Mel.: Anne-Mari
I nitten-seksti/ så ble det sånn vekst i
vårt hockey-spill.
På Tollbodplassen/ der viste vi klassen
og mere til.
Slik holdt vi speeden/ i all denne tiden
og var i slag,
for ekspertisen/ vi viste på isen
med gode lag.
Refreng:
Heia Stjernen, heng i
Det er vår melodi.
Stjernen, heng i
Jeg skal hilse og si
vi skal stjernelag bli.
Heia, heng i
Med klubba og pucken vi legger í vei,
vi får litt å ta i men frykter det ei.
For i kveld fester vi
med humør og esprit.
Stjernen, heng i
Minner vi eier/ om tap og om seier
den tid som svant,
på Tollbodplassen/ fant veien til kassen
og ofte vant.
Sparta Amfi så/ et sted kunne bli så
for treningen,
spillet ble høynet/ og målet vi øynet,
gikk på'n igjen.
Refreng.
Ja, vi hang støtt i/ og i nitten-søtti
det'saker ble,
i Stjernehallen/ tok vi gledestrallen,
der fikk det skje.
Kamper og trening/ fikk helt annen mening
i hallen vår,
den skapte fresen/ fornyet vårt vesen
i nye år.
Refreng.
Framgang vi laget/ i divisjons-jaget
og fram mot topp,
opp i den andre/ vi snart kunne vandre
og siktet opp.
Målet det største/ var oppgang til første,
der er vi nå,
der skal vi være/ og hevde vår ære,
og det skal gå.
Refreng.
Her kan vi feste/ og minnes det beste
på gledens dag.
Seniorkarer/ som gnisten bevarer
er her i slag.
Og rundt de unge/ skal jubelen runge
som aldri før.
Stjernen skal skinne/ i hjertene inne,
gi sports-humør.
Refreng.

Denne sang er skrevet i seiersrus etter 7 ‐3 mot Storhamar
søndag 17/2‐1974. På grunn av søvnløshet påfølgende
natt ble dette «åndsverk» forfattet kl. 04:00, idet «ånden»
kom over meg, og inspirasjonen ga dette utslag.

SEIERSRUS!
Hvem spiller hockey og er morgendagens menn??
Der er STJERNEN, det er STJERNEN
Hvem vinner kamper og skal vinne om igjen??
Det er STJERNEN dette år.
Vi var, vi var i 2. divisjon
Vårt mål ble nådd ‐ til 1. divisjon
Og her ser du gutta, tæl og innsatsfylte menn,
HURRA nå drar vi hjem!
Ja, nå blir det moro, det er andre vi skal slå
IKKE Årvoll, Ikke Årvoll
Nå er det Frisk og Sparta som vi aller helst vil flå
Det er STJERNEN neste år
Det er, det er til alle tider klart.
Vi vil krumme nakken, ta et skippertak
For hockeyen det er sporten og vår aller beste venn
HURRA gå på'n igjen.
Han «Bryna», «Peders», «Putte», Steinar, «Sting» og noen flere
Roper DAHLJO, DAHLJO
Baklengs det får du, men vi scorer bare mer
Det er STJERNES år i år
Og «Magnus», «Corner», «Lomz» og kaptein Tom
Det er «Ussl» dette siste handler om
Jeg hakke tid, få ﬁnger'n ut, få bil og utstyr fram
HURRA nå drar jeg hjem!
Westmark og Kvaleng, "Muselund" er også med
De er GLADE, de er Glade
"Stryta" de bruker, men hvem bryr seg vel om det
Vi er STJERNER alle nå
Men er, men er til alle tider klar
Til å møte opp på trening som vi har
Og her ser du gutta, tæl og frosne menneske lik
Ja STJERNEN har gjort oss slik
G.D.J

Stjernens Ishockeysang
Melodi: Sirkuspolka’n

HEIA STJERNEN, HEIA STJERNEN,
HEIA RØDT OG HVITT,
SETT OPP FARTEN LITT.
LA PUCKEN GÅ LITT KVIKT,
OG OPP MED DAMPEN
SLIK AT KAMPEN
GÅR I VÅR FAVØR
EN-TO-TRE, FIRE-FEM SCORINGER VI GJØR.
LANGE FLATE,
DELIKATE,
LEKRE PUCKER SNART I NETTET KNALLER.
HEIA STJERNEN, HEIA STJERNEN,
HEIA STJERNEN – HEI.
STJERNEN HEI, STJERNEN HEI,
STJERNEN HEI, HEI, HEI !

