheim 
bare fBtt en landslagsspiller, men ogsi en nordisk mester i h8nd)ball. 

Senere b k  det bede junior- og ungdomslandsk~a~mper for Tove, far 
him i 1974 tok sdeget over til Freidie 09 1 .  division - u - ,-... 

Strindheims herrer har aldri greid <Q leve opp ti1 damene hva presta- 
s j ~ n e r  anger, - verken i senior eller juniorsammenheng. I 2. divisjon 
har det likevel gitt brukbart, selv om det i sesongen 1973/74 var uhygge- 
lig lire som skilte bra 3. divisjon. Men laget berget altse plassen m@ t o  
uie ma[, - for s l  5 komme sterkt tilbake iret etter. Da hadde de kun 
NTH1 og Rapp foran seg pa tabellen ved sesm,gslu~tt. De ,to samme la- 
gene har de forovrig hatt for vane i se fawn seg siden de ryhket opp i 
2. division i 19hX 

~ ~ 

I utendors-NM har herrene deltatt med veksgende hell. Lenger enn 
4. runde har de aldri nidd, men laget har gjennom sin NM-innsat& fiBtt 
anledning ti1 B provc seg mot flere av landers hdende lag uten B dumme 
seg ut. 

Rekmtteringen ti1 herrelaget har ogsi vrert god, men ambisjonene br 
dessverre ikke alltid vaert de samme ~ho~s gu,ttene som has jentene. . ~ ~ ~ f ~ ~  

bar i'kke Strindheims herrer de samme resultatene B vise ti1 som sine 
kvinnelige kolkger. 

I ~ublleumsiret stiller vi ialt med I2 lag i seriene. Tilstramningen ti1 
h&ndballtrcningen er meget stor, og avdelngen ser lyst p5 de kommende 
Br. 

Orienteringssporten fikk sin grobunn allerede i 1935 i Strinda A.I.L's 
dager og den ferste aktive iaper soln gjordc seg fordelaktig bemerket var 
Knut Lorentzen som i 1938 besatte en  14. plass blant 400 deltakere ved 
N.M. i Oslo. 

Etter sammenslutningen i 1948 vokste avdelingen raskt og i perioden 
fram ti1 1955 opparbeidel den en solid stamme av lepere som ti1 stadig- 
hct hevdet seg i toppen blant trenderske olopere. Navn som Paul Wanvig, 
Erland Lorentzen, Gunnar Bakken og ikke minst Thor Jacobsen omtales 
frerndeles rned respekt i o-kretser. Det kan her nevnes at Thor for sine 
sterke lop ble belennet mcd rrttak ti1 landslagssamling. Som et heydepunkt 
kom i 1950 8. plassen i N.M. stafettorientering ved loperne Erland L., 
Gunnar B. og Thor J .  De ble ved denne anledning beste tronderske lag. 
G~~~~~ kan ogs& skilte med en seier i landsdelskamp mot lamtland- 
HBrjedalen fra 1952. 1 disse Brene var Strindheim alltid representert i 
N.M. hide individuelt og i stafettorientering og med gode plasseringer. 

avrige prestasjoner kan nevnes 2 solv- og 1 bronsjemedalje fra K.M. 
i stafettorientering. ldar Dahl er heller ikke helt ukjent med o-sporten. 
Han kan se tilbake pi 3 seire i fjellap. Szrlig var seieren fra 1956 i 3- 
dagers lopet i Sverige sammen med Martin Stokken imponerende. 

E. ~ o ~ . ~ n t z e n  T .Jaliohs?n. G. Bnkken, P. Wanvig. 
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Fornlannsjobben i avdelicgen gikk n s r  sagt pH omgang mellom de 
aktivt: Iaperne. Selv om o-avdelingen i laget var liten i forhold ti1 enkelte 

andre b~kh+Jxrs ~Btok  den seg med godt resultat arrangementct fiere 
store nasjonale lop. 1 denne forbindelse ber  Oscar Lorentzen n e v n s  for 

store arbeide med karttcgning. En ring B minnes fra disse sr var den 
iver de aktive la for dagen for B kunne delta i imp. Det var ikke hestandig 
at en ble fraktet med bil ti1 og fra. Ofte hle det 8 sykle bade 3 og 4 mil 
for a na, fram .ail startstedet. Vintcren ble benyttet t i t  leypeleggerkonkur. 
ranser at o-sporten fikk e l  visst skjier av helCssport over seg. 

