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1 Arabella Arro Orkla Eesti AS

Fanta, Coca, Sprite - jah sõbrad, mul on täiega alright!
Iga ilmaga me sporti teeme, vahel ootamatult üle veidi keeme.
Ratas, keegel, nool või jäine vesi - ei meie võitlusvaim iial väsi.
Meie trumbiks äge tiim, kas keegi teab kes on Siim?
Anna kätte õng või mõla, ei Orkla suust mingit vingu kõla.
Suvel võidu peale grillime, talvel jäkuga järvejääl chillime.
Pane meid stardijoonele päriselus ja reaalselt või olgu see koroona ajal virtuaalselt.
Orkla Eesti hoiab alati lippu kõrgel, olgu see siis üle mõistuse mälumäng või shottidega ööklubi häng.
Raisk kuidas tahaks ükskord sarja üldvõitu, teeks kohe Hollyka ümber paar kiiremat sõitu.
Tiimi pealik pole meil ju mingi suvaline Maire, vaid kõigile teada võitleja-Kaire!

2 Leho Virma Swedbank

Füüsis on nõder, aga valmis on vaim,
ikkagi esimeses kohast ilma ma jäin.
Rapsida ja kogemusi hulganisti sain,
mõnigi ala tundus enda vastane roim.
Aga selles pole Firmaspordis üldsegi asi -
spordis suur ja väike kokku löövad käsi.
Paremaks muutume kohtumiste läbi,
oma rõõmu ja headust jagamast ei väsi.
Rikkaks ei tee võidud ega medalite kirkus -
Tähtis on suhtumine ja spordimehelikkus.

3 Mariella Oja SportID

Firmaspordi üritusel olin jälle kohal,
Imekombel discist veidrad sinikad mu kehal.
Rulluisutama ei jõudnud, aga kabet võita proovisin,
Mälumängul kutile ma pähe teha soovisin.
Avastasin Vint’is Othello ja Gomoku,
Segaduses olin. Ka viimane, ma pakun.
Pingutasin kõigil aladel, mis nimekirja tekkisid,
Orienteerumise asemel pigem A le Coqi mekkisin.
Raske südamega kahjuks spartal medalita jäin,
Tegelt siiralt õnnelik, et osaleda sain.

4 Margus Maidla Rahandusministeerium

Firmaspordi mänguväljak seekord virtuaalne
Ilm ei ole oluline lahing on verbaalne
Rulluisutan ja testi teen
Mälumäng lahutab mu meelt
A le Coq ja RC Cola
Spordimees ei mängi tola
Postimees on täitsa loetav
Olen aus ja teisi toetav
Riimid seame ritta
Taavilt saame kiita
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5 Robin Lilleorg Lennuliiklusteeninduse AS

Firmasport on äge sport,
igal firmal oma sort.
Riigiasustustel fight,
mölla kas või iga night!

Aga tal on väike sin-
sometimes lose, always win!
Pole vahet mis su place,
on sul ikka rõõmus face!

Rahvaspordil mõnus touch,
Tänan väga-väga much!

6 Ülari Rebane Telia Spordiklubi

Fantastiline päev on jälle käes.
Imetledes ilma, välja läen.
Ragistan ma aju - mida täna teha?
Maganud terve talve on mu keha.
Avastan, et sportida koos ei tohi.
Sest Koroona viirusele puudub rohi.
Panen tööle sporditegemise äpi.
Osalen spordis virtuaalselt, olen häpi (happy).
Rõõmsalt saadan tulemused ära.
Tegin uue rekordi ja sõbralegi ära.

7 Gerly Aadli SEB

F riction is nothing.
I mmunity- is EVERYTHING!
R awness with willpower,
M indfulness - you can' t be less :)
A uthenticity
S elflove
P ut those 2 first
O ut of all the stuff you are!
R eal is rare, so learn
T o clear.
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