
* HovskiSnowskikampsang .............. 2

* Hovdujuduskiblues ........................... 3

* Æ wi’ ski bakk’ ................................ 4

*  Alpe d’Huez Sangen 
Da-da-da-da-da sangen fra Alpe d’Huez 
Marianne og Jim • Valloire sangen 
På toppen • Forneml’se for sne m.m.  5

* Nede i Paris ........................................ 6

* Stormfuldt møde .............................. 7

*  I Ulvkjær Mose uden hat -  
I nussi uen lue ................................... 8

* Alpehytten ......................................... 9

* Susanne, Birgitte og Hanne ............ 10

* Der kom en løjtnant fra Sverige ...... 11

* Kom til Alaska ................................. 12

* Mandalay .......................................... 13

* Mein Frau .......................................... 14

*  Ved Pave Fabricius d. 1.’s  
kanonisering ..................................... 15

* Gale urter ........................................... 16

* Passo Tonale-hymnen ...................... 17

* Kitzbühel Lommelærkesang ........... 18

* Og immer så fes hun den gammle .. 19

* Underdrejet ........................................ 20

* Til Heine fra John .............................. 21

*  Sauze d´Oulx,  
fra den store Grandprix-aften: 
Ta´med ud og ski`! .......................... 22

* Have you ever seen the snow ............. 23

* SÅDAN ER HOVSKITALISMEN  . 24

* Jeg skal ikke ned o’ ligge.................. 25

* Hwi’ Sne ............................................ 26

* ”SKI og FRI og FRED” ...................... 27

* Nybegyn derne ................................. 28

* Debutant-sangen Alleghe 2009 ....... 29

* Her i Howskisnowski ........................ 30

*  En skuffet lokal kvindes sang  
til en hovskivit .................................. 31

* Tæpper af sne .................................... 32

*  ANTI-BUS-SANGEN/ 
En Hovski-Sangers Farve ................ 33

*  Direktionens opsang til  
eksil-esbjergenserne .......................... 34

* Hele ugen alene ................................. 35

* Den Sønderjydske Sang ................. 36

* Fisker fra Hvidesande ...................... 37

* Grandprixvinderen fra Andorra ...... 38

* Den magiske mystiske tur .............. 39

* Det er vinter og... ............................... 40

* Her i Hovskisnowski ......................... 41

* Hotel Hovskisnowski ........................ 42

* Hovski-Snowski mand .................... 43

* Hvid sne igen (We’ll meet again) ... 44

* Langebro ............................................ 45

* Schladming blues 2012 ................... 46

* Stå på ski (Let it be) ......................... 47

* Sweet home Hovskisnowski blues .... 48

* These boots are made for skiing ....... 49

*  Upsedasse Birger •  
Flyv mig til et sted ........................... 50

*  Frelsersang til  
Poulsen, Åbling og Fabricius ........... 51

2014



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



Til Heine fra John  15.09.07 

På en Hovskisnowski tur i fjord, 
traf jeg på et mandigt Alpekor. 

Hist på bakken stod de der og sang, 
hvilken tone -  hvilken klang. 

Der lød en brummen og en glammen, 
og så smak de deres stager sammen. 

De synes selv at det var så sjov’, 
og der var ikke nogen der blev flov’. 

Da jeg så kom hjem på mit hotel, 
troede at jeg sku ha’ det så´n helt for mig selv, 

men da jeg så kom til baren hen, 
stod de der og sang igen. 

Jeg prøved’ at opsnappe en lille glose, 
det var noget med en lue i mose, 

og så en hund der havde ædt en gås, 
Åh gid de sang, så det ku’ forstås. 

Klokken den var blevet over to, 
før den sidste Hovski gik til ro. 
Så jeg lagde mig på puden ned, 

endlig var der ro og fred. 
Man trængte eddermame til at sove, 
efter så’n en hel dag med at plove. 

Men i morgen på hvert et fjeld, 
ska’ mine ski s’gu’ ku stå parralell’. 

Fire timers søvn i drømmeland, 
og så stod han der på min altan. 

Oh mein Frau, und nock, oh mein Papa, 
hvem er du hvor er du fra? 

Så tog han fat om kornetten, 
og vendte rundt så jeg ku’ se rumpetten 

og over hele Cannasai 
der lød en sang, og det var MY WAY. 

Noget i mig det blev ganske rørt 
på en måde var jeg blevet forført 
Da jeg sendte ham et lille smil, 

rykked´ det i min ventil 
Og den samme dag på pisten, 

blev jeg forelsket i trompetisten, 
for ned ad bakken så smukt han løv, 

i mens han vrikked´ med sin lille røv. 

Det vil ikke rigtig lykke´s mig, 
at få sangen bragt på rette vej. 

Det jeg egentlig vil sige dig, du, 
det er det der kommer nu. 

På hele Hovskisnowskis vegne, 
si’r jeg til lykke til dig oh mein Heine. 

Det her ku’ være en almind’lighed, 
hvis altså ikke lige du var med. 

21
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Ta´med ud og ski` !        
Tekst: Dan Schlosser

Uge 2 den handler om
(at) høre sneen knirke!
Det er lisså sikkert som
”amen” i en kirke!
  Hovskisnowski kalder, så´ det alvor igen
  Der hvor sneen falder, det er der vi skal hen!
  Spænd de gamle brædder på!
  Ud på pisten, ud at stå!
  Vi skal glide i det hvide,
  Der hvor det sker!
  Vi elsker det og Sauze d´Oulx er stedet det sner!

Pigerne er smukke her
I Italiens alpe!
Hovskisnowski-flokken tér
Sig som kåde hvalpe!
 Vi har sex og charme, vi har varme med mer´!
 Det er klart vi altid ender lige hvor det sner!
  Spænd de gamle brædder på!
  Ud på pisten, ud og stå!
  Vi skal glide i det hvide,
  Der hvor det sker!
  Vi elsker det og Sauze d´ Oulx er stedet det sner!Li´i starten går det op,

Det er ingen ked af!
Hovskisnowski når en top
Og så går det nedad!
 Det går godt, for det står flot og så står det klart:
 Med os, der når man bunden i en drabelig fart!
  Spænd de gamle brædder på!
  Ud på pisten, ud og stå!
  Vi skal glide i det hvide,
  Der hvor det sker!
  Vi elsker det og Sauze d´ Oulx er stedet det sner!