1 de senere i r  har o-avdelingen hatt vansker med Q hevde seg, men en 
intens instruksjonsvirksomih,t i bruken sv  kart og kompass innen ,lageb 
Sammen med en del Yngre entusiasters lovende takter gir i jubilevmsaret 
Ct Iornyet ~ Z P  om at avdelingen igjen vil komme opp fra nbslgedalenr 
08 ns nye hoyder. 

Sltiutvalget 1926 - 1976 
Selv om fotball var idrett nr. 1 i Marienberg sportsklubb i irene f0r 

siste verdenskrig, var det ogsi en del aktivitet p i  ski. Noen drev det 
sogar sB langt at de deltok i hopprenn i GrAkallen. Treningsrenn og 
klubbmesterska~ ble arrangert flittig i Brene 1934 - 1936. I 1936 ble 
det dessuten avviklet et jubileumsrenn hvor Ranheim I.L. og Sp.kl. 
Brage var innbudt. Lsngrennet startet ved Veiskillet, og hopprennet fore- 
gikk i Steintroa. Klubbmesterskapet samme Br kunne for forste gang varte 
opp med kvinnelige deltakere. 

I de ferste Brene etter krigen besto aktiviteten ferst og fremst av 
klubbmesterskap. 1 1946 samlet klubbmesterskapet 21 herrer og 10 damer. 
Noen slerlie bedrinn i aktiviteten bie det ikke fram ti1 sammenslutningen - - 
i 1948. 

I ustrinalu var nok aktiviteten p i  ski adskillig starre fra starten. En 
rekke gutter deltok flittig i sBvel hopp- som langrenn rundt om i distrik- 
let. Det vanket ogsi flere KM sBvel i gutteklassene som i seniorklassen. 
lldsjeler som Thorleif Nsrbeck og Steinar Hugaas maktet B hoMe div i 
skiidretten i astrinaln helt fram ti1 sammenslutningen, og Steinar Hugaas 
ble ogsB den ferste skiformann i det nye lag Strindheim Idrettslag, en 
jobb han forovrig skjattet I flere Br. 



Berit K \'eIlo 
Vår andre OlYl11piadeltaker 

A. Lenes, T. Husby, D. Bachke. 
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Aktiviteten fra 1948 og årene etter var imidlertid så sum så. Brødrene 
Johann og Idar Dahl sørget riktignok for å holde Strindheims navn 
kjent i langrennsløypa, men det var heller tynt i rekkene bak disse to. 
Heldigvis valgte Idar å satse for fullt i langrenn og gjennom iherdig inn
sats nådde han til slutt resultater som tellet i landsmålestokk. I 1953 slo 
han for alvor gjennom med en 8. plass på 15 km. i NM og en 12. plass 
på 50km. i Holmenkollen. Året etter ble han nr. 4 på 50 km. i NM og 
ble uttatt til samme distanse i VM i Falun samme år. Dermed var Strind
heimnavnet også blitt kjent i langrennsspor utenfor landets grenser. Det 
kan også nevnes at Idar ble kretsmeter på både 15 km. og 30 km. såvel 
i 1953 som i 1955. I 1955 ble han dessuten nr. 6 på 50 km. i NM. I 1956 
ble det igjen førsteplass på 15 km. ved KM, mens han måtte nøye seg 
med en 2. plass på 30 km. En ny 6. plass på 50 km. i NM og seier på 
både 15 km. og 30 km. ved KM i 1957 samt på 15 km. ved KM i 1958 
er resultater som det sto respekt av. 

Selv om Idar var den som vakte størst oppmerksomhet i langrenns
sporet, var Johann en trofast deltaker ved mange renn, og ved mangt et 
turrenn var han med og kjempet for lagets farger. Senere dukket navn 
som Årstein Berg og Odd Hjelde opp på resultatlistene, og i 1957 under 
50 km. i Holmenkollen hvor Idar ble nr. 12, kunne Odd Hjelde glede 
oss med en 18. plass foran et senere kjent skikongenavn, Harald Grøn
ningen. Såvel Odd som Årstein kunne senere vise til en rekke gode plas
seringer ved KM. Sammen med Johann Dahl var dessuten deres navn 
ofte å finne på resultatlistene fra turrenn i distriktet. 

