
 

 

Melodi: Lilli Marleen… 

 

Hver en lørdag morgen, møder Gunnar op,   

til De Hanegale – hans under-såtters trop.  

Han står - så og tænker på ”SIN” klub,    

i Rold Skov Golf – ”Jeg gjor` et kup”.  

”Jeg er jo Præsident”,    

”jeg er jo Præsident”.  

 

 

Klokken syv præcis, - på klokken Tauel tid…  

så serveres maden, - og den er bund solid. 

Men bedst - det er æg med skorpe på,   

 - og grøntsags-juicen skal bestå.   

Til vores Præsident,     

til vores Præsident.    

 

 

Alt skal kontrolleres, - er nu alle mødt?   

har de uniformen, så ingen bliver stødt.  

Med hat på - det koster, - mindst halvtreds! 

med tips og bod……. Så veltilfreds.  

Det blir` vor Præsident,    

det blir` vor Præsident. 

 

 

 

 

 

Kortene skal deles, - alt skal regnes ud,  

men det gir` problemer, - når der er overskud 

”Måske - får en trebold start til sidst”?   

og ”murer-brok”, - kan gå solist!  

Det sir` vor Præsident,    

det sir` vor Præsident. 

 

På det første tee-sted, - alle maser på,  

kyllinger med følge, - ja, de vil også gå.   

Og hvis - er den vogn, - der kører flot!    

 - i bunkersand, - fra ham i blåt?  

Det er vor Præsidents,    

det er vor Præsidents. 

 

 

Atten huller lange, det tar` også tid,   

når han kun vil slå med, - den lille ny hybrid.  

Og vandløb passeres, - flot i to,   

”Måske vi her, sku` byg en bro”    

Det vil vor Præsident,    

det vil vor præsident.   

 

 

 



 

 

 

Og når Gunnar plejer banens sti og træer, 

ønsker så vor keeper, -  han blev som vetri`nær. 

Som muldvarpejæger, - aspirant,   

der fører han, - sig scenevant.   

”Man er vel Præsident”,   

”man er vel Præsident”. 

 

 

Hjemme venter Mutti, - det gør hun så tit,  

først skal præmier deles, for det vi nu har stridt.  

Vi takker - for det du gir` og tar`,   

og måden du, - kan spille nar!!!!  

Hurra vor Præsident,    

hurra vor Præsident. 

 

         Hjertelig tillykke med dagen fra 

              De Hanegale 

 

 

 

 

 

 

Præsident 

 

  Gunnar’s 70 års  

 

     fødselsdagsmatch 

 

     lørdag, den 20. juni 2015 

 

 