Der er tid til afterski!
Sang og bægre klinger!
Hovskisnowski stemmer i
Ih, hvor koret swinger!
 Her er højt humør og her er stemning, fordi
 Der´ altid noén der redder sig en ordentlig ski´
  Spænd de gamle brædder på!
  Ud på pisten, ud og stå!
  Vi skal glide i det hvide ,
  Der hvor det sker
  Vi elsker det og Sauze d´Oulx er stedet det sner!
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Have you ever seen the snow      
Tekst : John Kofoed Larsen        

Der er grøde i min indre puls
Nu går turen til Sauze d´ Oulx
I know, endnu en Hovskisnowskitur
Fri for hverdagens tyranni
I en uge på carvinski
Iknow, det er den bedste vinterkur
I wanna know, have you ever seen the snow?
I wanna know, have you ever seen the snow?
Comming down on a sunny day.

Hvis man render rundt i tågesnak
Har man brug for et hinter-hak
I know, jeg glæder mig til sol og sne
Efter slalom og mindre hop
Er det godt med et pistestop
I know, a place hvor man kan finde det
I wanna know, have you ever seen the snow?
I wanna know, have you ever seen the snow?
Comming down on a sunny day.

Ned af bjergene i femte gear
I en uge uden pis og papir
I know, til mandehørm og bægerklang
Tak til Hovskisnowskis direktion
De har fjernet min vinterdepression
I know, syng med på denne jubelsang
I wanna know, have you ever seen the snow?
I wanna know, have you ever seen the snow?
Comming down on a sunny day.
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SÅDAN ER HOVSKITALISMEN      
Tekst : Willy Pedersen         

DET ER BLEVET FEDE TIDER
HOVSKI STYRER SAUCE DULS
SPREDER SKRÆK TIL ALLE SIDER
SIDELÆNS OG HOVEDKULDS

SÅDAN ER HOVSKITALISMEN
DET GÅR OP OG DET GÅR NED
FOR EN ÆGTE HOVSKIVIT ER
OP- OG NEDTUR LIGE FED

HOLDET TRIVES PÅ HOTELLET
HJERTET VARMT OG ØLLET KOLDT
DER BLIVER SUNGET DER BLIVER BÆLLET
TIL DEN SIDSTE ØL ER SOLGT

SÅDAN ER……

DET ER GÅET OP FOR ALLE
GÅR DET NEDAD GÅR DET GODT
GI DEN GAS OG SKU DU FALDE
SÅ GÅ UD OG GRÆD LIDT SNOT

SÅDAN ER…….

MAN KAN SVINGE NOK SÅ VÆVERT
NEDAD SAUCE DULCES PIST
MEN SÅ PLUDSELIG FÅ EN SKÆVERT
FOR EN ENKELT AFTENS BRIST

SÅDAN ER…….

HOVSKISNOWSKI ER EN KAGE
FÅR DU LOV SÅ TA EN BID
DET DET BEDSTE DU KAN SMAGE
VIL JEG SIGE TIL HVER EN TID

SÅDAN ER…….

WP 08 ITALIEN
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                     Jeg skal ikke ned o’ ligge. 
                                                  JKL 2009 
 
Dollemitte mitte mitte, ja! så kommer jeg igen, 
en Hovskivit på vej. 
Mange bjerge har jeg set, men du er som en magnet 
jeg vil altid ski på dig. 
 
Der er ikke mange steder, mine ski de ej har kløved. 
Hver en sprække, hver en knejpe, sel’ a ronda har jeg prøved. 

Jeg skal ikke ned og ligge i Alleghe nikke nej, 
næ! her skal slaget stå. 
Jeg kan glide ud’n og fald, lige fra top og ned til dal, 
blot jeg følger løjpen blå. 

 
Det er ikke længe siden at jeg tog det sidste hop, 
men nu ser jeg bare frem til det næste pistestop. 

Jeg skal ikke ned og ligge i Alleghe nikke nej 
Næ! her skal slaget stå. 
Jeg kan glide ud’n og fald, lige fra top og ned til dal, 
blot jeg følger løjpen blå. 

 
Når folk på løjpen stopper op og siger ”hva’ var det”? 
det var blot en Hovskisnowski i en ægte super G. 

Jeg skal ikke ned og ligge i Alleghe nikke nej 
Næ! her skal slaget stå. 
Jeg kan glide ud’n og fald, lige fra top og ned til dal, 
blot jeg følger løjpen blå. 

 
Hvordan ka’ man så kende en ægte Hovskivit? 
Jo, de er go´ på bakken, men bedst når de´ i pit. 

Jeg skal ikke ned og ligge i Alleghe nikke nej 
Næ! her skal slaget stå. 
Jeg kan glide ud’n og fald, lige fra top og ned til dal, 
blot jeg følger løjpen blå. 

 
Et andet kendetegn på en  ægte Hovskivit. 
Han bukker aldrig under, han ligger jo i sprit. 

Jeg skal ikke ned og ligge i Alleghe nikke nej 
Næ! her skal slaget stå. 
Jeg kan glide ud’n og fald, lige fra top og ned til dal, 
blot jeg følger løjpen blå. 

 
Dollemitte mitte mitte, ja! så kommer jeg igen, 
en Hovskivtit på vej. 
Mange bjerge har jeg set, men du er som en magnet 
jeg vil altid ski på dig. 
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Hwi’  Sne 
     JKL 2009 

 
 
Hwi’ sne 
vi vil ha’ hwi sne, 
så kan alting ske, 
åh gi’ mig hwi sne. 
 