Da de hittil nevnte herrer begynte å dra på årene og etterhvert trappe 
ned aktiviteten, ble det stille på skifronten. Aktiviteten nærmet seg null, 
og det så mørkt ut for skisporten i laget. Heldigvis bestemte Idar Dahl 
seg for å la andre få del i sine kunnskaper og erfaringer fra langrenn
sporet etter at han selv hadde lagt opp, og fra 1960 begynte det gradvis 
å vokse fram en ny garde av helt unge langrennsrekrutter. Allerede i se
songen 1961/62 deltok jentene og guttene i sine første renn, og brødrene 
John og Per Knotten seiret sogar i sine klasser i sin første sesong. I de 
nærmeste årene vokste flokken av aktive, og snart var et ekte ,langrenns· 
miljø etablert i laget. Riktignok var det kun en jente i flokken til å be
gynne med, men til gjengjeld kunne Berit Dybvad varte opp med ni 1. plas
ser og en 3. pla~s i en og samme sesong. Ved 107 starter i 1962/63 ble det 
ialt 69 premier på våre løpere, derav 8 medaljer i KM. I hoppbakken var 
Olav Hellandsjø en enslig svale, men han oppnådde flere gode plasseringer. 
Som sagt, langrennsflokken økte raskt, og i 1964 stilte Strindheim opp 
med løpere fra 12 år og opp til Yngre junior ved KM hvor resultatet ble 
fire 1. plasser, en 2.plass, to 3. plasser og en 4. plass. Enkelte navn be
gynte å skille seg ut. I 1964 dukket det opp et navn i 14-årsklassen som 
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senere i mange i r  skulle bringe mye heder ti1 laget, nemlig Anders L ~ ~ ~ ~ .  
R r d r e n e  0 1 s ~ .  Dag Bachke, Olav Dybvad, Per Knotten og Torstein fjusby 
Val. andre navn som bidrog ti1 H gjsre laget kjent i distriktet, foruten 
DYbvad som Var ganske suveren i sin klasse. For B vise ~hvor stelike en. 

kelte av disse lopere var pB dette tidspunkt kan nevnes a t  hadde 
&ten 1. plasser og en 3. piass pa i a ~ t  18 starter. Anders hadde tolv 
1. plasser, tre 2. plasser og to 3. plasser pa ialt 19 starter. ~ ~ r d  also hadde 
femten 1. plasser. fire 2. plasser og en 3. plass p i  20 starter. 

Frenlgangen fortsatte i Qrene som fulgte, langrennsflokken ekte, og 
jentene kom fo r  alvor med i sterre bredde. Sesongen 1964/65 talte ialt 
92 aktive langrennslopere. og det var blitt en anseelig flokk & holde styr 
PQ. 1 1965 ble l ~ s l s ~ p o  fra Lohove Bpnef. Den hle flittig benyftet og beted 
mye'for treningen i vinterhalviret. 1 1968 ble den +orlenget fram .ti] ~ ~ t ~ ~ .  
stadhytta. og kunne dermed ogsH i sterre utstrekning benyttes til konkur. 
ranser.,Tidtaker-bua som ble oppfart i 1966 vsr ogsl en kjierkommen ti]. 
vekst tll lysloypa, i sa r  for  tidtakerne som i mange Br hadde fristet en sur 
tilverelse. 