STJERNENS KAMPSANG.
Mel.: Vikingsangen

Hør Viking, hør Viking,
vi kommer nå.
Et STJERNEN‐TEAM skal dere slå.
Hør Viking, hør Viking,
vi seirer nå,
Vårt STJERNEN‐TEAM til topps skal gå.
Og over hele byen høres:
STJERNEN det er STJERNEN,
og ingen skal klare hindre oss.
Hør Viking, hør Viking,
vi går til topps,
ta kølla med og kom og sloss.
G.D.J.

IL. STJERNEN ‐ VÅR‐FEST 10. april 1976
TIL DAMENE
Melodi: En liten pike i lave sko............
Hvem er det som egentlig har makten i vårt land ?
Det er ingen direktør ‐ ingen stortingsmann.
Heller ikke statsminister, baker eller smed,
biskop eller general ‐ nei, hvem er vel det ?
Refr.:
En liten kvinne med kyssetrut.
Hun ser så søt og uskyldig ut.
Men i en duft av såpevann og suppekraft
regjerer hun i kraften av sin kjøpekraft.
I hennes svulmende bærenett
der hviler hele vårt statsbudsjett.
Hun ser så søt og uskyldig ut,
den lille kvinne med kyssetrut.
Bleke menn med regnestav og kjølig overblikk,
står for masseproduksjon og for salgsteknikk.
Alle går jo rundt og tror at deres makt er stor.
Hvem er det som likevel har det siste ord ?
Refr.:
En liten kvinne med kyssetrut,
som ser så søt og uskyldig ut.
Men hennes valg av smør og kjøleskap og rouge
kan gjøre en mann rik ‐ en annen helt konkurs.
Hun dirigerer vår industri,
og skog og landbruk og fiskeri.
Hun ser så søt og uskyldig ut,
den lille kvinne med kyssetrut.
Men hvis det er spørsmål om å komme høyt på strå,
lønnes med en hederspris eller kanskje få
æresgasje for den samfunnsnytte som man gjør.
Hvem er det da som blir glemt ? ‐ Unnskyld at jeg spør.
Refr.:
En liten kvinne med kyssetrut.
Hun ser så søt og uskyldig ut.
Men hennes valg av smør og kjøleskap og rouge
kan gjøre en mann rik ‐ en annen helt konkurs.
Hun dirigerer vår industri,
og skog og landbruk og fiskeri.
Hun ser så søt og uskyldig ut,
den lille kvinne med kyssetrut.

DAMEGRUPPAS SANG.
Melodi: Musevisa.
Når kampene blir lange og kulda setter inn,
da stiller damegruppa opp med kaffekosen sin.
Vi baker og vi maser, og penga triller inn,
snart blir det tur til Rhodos eller Glittertind.
Heisan, hoppsan, fallerallera,
i kjeller'n er det stemning, ja,
og kaffen, den er bra.
Heisan, hoppsan, fallerallera,
ja, Stjernen: damegruppe, den er jamen god å ha.
Kakene er gode, ‐ dem skryter alle av,
men kaffen den ble gratis, ‐ der skal Tindlund ære ha.
Vi vasker opp og tørker opp og gjør så godt vi kan,
men turen vår til Rhodos, den går ikke an.
Heisan, hoppsan, fallerallera,
no'n kroner ner'i kassa, det er alt vi har å ta,
heisan,.hoppsan, fallerallera,
en fottur helt til Kråkerøy
er alt som blir no' av.