Hwi sne, det ka’ wi love jer, 
på en Hovskisnowskitur. 
Til gengæld må i så love os, 
at ingen bli’r sur’ 

 
Hwi sne, 
vi vil ha’ hwi sne, 
så kan alting ske, 
åh gi’ mig hwi sne. 
 

Hwi sne, det får du med garanti, 
på en Hovskisnowskitur. 
Kom her og slik mine ski, 
det noget der dur. 

 
Hwi’ sne 
vi vil ha’ hwi sne, 
så kan alting ske, 
åh gi’ mig hwi sne. 
 

Alle de andre rejsebureauer 
mangler atmosfære 
Rejs med Hovskisnowski 
så ka’ det ikke blive være 

 
Hwi’ sne 
vi vil ha’ hwi sne, 
så kan alting ske, 
åh gi’ mig hwi sne. 
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 ”SKI og FRI og FRED”, 
melodi: Funiculi, funicula…. 
 
1) 
Ka’ Danmarks flade land gi’ blod på tanden? 
Vi siger Nej! og går vor’s vej! 
De flade kurver lokker ikke manden. 
En god kontur, er nå’d der du’r! 
Et hvidt og yppigt vinterfrosset landskab 
med jomfrusne. -  Og pister te’!  - 
er det der lokker Hovskisnowskis mandskab! 
Vi vil af sted!  Det skal gå ned! 
                   /:I Alleghe, vores vintersted 
 Kører lifter op og pister ned, 
 Og alle hovskisnowski-vitter pisker op og lister med. 
           Livet det er skønt, når man har ski og fri og fred! :\ 
 
2) 
Dolomitnatur er godt for psyken! 
Her er så pænt! Og øllet rent! 
En liflig Grappa det er næsten lykken!  
Så tag en spids!  (Men husk og pis!) 
Vi ved at sport er meget sundt for kroppen! 
Er det så slut, med øl og sprut? 
Hvordan skal vi dog holde os på toppen? 
Vi har et trick: Bliv ved at drik! 
                   /:I Alleghe, vores vintersted, 
 Væltes øl i store mængder ned 
 Og hovskisnowskis fulderikker vælter ind og bæller med! 
 Livet det er skønt, når man har ski og fri og fred! :\ 
 
3) 
Skal manden holde ferie med sin kvinde? 
Det har vi gjort! Det var nå’d lort! 
Den allerværste ferie nogensinde? 
Det var i fjor, med svigermor! 
Så tag i sommerhus med al familien? 
Man får sgu’stress! og skal slå græs! 
Du kan, hvis bare du ta’r tid, har viljen, 
få dig en tur, der virk’lig du’r! 

Tag med Hovskisnowski og kør ned! 
 Her kan manden være mand i fred! 
 For kvinder frister og forstyrrer, derfor har vi ingen med! 
 Livet det er skønt når man har ski og fri og fred! 
 

I alleghe, vores vintersted, 
Vælter sne i store mængder ned! 
Og Hovskisnowski’s fulderikker tumler ud og vælter med! 
Livet det er skønt når man har ski og fri og fred! 

 
    Alleghe, januar 2009, DS. 
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NYBEGYNDERNE - melodi: What shall we do with a drunken sailor  
 
 
1:  
Hvad skal I gøre ved en Ny-begynder  ( 3X)  
- på en Hovski-snow-tur  
Omkvæd:  
Hu Hej - op om morg´nen ( 3 X)  
Op - og få en ski´ på!  
2:  
Ni-nul-seks - ved bus-stop-stedet ( 3X)  
- kører Hovski-bussen  
Omkvæd:  
3:  
Næste Stop - er Marmo-Lada (3 X)  
- ud til Sella Ronda  
Omkvæd  
4:  
Hvem fører an - det gør Bir-ver ( 3X)  
Huje-fem i timen!  
Omkvæd  
5:  
Hvem stod af - midt på Pisten  (3X)  
Det var Kim fra Esbjerg !  
Omkvæd  
6: Kim tog en taxa - hjem fra Pisten (3X)  
Huje-tredive Euro  
Omkvæd  
7:  
Blå Blink og Horn - hører vi davligt  (3X)  
- på en hovski-snow-tur  
Omkvæd  
8:  
Så hvad kan I gøre - for debutanter  (3X)  
Gi´ dem  Hovski-snow-ski  
Omkvæd  
9:  
Moralen er tyd´lig, styg og modbyd´lig  (3 X)  
De skal ha´ en ski´ på  
Omkvæd  ( X 2)  
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Debutant-sangen Alleghe 2009  
Melodi: Gæstearbejderens farvel 
 
Vi står hær  -  på Hovski-Bowski-Bakke  
Min jakke - den er av Blastic  
Vi drik´er  Grappa fra A-Lige  
Og tænker på lange tid, der gik....  
Omkvæd:  
Man er alti`  
Wilkommen på - Hovski-bakke  
Basta med flo´e  
Og én over nakke...  
2:  
Leif han har sagt - vi sku´ til A-lige  
Vi sku´ på - en rigtig mande-dur  
Men nu er - Leifen her jo ikke  
Så er det godt - at andre Hovski´er du´er  
Omkvæd:   
Man er alti`  
Wilkommen på - Hovski-bakke  
Basta med flo´e  
Og én over nakke...  
3:  
Debú-tanter som os - vi er ikk` någet  
Hovski  si´er - Hotellet er i grisé  
Og de si´er - vi blir fulgt til tåget  
Af den lokale, fremmed ´ policé  
Omkvæd:   
Man er alti`  
Wilkommen på - Hovski-bakke  
Basta med flo´e  
Og én over nakke...  
Plus en ekstra gang for Prins Knud & Birver  
Omkvæd:   
Man er alti`  
Wilkommen på - Hovski-bakke  
Basta med flo´e  
Og én over nakke...  
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Her i Hovskisnowski 
jkl

Her i Hovskisnowski er der ingen forskel på 
om du er fra Fyn og Sjælland - Thy eller 
Åbenrå.
Vi vil alle flyve i den uge der skal gå 
det er noget vi alle kan forstå. 

