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Velkommen kære venner - vi Sl r med denne skål.
At få det dejligt sammen - med dette er vort mål.
Vi kender alt om krise - samt skattens trækprocent,
men vi for fest og glæder - dog endnu har talent.

Velkommen kære Børge, som formand si'r du stop.
Ja, så må klubben sørge - for erstatning i vor top.
Men hvem ska' vi så spørge - måske en fiks model?
Så lovens lange arme - nok skiftes ud med Kjeld.

Velkommen kære Anders - din kasse er snart tom.
Nu skåler vi os glade - og glemmer alt derom.
Dog Ebsen bli'r kasseret - du døbes Ebbesen,
tag kassen med til festen - og drik den fuld igen!

Velkommen kære Nygaard, hvis rolle tit er kort.
Til kamp er du en bølle, som så må vises bort.
Vi tror, at Ken og Polle - nok fører lidt regi,
og et par øl og sjusser - gi'r større fantasi.

Velkommen kære Erik, som træner får du job,
og glemmer du dit oplæg, så rykker holdet op.
Du lægger krop til meget - og gør da også gavn.
Du bytted' vægt med Preben, så Mehlbjerg blev dit navn.

Velkommen kære Verner, der fik en nål af sølv.
Den ære du fortjener - og vi den kasse øl!?
Han sover godt om natten - på trods af få point.
Det har han annonceret - på vandet i sin seng.

Velkommen kære Conni, som dukker op med vom.
Gravid er du jo ikke - du lader kun som om.
Men gravad rogn i maven - gør formen lidt konveks.
Det kaldes camouflage - et sikker-sex-kompleks.

Vel kommet kære Kolle - hvor var det godt du kom.
For Conni er du Kølle - hos os den fromme gom.
I fodbold er din rolle - en sølle hypokond,
der har en hyper-kondi, hvis NB er i front.

Vi kender også Gunnar - og måske Bjarne B.
Hvad I to har tilfælles - det starter med et C!
Mens Bjarne er uskyldig, er Gunnar lidt for grov,
for skovdød er alvorligt - den karl er sikkert flov.
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