Fra sesongen 1966/67 finner vi foruten Berit Dybvad ogsB navnene 

~~~ 

Laif Eriksen, Gunnar F1.ogh, Johann Dahl. Anders D ~ ~ I ~ ~ .  I~~~~~ ~ l ~ ~ j ~ ~  

1.illian Guddine. Grethe Erichsen, Birgit Fjeldvik og Anne-Marie Eide -. 
preniielistens. Alleredc fra 1963 har flere av vdre gutter representer.t 

Ikretsen ved Hovedrennet for yngre (dc yngstes NM). Fra 1967 kom ogs8 
ientene vBre med. Fra 1965 har llere av v81-e loperc viert uttatt ti1 . skifor- . 

bundets elitelag i senior. PB skiforbundets ungdoms- og juniorlag har 
felgende va r t  uttatt fra vir t  lag: Berit Dybvad, Ella-Karin Lindemark. 
Berit Kvello, Anne-Marie Husby. Maj-Lis Dalby og Arve Oko.  Berit 
Kve1l.o har siste sesong v a r t  uttatt ti1 skiforbundets elitelag for  darner, 
et resultat av hennes gode innsats i seongen 1974175 som b1.a. resulterte 
i en 3. plass (stafett) OR en  6. plass (individuell) ved EM jr., en 3. plass 
i juniorklassen i Holmenkollen, foruten at hun ble 3. beste norske kvinnc 
i seninrklsssen i Holmenkollens 10 km. 1 jubileumsBrel stiller Berit ti1 -star1 ~~~~~~-~~ ~ 

pi det norske olympialaget. 
Vi r t  egentlige gjennombrudd som langrennsklubb m i  vel sies B stamme 

fvn IQ67 net nnnet med en overraskende seier i juniorklassen i Raufoss- . . . . . ,u, . - - . . . r . . .  ~ ~ 

stafetten, etterfulgt av seier i juniorklassen i vHr egen skistafett samme dag 
sum to av v8re juniorer stilte t i1 start i et uttakningrenn for  EM jr. pB 
Lillehammer. Her ble Anders Lenes nr. 2 og uttatt ti1 EM jr. Han kvit- 
terte for  tilliten ved l bll nr. 3 individuelt ved siden av at han deltok 
p i  det seirende norske laget i stafetten. I NM jr. sarnme Br ble Anders 
nr. 2 og Berit Dybvad nr. 3, noe soln gav Berit tur ti1 EM i Tsjekko- 
slovakia. 2 rewesentanter ti1 EM jr. samme Br fra samme klubb er sanne- 
lig ikke daglkdags kost for nee lag. 

I tQhR V ~ T  tilveksten av helt ungc lopere blitt sl stor at en mette . .,"" .... ... ..~..~ . - 
arrangere egne Venn lor jenter og gutter under 12 Qr, de slkalte rekrut- 
terin~srenn. Denne ideen fenget fort i andre lag og ble siden en Brevis " 
foreteclse i kretsen. 

I siste 5-Arsperiode har jentene viert de mest toneangivende i lang- 
rennsporet. Berit Kvello og Ella-Karin Lindemark sammen med Grethe 
Erichsen, Mai-Lis Dalby og Anne-Marie Husby p i  stafettlagene har stltt  
for bragder som det s t l r  all mulig respekt av. P9 5 km. ved NM senior 
i 1973 ble Ella-Karin nr. 5 og Berit nr. 6. 1 NM junior ble Ella-Karin 
nr. 2 og Berit nr.5 samme Br. Begge dcltok pi kretsens stafettlag som vant. 
Ved prove-VM i Falun blc Bcrit nr .  4, mens Ella-Karin besatte samme 
plassen i Lahti. Berit fikk dessuten ogsi en 4.  plass i NM jr. i 1974. Dame- 
nes stafettlag tok cn 4. plass i 1970 og 1974 og en 3 ,  ~ l n s s  i 1971 Og 
1973 i NM. 

Herrene liar inldlertid ikke ligget p l  latsiden de heller. Anders Lenes 
erobret en I .  plass og .en 2. plass ved Hovedrennet for Nord-Norge i 1972. 
Samme Br ble han nr. 7 p i  50 km. i NM. Per Knotten og Age Hellander 
ble nr .  2 og 3 i klasse B pB 50 km. ved NM i 1974. I NM jr. stafett 
i 1973 deltok Arve Olso og Bjsrn Bjugan p i  kretsens lag. Arve erobret 



dessuten en 6. plass i juniorklassen i Holmenkollen samme år. Stafettlaget 
i herrer senior tok en 6. plass ved NM i 1973, en 3. plass i 1974 og en 
5. plass i 1975. I 1973 fikk vi dessuten vår 3. deltaker gjennom årene ved 
EM jr., idet Arve Olsø ble uttatt til denne viktige oppgave. Desverre var 