For når en rigtig Hovskivit 
Han tar på tur så sker det tit 
at han har glemt sit mareridt 
når han har drukket ædt og skidt. 

Her i Hovskisnowski eksistere ingen tid, 
vi er alle glade bare toppen den er hvid. 
Rynker du på næ-æ-sen, når vær´lserne har bid, 
tag skiene på benene og glid. 

Her i Hovskisnowski er vi alle rigtig´ klog´ 
vi nyder alle farten når himlen den er blå. 
Ingen har det røde, og det er så som så, 
om vi ka´ få hinanden op at stå. 
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En skuffet lokal kvindes sang til en hovskivit 

1. Jeg ser dig kør´ forbi hver morgen 
Ser dig på de gamle ski 

Du dukker li´som ud af tågen 
Alt man ser er kun dit smil. 

B #Du tænker kun på øl og carving 
 På sorte løjper fuld af is 
 Du tror det er de glade 60´ere 
 Men nu sir´ jeg adjø goodbye# 

2.Du sender bud at jeg skal komme 
Se dine flotte gamle ski 

Men du geiler, pudser og polerer 
Men det bliver ej til mer´ 

B #Du tænker kun på øl og carving 
 På sorte løjper fuld af is 
 Du tror det er de glade 60´ere 
 Men nu sir´ jeg adjø goodbye# 

3.Nu står jeg her på løjpe 16 
Ser du drøned lige forbi 

Det virker li´som du ka´li´ det 
Du kør din egen melodi 
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”Tæpper af sne”
mel.: ”Susanne, Birgitte og Hanne” 
Saalbach, januar 2010, D.S. 

1)
Hovskisnowski ta'r turen til Saalbach! 
” Det er skønt, jeg vil med! Jeg er på!” 
 - ”Allerførst må du se at betal', tak! 
Direktionen er rimelig rå! 
Ref.: Det flade og grønne 
 si'r mig ik' en bønne! 
 Kun bjerge er skønne! 
  - vi haster derne'! 
 For der skal vi glide 
 på pister så hvide, 
 Blandt udsigter blide 
 på tæpper af sne! 

2)
Der er øller i bussen til Saalbach 
Hovskivitter er festlige folk! 
Vi blev fulde, for ingen kun halv-drak. 
Så til sidst sku' vi bruge en tolk. 
Ref.: Ja, man får sgu' kuller 
 mens bussen den ruller, 
 bli'r fulder' og fulder'! 
  - men vi vil derne'! 
 For der skal vi glide 
 på pister så hvide, 
 Blandt udsigter blide 
 på tæpper af sne! 

3)
Hold da kæft, der er flot her i Saalbach! 
Her er bjerge, der bare bli'r ved! 
Se, hvor bakkedal afløser dalbak' 
Der er udsigt så langt man kan se! 
Ref.: Vi elsker at glide 
 på pister så stride 
 for midt i det hvide 
 står øl i en kro! 
 Der får vi en lille 
 skarp én og ka' trille, 
  - det' li' det vi ville! - 
 til øl nummer to!  
(refrænet kan gentages infinit, med tillæg af en øl mere for hver gentagelse, men så 
garanteres der ikke for rim-kvaliteten) 

4)
Vor's principper er billigt til salg, tak? 
Der er intet der mer' står til tro'en! 
Fint med kvinder på turen til Saalbach! 
Bar' vi ikke skal medtag' vor's kon'! 
Ref.: For konerne snakker! 
 Men vi vil ha' bakker, 
 og lidt Hinterhak'er 
  - afsted uden nøl! 
 For når vi har gledet 
 er Hinterhak stedet, 
 vi føler os fredet 
 med masser af øl! 

5)
Det gik godt under turen til Saalbach! 
Vi fik både en øl og en dram! 
Intet brækked' og ingen ben halv-knak 
Hovskivitterne kan deres kram. 
Ref.: Når vi får en ski på, 
 så sigter vi li' på 
 en piste at gli' på 
  - vi haster derne'! 
 Vi strammer sgu' balder 
 når løjperne kalder 
 Der ingen der falder?! 
 på tæpper af sne!  

6)
Vi har alt! !i fest her i Saalbach. 
Bare mænd! ja, så lugten bli'r slem! 
Tja, vi savner måske li' et knald, tak, 
Men det får vi når vi kommer hjem (?) 
Ref.: Det flade og grønne 
 si'r mig ik' en bønne! 
 Kun bjerge er skønne! 
  - vi haster derne'! 
 For der skal vi glide 
 på pister så hvide, 
 Blandt udsigter blide 
 på tæpper af sne! 
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ANTI-BUS-SANGEN//En Hovski-Sangers Farvel 
  
1.  
Nu er jeg blevet halvtreds 
og kan ikke klare mere stress 
si'r farvel, til Hovski-gæld, livet går på hæld 
det er godt at vær' ung 
- det er trist at bli´ gammel og tung 
 
Omkvæd: 
Rejser rundt i sus og dus 
Gider ikke køre i bus 
flyet klar og jeg er med 
vender ryggen til et Hovski-sted 
  
2.  
Beebabalula mig her 
og anti-bus mig der 
ha det godt, græd lidt snot 
og pas på jer selv 
det er godt at vær' ung 
- det er trist at bli´ gammel og tung 
 
3.  
Undskyld mig og min ringe form 
Jeg er også Snowski uvorn 
Livet siger, ryggen skriger, - farvel til pi´r ...  
det er godt at vær' ung 
- det er trist at bli´ gammel og tung 
  
Omkvæd: 
Kom lidt solcrem i dit hår 
´skiene på de hede lår 
blodet dunker i din krop 
Hovski holder aldrig op 
 
4.  
Beebabalula mig her 
og anti-bus mig der 
ha det godt, græd lidt snot 
og pas på jer selv 
det er godt at vær' ung 
- det er trist at bli´ gammel og tung 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. 
Men ak now I must go 
jeg skal nå det næste tog 
fed sortie 
c'est la vie 
jeg tar skiene på 
det er godt at vær' ung 
- det er trist at bli´ gammel og tung 
  
Omkvæd: 
Kom lidt solcrem i dit hår 
smæk klør fem på Leiffis lår 
øllet dunker i vor kop 
Hovski holder aldrig op 
  
ad Coda x 2: 
  
Beebabalula mig her 
og anti-bus mig der 
ha det godt, græd lidt snot 
og pas på jer selv 
det er godt at vær' ung 
- det er trist at bli´ gammel og tung 
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Beatles: Can´t buy me love 
  
  
1)                    I får ikke hver en lejlighed 
                       I ka’  få jeres eget skur 
                       I ka’ ikke få en klar besked 
                       I beholder selv jeres BUR 
                       For vi har ikke – flere penge 
                       - end dem, vi bruger selv! 
  
