Tour de Anholt – Tø’r du Anholt med Budcykel
Mel. I en kælder sort som kul Tekst: Henrik Eigenbrod

Finns ´Fisk
Tour de Anholt er i gang
Finn´s butik er nå ‘et
Næsten før vi kom i gang
Standses hele toget
Vi skal drikke Finn en skål
Øl han har i Litermål
Kold og frisk fra hanen
Smager godt i ganen

Ved Vejen
Vejen er en dejlig vej
Elsket af hver rytter
For når flasken den er tom
Får man her en bytter
Men pas på nu nærmer sig
Tourens allerværste vej
Er du for beruset
Ryger du i gruset

Ankeret
Her ved ankret står vi nu
Tæt ved mål må siges
Rytterne skal roses for
Alle at forliges
Rigelig med øl fra fad
Gjorde hver en rytter glad
Ingen drak med måde
Enkelte blev kåde

Molevitten
Molevitten er et stop
der er vel placeret
Rytterne og deres krop
skal nu ha´ serveret
Væske helst i form af øl
Svælges i et enkelt skyl
Det er godt for kroppen
Nu skal vi mod toppen

Tanternes
Rytterne er trætte nu
Kroppen reagerer
Anja hun gør hvad hun kan
For at assistere
Tanterne de ved som få
Hvad en rytter bydes må
Det er øl med flere
Der kan stimulere

Campingpladsen

Havnebakkens bænk
Havnebakken den er stejl
Men er nu besejret
Pausen skal nu bruges på
At få dette fejret
Øl er godt at fejre med
Og fra dette smukke sted
Smager det af sejr
Dejlig kølig bajer

Bed & Breakfast

Anholt Stadion
Anholt United´s hymne
A´ka´pil´a´

(Under udarbejdelse)

Kroen
Kroen øens spisested
Med de mange stjerner
Rytterne de spiser her
Her man sulten fjerner
Men i dag er Hans bag disk
Der skal ej serveres fisk
Øl er på menu ‘en
På vej ud af byen

(Under udarbejdelse)

I mål
Feltet kom nu samlet ind
Målet er passeret
Politiet passed´ på
Alt blev respekteret
Færgen den har lagt til kaj
Øllet er igen på vej
Ud til Ø´ens haner
Og til vores ganer

Go ´Tour
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