han indisponert under rennet, slik at han fikk ikke vist hva han var god 
for. 

Også i styrkeprøven, Birkebeinerrennet, er Strindheims navn gjort 
kjent. Erik Solberg Johansen vant dette renn i 1973, og Per Knotten 
gjentok bragden i 1974. 

I årene 1964 til d.d. har skiavdelingen stått i spissen for en rekke 
større renn. A v årvise renn kan nevnes vår egen skistafett som ble arran
gert for første gang i 1964 og som fra 1967 cl' regnet som det største sta
fett renn nordenfjelds. Nardorennetseliterenn eller Nardosprinten, har 
vært arrangert sammen med Nidelv I.L. siden 1968, enkelte år med topp
internasjonal deltakelse såvel på herre- som damesiden. Til tross for en 
rekke dårlige snøvintre har disse renn vært avlyst kun en gang. 

Det aller største arrangement i lagets historie var Hovedrennet for 
yngre som skiavdelingen hadde ansvaret for sammen med Sp.kl. Freidig 
i 1967. 790 deltakere over 2 dager med meget lunefulle værguder gjorde 
arrangementet langt vanskeligere enn vi hadde drømt om på forhånd. Det 
var derfor ekstra hyggelig å lese følgende i Adresseavisen dagen etter ren
net: «Her var det sannelig ,ikke noe å sette fingeren på.» 

Ellers har skiavdelingens dyktige arrangementsstab avviklet flere KM, 
uttakningsrenn for EM jr. 1968, skolematcher mellom Åsvang og Strind
heim, klubbmatcher og 5-klubbskonkurranser. 

Ett av ski avdelingens største aktivum de siste 10 år har vært avdelin
gens store stab av egne instruktører. Det er ikke mange lag om har 1 
instruktør med D-sertifikat (høyeste grad) og 2 med C-sertifikat mens 3 
f.t. går C-kurs og 4 B-kurs. I jubileumsåret vil skiavdelingen således ha 
ialt 10 autoriserte langrennsin~truktører innen sin egen midte, og samt
lige 10 har virket som instruktører i en årrekke uten godtgjørelse. 

Når det gjelder økonomi skal en heller ikke glemme mødrenes støtte
forening som i en årrekke har bragt mange kroner i kassen, og fedrene 
som har spart avdelingen for mange kroner ved privat transport til og fra 
renn i hele Trøndelag og stundom også utenfor Trøndelags grenser. 

Av representasjonsoppgaver av administrastiv art må Idar Dahl nevnes. 
Han har vært medlem av skikretsens styre og langrennsutvalg i mange 
år, medlem av skiforbundets tekniske komite for langrenn og trener for 
skiforbun.dets elitelag damer. Han har også skjøttet lederfunksjoner ved 
EM og VM. 

Aktiviteten i jubileumsåret tyder ikke på at våre løpere har tenkt å 
hvile på egne eller andres laurbær. Ett slort fcIles ønskc har dc imidlcr
lid allc. Måtlc vi få tibakc vårc gamlc, skikkeligc snøvintrc. 
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Skøyte avdelingen 
1957 _ 1965 FØDSELEN pA MYRA 

" 'd var . . ." . ".' bileum. Den gang for 50 ar SI en . 
Strindheim feHer laI 50-ar s ]U " programmet. Selvfølgelig 

.' drett som sto pa . l 
det først og fre~st sommel I e første organiserte skøytelØp ~ ,~gets 
ble det drevet vmtersport: men d. fr,a rotokollen: «Det blev! vmter 
regi, ble ikke avholdt før I. 1957. Slta~ e ~ovende rekrutter, men har 
avholdt 2 skøyteløp. VI harf ma"g løpere Det er allikevel mor

. . l e or vare ' . , " 
dessverre mgen spesm grupp It " den spede begynnelsen oppe pa 
somt å lage treningsløp.» Det,.te var la sa nske dekkende er blitt het-

M om Idrettsp assen ga . S· . cl 
Leangen, eller« yra» s 1\ Itsa" skøytetl'adisjonene l tnn-

. k· 11 f f eks Fa (en er a cl I' ende. Til fors]e ra.... fram til 1954 fremdeles toppet a e s-