2)                    I ka’ ikke få et brusebad 
                       men vi har et tag med læk 
                       vores air-condition er okay 
                       der er masser af gennemtræk  
                        For vi har ikke  - flere penge 
                        - end dem, vi bruger selv! 
  
  
  
Det evige Omkvæd: 
  
                        Vores økonomi-i-i 
                        er en hullet si 
                         Men vor sympati-i-i 
                         ka’ vi altid gi’ -  
  
3)                    I  ska’ ikke regn’ med jeres plads 
                        der er ingen kære MOR’ 
                        I flyttes rundt – og  hver især 
                        det er ik’ noget ’socialkontor  
                        For vi har ikke – flere penge  
                        - end dem, vi bruger selv!  
  
  
  
4)                    Vi rejser ik´  i sus og dus 
                       I ka’ dele en sovepose 
                       Og når morgenmaden er parat 
                       så´r det tynd kartoffelmos 
                       For vi har ikke – flere penge 
                       - end dem, vi bruger selv!  
  
Det evige Omkvæd: 
  
                       Vores økonomi-i-i 
                       er en hullet si 
                       men vor sympati-i-i 
                       ka’ vi altid gi’ –  
  

  
  
5)                   Et HOV-SKI råbes højt i kor 
                       løft et glas og vær’ nu med 
                       det er skidehyl og pisseskægt 
                       når det hele går i ged 
                       For vi har ikke - flere penge 
                       - end dem, vi bruger selv  
  
Det evige Omkvæd: 
  
                          Vores økonomi-i-i 
                           er en hullet si 
                           men vor sympati- i-i 
                           ka’ vi altid gi...  
  
  
  
----------------------- 
  
C: 
  
Original på DK med Raquel Rastenni - Hele ugen alene 
  
Akkorder: //:C-/FC/ G7-/FC:// Omkvæd: C-/F-/G7-/C-// 
  
  
1: 
Året går sin gang 
 med længsel og savn                                                                             
 hele  tiden lang  
 jeg hvisker dit navn 

2: 
 Og verden blev så tom 
 den dag du tog på vej 
 hjertet råber kom 
 jeg tænker kun på dig   
Omkvæd:  
Hele året alene 
Uh uh uh uh 
en uge sku jeg mene 
 men hva siger du? 
og blot vi føler det samme 
 som før min ven 
 rejs ud og hyg dig 
 og kom igen! 
3: 

Beatles: Can´t buy me love 
  
  
1)                    I får ikke hver en lejlighed 
                       I ka’  få jeres eget skur 
                       I ka’ ikke få en klar besked 
                       I beholder selv jeres BUR 
                       For vi har ikke – flere penge 
                       - end dem, vi bruger selv! 
  
2)                    I ka’ ikke få et brusebad 
                       men vi har et tag med læk 
                       vores air-condition er okay 
                       der er masser af gennemtræk  
                        For vi har ikke  - flere penge 
                        - end dem, vi bruger selv! 
  
  
  
Det evige Omkvæd: 
  
                        Vores økonomi-i-i 
                        er en hullet si 
                         Men vor sympati-i-i 
                         ka’ vi altid gi’ -  
  
3)                    I  ska’ ikke regn’ med jeres plads 
                        der er ingen kære MOR’ 
                        I flyttes rundt – og  hver især 
                        det er ik’ noget ’socialkontor  
                        For vi har ikke – flere penge  
                        - end dem, vi bruger selv!  
  
  
  
4)                    Vi rejser ik´  i sus og dus 
                       I ka’ dele en sovepose 
                       Og når morgenmaden er parat 
                       så´r det tynd kartoffelmos 
                       For vi har ikke – flere penge 
                       - end dem, vi bruger selv!  
  
Det evige Omkvæd: 
  
                       Vores økonomi-i-i 
                       er en hullet si 
                       men vor sympati-i-i 
                       ka’ vi altid gi’ –  
  

Direktionens opsang til eksil-esbjergenserne
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Hele ugen alene

Original på DK med Raquel Rastenni - Hele ugen alene 
  
Akkorder: //:C-/FC/ G7-/FC:// Omkvæd: C-/F-/G7-/C-// 
  
  
1: 
Året går sin gang 
 med længsel og savn                                                                             
 hele  tiden lang  
 jeg hvisker dit navn 

 
2: 
 Og verden blev så tom 
 den dag du tog på vej 
 hjertet råber kom 
 jeg tænker kun på dig   
 
Omkvæd:  
Hele året alene 
Uh uh uh uh 
en uge sku jeg mene 
 men hva siger du? 
og blot vi føler det samme 
 som før min ven 
 rejs ud og hyg dig 
 og kom igen! 
 
3: 
Vidste du dog blot 
Hvor du er mig kær 
 alt er  atter godt 
om Hinterhak er nær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original på DK med Raquel Rastenni - Hele ugen alene 
  
Akkorder: //:C-/FC/ G7-/FC:// Omkvæd: C-/F-/G7-/C-// 
  
  
1: 
Året går sin gang 
 med længsel og savn                                                                             
 hele  tiden lang  
 jeg hvisker dit navn 

 
2: 
 Og verden blev så tom 
 den dag du tog på vej 
 hjertet råber kom 
 jeg tænker kun på dig   
 
Omkvæd:  
Hele året alene 
Uh uh uh uh 
en uge sku jeg mene 
 men hva siger du? 
og blot vi føler det samme 
 som før min ven 
 rejs ud og hyg dig 
 og kom igen! 
 
