
o -SANG
,~I
'l

Og midt i hjertet av vårt land de Kongsberg by har lagt,
hva Christian Kvart så tenkte da vi ikke vil ha sagt.
At sport og idrett, friluftsliv ble planlagt tror vi knapt,

,,-rrrenbyens falk nå 'gledes kan,
at Kongsberg nettop her ble skapt.
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Melodi: Rosenborgsangen

Av rik natur vi mengder har i dette vakre land,
med skog og mark, med hei og fjell, med sjø, med vann og strand.
Her alle nordmenn boltrer seg med mulighet en har
til fritt å ferdes overalt,
det hele er en rikdom klar.
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Og KONGSBERG O-LAG er vårt Jag, et sted vi trives godt,
med skogen som vår idrettsplass.arena-vper, flott!
Til trening, løp og samlinger, vi møtes til vårt verk
vi glede har å møtes slik
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interessen er så stor og sterk.
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At noen elsker skogen mest syntes som en selvsagt ting,
en egen rase er blitt skapt, vårt O-folk rundt omkring.
Med post i blikket, kart i hånd, kompasset henger klar
de flyr som gale overalt,
fra marken den om vår er bar. .
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Med KNUTETRIM et trimtilbud lokalbefolkninga ha'
her kan de rusle og bli kjent med mer en Storgata'.
De byens vakre steder ser, de nyter ro og fred
i fjell og hei, idal og li,
de dyreliv og får med.

Å KONGSBER O-LAG, KONGSBERG O-LAG er vårt idrettslag,
å KONGSBER O-LAG, KONGSBERG O-LAG er oss til behag.
Du samler Kongsbergensere med glede isin sport
a KONGSBER O-LAG, KONGSBERG O-LAG;
godt du har oss alle gj0l1 !!
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