heim ganske unge. «H]allls», som. . . k'lde for skøytesportens ut
kalenderen, kan nok ha vært en msplras]ons I 

bredeise også på disse kanter dav bye~. tt år fram i tiden. Sitat fra proto-
La oss, for å underbygge ette, ga e A net sesongen med instruk-

kollen: «Klubben har en br'a skøyteg~uirs'tev~e for gutter på Stadion og 
sjon av «Hjallis». 14 stykker har~ta;r e å lykke og hell i året som kom: 
der gjorde de det meget godt. Hap P Lykke til alle sammen! «Altsa 
mer, nå da vi har fått egen skøytegr:p;~llt i Strindheim. Hvem var de! 
er 1958 året da skøytesporten k~ l'k glede over at skøytegruppa na 
så som ifølge protok~llen uttry te s; Sverre Krogh. Han satte det hele 
var en realitet? Jo, pnmus mo~.r lnr·av' Frits Juberg, Per Juberg og Jan 
igang og fikk etterhver~ god le p fikk nok å gjøre. I 1960 var medlems-
Dahl Det viste seg at disse karene hevdet seg godt på isen. Gull 

. . 50' t og gutter som d . 
tallet kommet opp I len er h Her Laget hevdet seg meget go t ~ 
og sølv manglet ikke den gangen d el k'lubbene selv om gruppaaldn 

d d andre Trøn e ags ' , 
konkurranse me "e d H'allis og Storholt. o 

har fostret noen pa størrelse me ] som til dags dato er avholdt ~a 
Man minnes det s.tørste s~vn~~le 140 løpere + vel så mange tll

«Myra». Det skjedde I 1963, g ært jente/gutte-stevner idag, kan tenke 
skuere delto~. Den. som har ov:r~esten 200 tilskuere som klynget seg til 
se" at stemn1l1gen var st~r me 11 
br~ytekantene for å se sme håpefu e. 

1965 - 1970 GODE SESONGER as fine framgang. Sverre 
l andre halvdel av 60-å~ene for:satt~l;r;::ga». F.eks. var bruttobud

& Co drev renhårig amatøridrett « or .~ Innsatsen var fantastisk, selv 
sjette; li 1965 bare 1/10 av hva?e:l~; ~t:;~ene. Det kunne en da heller 
om ikke alle fikk være med pa . n en 68/69 tellet 63 løpere. 

d en tropp som f.eks. I seso g 
ikke vente me 
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Ja ,  det var bredde den gangen. En lnedvirkende faktor ti1 denne interes- 
sen var nok ogsS uskoyteknappen.. Ved siden a v  treninga maktet ogsi 
lederne i lopet av 1 uke i 196i B lildele 305 <<skoyteknapper,, ved av- 
lagte prover pH %Myra.. Bare 3 klubber i hele Trondelag blarte bedre 
resultat. Men n i  var ogsi .Myra>, fin1 lerdig som skeytearena. Konkur- 
ranser .kom ikke l engr  p i  tale. Vintrene ble mer og mer ustabile og 
treninga foregikk oftere pH Stadion enn p i  Leangen. Men innsatsen 
syntes ikke i bli svekket av den gru nn. 1 1969 klarte gruppa som besto 
av vel 60 lopere, H hanke ti1 seg 213 av medaljene i KM. 

1970 -1975 VANSKELlGE AR 
Opptakten ti1 de seneste 5 Br av skeytegruppas historie var lovende. 

Neslen 70 .aktive hurtiglopere og en titen kunstlopsgruppe pH toppen. 
Som om ikke dette var nok, fikk man attpitil en stabil vinter hvor 
<<Myra* var spekket av gamle & unge skoytelepere fra morgen ti1 kveld 
hele vinteren. Men sH begynte vanskelighetene. Neste sesong sank med- 
lemstallet med 20. Halve vinteren ble spolert pH grunn av m,ildvier. 
I<unstissaken fikk igjen vind i seilene. Den Bnden som hersket under 

i:saksjonen 5-6 &r tidligere ble ni ridende igjen. Og siden har den som 
kjant bareforsterket seg. Men midt oppe i all elendigheten klarte aTrond- 
heimsalliansen i 1974 3 kire en sprintmester p i  Stadion. 

I skrivende stund er konkurransesongen 75/76 i ,full gang, eller rettere 
den skudle ha vsert igang. Mildvier og sno har hittii edelagt en halv se- 