3: 
Vidste du dog blot 
Hvor du er mig kær 
 alt er  atter godt 
om Hinterhak er nær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4:  
så glem hvad der er hændt 
 i året som gik  
 sorger har vi glemt 
 med smilets logik 
 
Omkvæd: 
Hele ugen alene 
 uh uh uh uh 
ski er bedst sku´ jeg mene 
men hvad si´r du? 
Og blot føler vi det samme 
som før min ven  
rejs ud og hyg dig 
og kom igen 
 
5: 
Året gik sin gang 
med længsel og savn 
Nu hyldes med sang 
Hovski-Snowski - med navn 
 
6: 
Og verden gik i hak 
da skiene blev spændt 
focus på Saalbach        
en for alle- ingen glemt! 
 
Omkvæd: 
Hele ugen alene 
 uh uh uh uh 
ski er bedst sku´ jeg mene 
men hvad si´r du? 
 
Og blot føler vi det samme 
som før min ven  
rejs ud og hyg dig 
og kom igen! 
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      Fisker fra Hvide Sande (Vagn og Vagabonderne) 
 
 
A                           
Jeg er fisker, fra Hvide Sande,  
 

    Den dejligst, af stranden 
                      E  
Fra mit lille fisker hus  
 
Kan jeg hø-rer havets brus  
                  A 
Og vesten vindens sus 
 
   A 
   Ak !Men fisken kom på ration  
 
   og min kutter røg på aktion 
                              D 
   Så nu har jeg kun minderne tilbage 
         Dm          A 
   Om de go’e, gamle dage 
   E                                     A 
   Hvor jeg man ku’ lande, fisk, i Hvide Sande 
 
 
A 
Mange timer, og minutter,  
 
Holdt jeg kursen, med min kutter, 
                    E 
Der var glæde i mit sind. 
 
Når de stri-de vesten vinde  
                         A   
Sendte skumsprøjt på min kind 
 
 
 
   Ak! Men fisken kom .... ... ... 
 
   SOLO : Vers 
 
A 
I min sjæl, er jeg fisker, , 
 
Havet kalder, vinden hvisker, 
                        E 
Når den stryger ind mod land 
 
Længes jeg her fra min strand  
                  A 
ud mod det gyldne vand 
 
 
   Ak! Men fisken kom ... ... ...... 
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Mel.: Yellow submarine 

Når vi nærmer uge tre 
Glæder vi os til hvad der skal ske, 

Hovskisnowski skal afste’ 
Ned til øl og vin og pulversne. 

Her er vi på en piste der er blå, 
Himlen ligeså, 

Dalen skal vi nå 

Når vi synger denne sang 
Sidder ”gimperne” i Danevang. 

Vi er selv på restaurant. 
Vi kan feste hele natten lang

Her er vi på en piste der er rød, 
Sneen den er sprød. 
Der er ingen nød. 

Vores Hovskisnowskihold 
Glæder sig for der er ingen told. 

Vi kan drikke alkohol 
Uden nogen form for mådehold. 

Her er vi på en piste der er sort, 
Den er alt for kort 
Det er noget lort 
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Den magiske mystiske tur  
              Lennon/mcCartney/JKL 

 
Fuld fart, fuld fart på den mystiske tur 
Fuld fart, fuld fart på den mystiske tur 
 
Nu er du inviteret.  
Fuld fart på den mystiske tur 
Så nyd dog frikvarteret.  
Fuld fart på den mystiske tur 
 
Den magiske mystiske tur  
har ventet på dig i et år, 
ventet på dig i et år. 
 
Fuld fart, fuld fart på den mystiske tur 
Fuld fart, fuld fart på den mystiske tur 
 
Nu skal vi ud på ski,. 
Fuld fart på den mystiske tur. 
Det er med sne-garanti. 
Fuld fart på den mystiske tur. 
 
Den magiske mystiske tur  
er glad for at se dig igen 
glad for at se dig igen. 
Den magiske mystiske tur  
vil altid forblive din ven 
altid forblive din ven….altid din ven.  
 
//:G / Bb-C / G / Bb-C :// 
//:F-Fmaj-F7/ Bb- F+/ F-C7 :// 
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Det er vinter og - 
JKL 2012 Schladming 

 
Det er vinter og, Hovski-ska-sgu på bakken 
termo underbukser og skiene på nakken, 
turen i år går til Østrig, et sted der hedder Schladming. 
Bjergene kalder, snekrystaller falder, 
alle bliver ved trods en fremskreden alder, 
Dikkelmand er ældst på papiret, men på bjerget, Mr. Swinking 
Drengene de tigger om en iskagebåd, 
mama si’r, måske hvis der er råd. 
Det har der været så mange gange før  
og det bli’r der nok igen. 
 
Frisk luft og fadøl, det er noget der hitter,  
bare spørg de 64 fede Hovskivitter, 
når de gå i pit i en bjælkehytte, Hinter-Hacke-Gasthoff 
Rumlen i maven af Gullasch og pomfritter 
mens vi suser ned af de vinter-hvide klitter, 
nu er det bare om at finde das alpe-toiletter 
Paul inspicerer og giver karakter 
5 potter pis og ikke mer’. 
Så’n har de været så mange gange før, 
og det bli’r det nok igen. 
 