song. La .ass hipe at vi ihverrfaM kan f5 avviklet noen stevner utover 
vinteren. Dette er snart det siste hipet vi p i  kort sikt klsamrer oss ti]. 
Enni finnes det jenter og gutter i Trondelag som driver skoyteidrett av 
hjertens lyst. Men tallet synker faretruende. Strindheim har i i r  0 nyinn- 
meldte, og det er  kna.pt 20 aktive igjen. Bare en kunstisbane kan redde 
skoytesporten i Strindhei,m og Trondelag fowvrig. Det f.innes mange som 
liar lyst ti1 H g5 p i  skoyter, bide aktive jenter og gutter og andre sskeyte- 
entusiaster. La oss h ipe  at .denne folkesporten overlever de Hrene som 
gjenstBr for vi I i r  kunstis. La NM.76 pH Stadion viere ettertrykkelig bevis 
for at det i Trondelag finnes lolk som er villige ti1 3 b'lHse nytt liv i 
denne idretten igjen. 

AIJ lederrre bgr navnes: 
Sverre Krogh, son? ogsi er autorisert oppmann. Aksel Brekke, som 

autorisert starter, videre Per og Fritz ruberg, Ingvar Klovjan, Jan Dahl 
og Arvid Ju!,lumstro. 

Og av aktive lopere som har satt silt preg pP premielistene 
Tove Llbeng, Marit Opsahl, Aud og Anne-Lise ruberg. Randi Lund, Anne- 
Kirsti Espenes. Randi Berg. Laila og Randi Selven, og av guttene Inge 
Myrbekk, Torkel Ronning, Harald Miehla, Inge Dahl, lens Chr. Juberg, 
Petter Haugdahl, Dag Klovjan, Tor Egil Odden, Erik lullumstro, Tore E g  
gan og Frode Thun. 
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KLUBBHUSET VED BROMSTAD 
Tegnet av Leif Kolbjørnsen. 

synderlig. Et lån i Strindens Sparebank på 7000 kroner og tilskudd fra 
kommunen på 3000 kroner ga oss økonomisk grunnlag for huset. Alt ar· 
beide ble som vanlig utført som dugnad. 

Den første bane og badstukomite besto ,av I. Gjølme, Th. Nørbeck, A. 
Dahlen, I. Espenes og undertegnede. Regnskapet gikk hvert år med over· 
skudd. A v kommunale midler fikk vi tilskudd til elektrisk kraft og mer
king av banen. Kommunen ga oss også kontrakt på bruk· og administra· 
sjonsrett til baneanlegget. Tanken om nytt klubbhus var fremdeles levende 
blant oss og en komite bestående av A. Dahlen, I. Gjølme, G. Frog, 
J. Espenes og undertegnede ble nedsatt. En del aktiebrev i det påtenkte 
hus ble utferdiget og solgt til interreserte. Etter en ide fra Hamar ble en 
reklametavle oppsatt ved Strindheim hageby. Inntekten av denne ble for· 
delt med 60 % til husfondet og 40 % til aktiv idrett. Det gamle klubbhus 
ble også solgt for 3000 kroner. De første hustegninger ble utført av I. 
Gjølme ut fra en plassering på dalkanten mot Brøsetvegen. Kommune· 
gartneren var ikke fornøyd med denne plassering og nye tegninger ble 
utarbeidet av 1.Espenes. 

Fra nå av var det bare å stå på. Anbud ble innhentet og søknad om 
herredstyremøte i Strinda. Det var mange Strindheimfjes som med spen
herredstyremøte i Strinda. Det var mange Strindheimfjes som mer spen· 
nnig fulgte forhandlingene fra galler:iet. Etter endel debatt ble 100.000 kr. 
bevilget til reising av garderobebygg på Leangen idrettsplass. Vi fra 
Strindheim dro glad hjem den kvelden for nå trodde vi endelig at garde· 
robcbygget skulle bli en realitet. 75 lass stein til grunnarbeidet var også 
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skaffet til veie av A. Dahlen og undertegnede fra en tomt på Lade. Hus
fondet som stadig la på seg var nå kommet opp i den anseelige sum av 
kr. 40.000,-. Men etterhvert kom resignasjonen og vi forsto ,at tanken 
om eget hus på Leangen idrettsplass aldri viUebli realisert da de sty
rende innen kommunen stadig trenerte tomtespørsmålet. I året 1974 kom 
så Trondheim kommune igang med reising av et garderobe bygg i den 
vestre del av idrettsanlegget. Dette bygg sto ferdig sommeren 1975 og her 
har vi fått tjenlige lokaler til en overkommelig husleie. Vår disponible 
plass i bygget består av kontor, møtesal for 50 personer, et lite kjøkken, 
materialrom og W.C. Til utstyr og møbler er medgått ca. 30.000,- kr. av 
husfondets midler. Vel kan vi si at vår drøm om eget hus slo feil, men 
vi får si med Ibsen og Terje Vigen, «kanskje var det best at det gikk 
som det gikk». Men synd var det at det tok så lang tid. 

Arvid Pettersen. 

Red. vil ikke underslå at originalmanus er forkortet og delvis endret. 
Men stort sett Arvid det var jo slik det var. 
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I3n av de fgrste heretter 
Emil Eriksen, Marienbergs forste nestformann. og i folge protokollen 

vBrt eneste zresmedlen1,beretter vill.ig fra sitt rikholdige repelfoar av 
minner fra de farste Hr. 

Her et lite utsnitt av .det album undertegnede fikk servert ved el 
besok i hans hjem i Ark. Christies gate. 

Han forteller blant annet: 
Etter B ha overtatt boet fra det gamle Strindheim i.1. kom vi pH nytt 

igang med fotballen. Vi var vel nermest H regne for en ren gutteklubb. 
Kontingenten kunne dreie seg om en krones penger p i  irsbasis. 

Arbeid og penger var det like lite av slik at det ble god tid ti1 H 
leke med ballen. 

Vi spilte b ide  pokal- og privatkamper. Serlig privatkamper kunne 
by pa overraskelser idet vanligvis det lag vi besokte, stillte egen dommer 
som ogs: var suveren med hensyn ti1 kampens lengde. Det hendte ogsi 
at innbyttereglene ble praktisert pA en saerdeles liberal mite. Gikk spil- 
let vertene imot, kom straks s t ~ r r e  og sterkere karer inn p i  *banen. Under 
slike forhold var det jo nalurlig at det kunne gH hardt for seg. reg hus- 
ker tydelig fra en kamp at en av vire spillere ble tatt i nakken av en 
stor rbranneu av  en motspiller og regelrett kastet ut av banen uten at 
dommeren fant grunn ti1 B reagere. 

Vi dro ogsi ut p i  bygda for i spille fotball. Saerlig minnes jeg en gang 
I vi gjestet et lag i Nord-Trondelag. Laget vi heswkte stilte med 3-ball og 

ellers gikk det p i  lokale lotballregler. Vi forsakte i protestere men ble 
avfeid med benierkningen .hold moin, det e vir  bane og vi r  bail, sH vi 
gjer som vi villr,. 

Det er jo enkelt B forst8 at v8re seire satt langt inne under slike 
forhold. 

Transportmiddelet vnr lastebil. Engang ved passering av Hommelvik 
rek bilens styrestag slik at denne tok kurs ut av veien og gjennom et 

I plankegjerde. VBr faste aentertainern Reidar Iohnsen, populaert kalt 
~bakarnw underholdt ogsB pH denne turen med sitt munnspill. Da bilen 
skjenet ut av veien og situasjonens alvor gikk opp for Reidar ble tonene 
lagt om slik at vi .passerte plankegjerdet s i  flisene foyk ti1 mer religiost 
preget musikk. Det s i  stygt ut, men som vanlig gikk det bedre enn ventet. 

Ellers kan jeg som en kuriositet nevne at vi engang p i  Storen spilte 
1 

, , 
en kamp soln fikk sluttresultatet uavgjort 8-8, og tapte mot Ranheim 
17-0. 

SH langt Emil Eriksen. Det bor her nevnes at da denne samtale fant 
sted i 1975, satt Emil som rekonvalesent etter en operasjon for menisk. 
En skade han p8dro seg pH Marienbergs fotballag i 1931 og som satte en 
stopper for hans videre fotballkarriere. 

I .  E .  

Gutan f r a  1930 p i  piniclul.. Roll-;' i 11;ikgruin'. I 