Det er ikke tit, at nogen de er segnet, 
men der var dengang, da Uht han røg i hegnet. 
Han er ellers ikke en mand der er let at slå af banen. 
Skiene stod zig zag, Uth han slog en flik flak, 
segnefærdig sagde han, at det var noget snik snak. 
fem minutter senere der lå han bleg og  stille i bananen. 
Jens tog mobilen og ringed’ til Fru Uht, 
hun sagd’ ”kom hjem og få et put” 
Det har han fået så mange gange før, 
og det får han nok igen.   
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Her i Hovskisnowski (Her i Kardemomme) 
                jkl 2009 
Her i hovskisnowski er der ingenting der dur 
 
Her i Hovskisnowski er der ingen forskel på, 
om du er fra Fyn, Sjælland, Thy eller Åbenrå. 
Vi vil alle flyve i den uge der skal gå. 
Det er noget vi alle ka’ forstå. 
 
For når en rigtig Hovskivit, 
hen ta’r på tur så sker det tit. 
At han har glemt sit mareridt, 
når han har drukket ædt og skidt. 
 
Her i Hovskisnowski eksisterer ingen tid, 
vi er alle glade bare toppen den er hvid. 
Rynker du på næ-æ-sen, når vær’lserne har bid, 
tag skiene på benene og glid. 
 
 
 
Her i Hovskisnowski er vi alle rigtig’ klog’. 
Vi nyder alle farten, når ruten den er blå. 
Ingen har det røde, og det er så som så, 
om vi ka’ få hinanden op o’ stå. 
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Hotel HovskiSnowski 
Hotel California. Eagels/JKL 

 
Det var først i Januar, 

år 2000 og 2 
turen gik til Valloire, 

med støvler i stedet for sko 
og som det før var blevet spået 

af Birger i det alpin’, 
”Jeg kører på en motorvej, 

men jeg vil hellere flyv’ i en flyv’maskin’”. 
 

Vi har været i Sallback, 
Canasei og Alpe D’Huez. 

Om dagen flyver vi i bjergene 
om natten der blir’ vi hæs’. 

Mr. Swing-King blæser, 
Eine-Heine-Hexerei. 

Saven klinger og hvæser til 
”Blackbird bye bye”. 

 
Velkommen til tour de HovskiSnowski. 

Det at stå på ski, 
er vores alibi. 

Bureauet hvor man altid kan få lovski, 
i sin vinterfrakk’ 

at gå på Hinterhack. 
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        Hovski-Snowski mand 
                     JKL 2011 

 
En zigøjner spåede min mor, 
den dag jeg blev født. 
Hun sagde” Det bli’r noget af en krudtkarl, 
en skikanon”. 
Han vil angribe bjergene, 
bare vent og se. 
Det eneste han behøver,  
er en halv meter sne. 
De skal vide at jeg har været her, 
alle skal vide at jeg har været her. 
Jeg er en Hovski-snovski mand, 
alle skal vide at jeg har været her. 
 
Mine støvler er fra Nordic. 
Mine ski er sidste skrig. 
Mit tøj det er fra Hummel, 
og min hjelm er fra Kvickly. 
Jeg håber det bærer frugt, 
bare ikke en banan. 
Det passer sig ikke, 
for en Hovski-snowski mand. 
De skal vide at jeg har været her, 
alle skal vide  at jeg har været her. 
Jeg er en Hovski – Snowski mand, 
alle skal vide at jeg har været her 
 
I år blev det Andora, 
der blev min ski-destination. 
Jeg råber Tora-Tora, 
og går til makro’n. 
Ingen bjerge er for store, 
ingen bar er for høj. 
Turisterne glor,  
på mit Hovski.Snowski-tøj. 
Nu ved de at jeg har været her, 
alle ved at jeg har været her. 
Jeg er en Hovski-Snowski mand, 
alle ved at jeg har været her. 
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Hvid sne igen ( We’ll meet again ) 
JKL 2012 Schladming 

 
 
Hvid sne igen, 
både til mig og min ven, 
jeg vil tro vi aldrig kan få nok af den. 
Den falder ned lige så stille og ren, 
det sku’ næsten være forbudt at ski på den. 
Men når vi først er af sted, 
ja, så suser vi ned, 
som en anden lavin’, 
og nå bunden er nået, 
ka’ vi sidde og grin’, 
i en lift a la cabin’ 
Hvid sne igen, 
både til mig og min ven, 
Jeg vil tro vi aldrig kan få nok af den. 
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Langebro 
 
(John) 
I nitten hundred og seks og halvfems 
der spurgte Leif Fabricius 
"Vil du med på skitur i år, 
hvis du tør så tag med mig",  
 
(Leif) 
I nitten hundred' og seks og halvfems 
der spurgte jeg John Kofoed 
"Vil du med på skitur i år, 
hvis du tør så tag med mig", 
 
I nitten hundred' og syv og halvfems 
der spurgte jeg John Kofoed 
"Skal du med på skitur igen 
hvis du tør så tag med mig" 
 
(Paul) 
"John Kofoed Larsen spiller guitar 
Han er kapellets mester 
og Heíne trutter med i C - der dur` 
Et hovskiband - der er på tour." 
 
Og Lange Niels synger "Højt fra Nord" 
jeg har min hest min lasso 
you better move on - råber Afløseren på 
Så hvis du tør - så syng med ham" 
 
"Vi er en flok af bare mænd 
der står på ski i sneen 
I Sovs og Duller i år det går løs 
Så hvis du tør - så stå med os" 
 
(Birger) 
"I 2 - oh - tusind & 5 
der spurgte John K. La -a-rsen 
Vil du med Hovski Snowski min ven? 
Hvis du e'n tos' ,så tag med os!" 
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Schladming blues 2012 
JKL 

 
 
I’m standing in Schladming 
with a skistage in my hand 
I’m standing in Schladming 
with a skistage in my hand 
Det hård og sku’ fortæll’,  
at jeg kom ned med en banan (han kom ned med en banan) 
 
Det var ned i Aleghe 
i to tusind og ni.  
Det var ned i Aleghe 
i to tusind og ni. 
Jeg forstår det stadig ikke, 
der må ha’ været en sten i vejen. (der må ha været en sten i vejen) 
 
Vi kom lige rundt i svinget, 
og det gik faktisk ganske pænt. 
Vi kom lige rundt i svinget, 
og det gik faktisk ganske pænt. 
Men min ski fik fat i hegnet, 
og jeg røg ned af en skrænt. (han røg ned af en skrænt) 
 
Jeg ringede fra telefonen, 
hjem til fru Uht. 
Jeg ringede fra telefonen, 
hjem til fru Uht. 
Hun sagde,”kom hjem lille Jensemand, 
kom hjem til Mor og få et put. (kom hjem til mor og få et put) 
 
I’m standing in Schladming 
with a skistage in my hand 
I’m standing in Schladming 
with a skistage in my hand 
Det hård og sku’ fortæll’,  
at jeg kom ned med en banan (han kom ned med en banan) 
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Stå på ski (Let it be) 
                    jkl 
Vindersang  Grand prix 2010  
 
Da jeg fandt mig selv helt nede i sølet, 
Hovskisnowski kom til mig, 
med det glade budskab! Stå på ski. 
Og i den mørke time, der rakte jeg hånden ud, 
greb det glade budskab! Stå på ski. 
 
Stå på ski, stå på ski, stå på ski, stå på ski, 
jeg greb det glade budskab! stå på ski. 
 
Og når du kommer hjem fra turen, 
helt fyldt op og pisteglad. 
Spred det glade budskab! Stå på ski. 
Ingen kan forstå dig, men en Hovskivit gi’r aldrig op, 
spred det glade budskab! stå på. 
 
Stå på ski, stå på ski, stå på ski, stå på ski, 
spred det glade budskab! stå på ski 
   
 
 
 
 
 
 Hovskitur til Saalbach 2009 
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Sweet home Hovskisnowski 
                                   JKL 

 
Auuh, baby don’t you want to go 
Auuh, baby don’t you want to go 
Ned til sol, sne og bjerge 
på Hovskisnowski tur. 
  
En og en er to, to og to er fir’ 
Et værelse fuld af mænd, og ikke nogen pi´r 
Auuh, baby don’t you want to go 
Auuh, baby don’t you want to go 
Ned til sol, sne og bjerge 
på Hovskisnowski tur. 
 
Tre og tre er seks, tre og fire er syv 
Nogle ta´r med tog, og andre de vil flyv´ 
Auuh, baby don’t you want to go 
Auuh, baby don’t you want to go 
Ned til sol, sne og bjerge 
på Hovskisnowski tur. 
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     These boots are made for ski’ing 
                         JKL 2011 

 
Du bli’r ved at kredse rundt om noget, 
noget som der går og nager dig. 
Du mener selv du kommer ud med sproget, 
meget meget bedre end mig. 
   These boots are made for ski’ing, and thats just what’ll they do, 
   one of these days these boots are gonna ski all over you. 
 
Du synes selv din tekst den er utrolig 
vel skrevet, med din skarpe pen, 
så jeg forstår s’gu’ godt du blev urolig, 
da du ku’ mærke hvor det bar hen.  
   These boots are made for ski’ing, and thats just what’ll they do, 
   one of these days these boots are gonna ski all over you. 
 
Sidste år der blev du sendt til tælling, 
i nederlagets stund, var du ej go’. 
Du viste mig din indre sure kælling, 
blot fordi at du blev nummer to. 
  These boots are made for ski’ing, and thats just what’ll they do, 
  one of these days these boots are gonna ski all over you. 
 
 
Du har skrevet mange sange Schlosser, 
ord og tale er dit univers. 
Men ærlig talt så får man lange nosser, 
inden man har sunget sidste vers.. 
  These boots are made for ski’ing, and thats just what’ll they doo. 
  One of these days these boots are gonna ski all over you. 
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Upsedasse Birger (Up on Lazy river) 
                JKL 2011 
 
Upsedasse Birger, på en snedækket top, 
upsedasse Birger, er du ikke til at stopp’, 
du ta’r gern’ af sted, for at få lidt fred, 
op til flere uger, før vi andre kommer herned. 
Upsedasse Birger, mens vi andre sidder der hjemm’, 
upsedasse Birger, ka’ du rigtig føre dig frem. 
Sikke’ en form, du er helt enorm, 
upsedasse Birger, mon du savner os, 
upsedasse Birger, The Boss 
 
 
 
 
 
 
           Flyv mig til et sted (Fly me to the moon) 
 
Flyv mig til et sted, hvor man kan stå og ski i fred, 
uden rudekuverter, og det der følger med. 
Med andre ord, tag nu fri 
med andre ord, Hovskisnowski 
 
Her i Hovskisnowski er der plads til revl og krat. 
Man kan være med, bare man kan glide på et bræt. 
Med andre ord, lige nu, 
med andre ord, lever du. 
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Frelsersang til Poulsen, Åbling og Fabricius  (Halleluja) 
                                                             JKL 2011 

 
Jeg stod og så på bjergets top, 
og tænkte! mon jeg kommer op, 
jeg klarer den i hvert fald ikke alene. 
Det er en lang besværlig vej, 
og hvem vil kunne hjælpe mig, 
så lød Fabricius’ engleblide stemme: 
Hovskisnowski………………….. 
 
Engang var jeg en tøsedreng, 
der vandred’ rundt i øseregn, 
men Åbling tog mig under sine vinger. 
Nu er jeg blevet Carvinist, 
og frygter ej den sorte pist’, 
Margonis mad og hvad nu dagen bringer. 
Hovskisnowski……………. 
 
I mellem disse gamle ben, 
der slipper jeg en lille en, 
det er vidst det man kalder for en bagski. 
Men nu skal man jo passe på, 
for man må ikke slå de små, 
så derfor slipper jeg en Hovski-stor-ski 
Hovskisnowski……………………….. 
 
De svende der har taget en tørn, 
jeg tror det er Guds bedste børn, 
en frelsersang vil derfor være sagen.  
For deres store heltedåd, 
Jeg takke vil ” De ældstes råd ”, 
til lykke med de 15 år på bagen. 
Hovskisnowski……………….. 


