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1. Ved holder højt til himlen 

Når Nökkvi inviter’ 

Vi kristi-flyvfart fejrer 

Med heste dejligt vejr 

2. Vi gave Isafolde 

Vi møder frem i flok 

Når Nökkvi inviterer 

Så bliver vi mange nok 

3. Nu er det blevet maj 

Det betyder at vi skal  

Samles alle sammen 

Ved det gamle Hald 

4. Så skal vi ud og ride 

På Kr. himmel tur 

Og hvis vi ikke vinder 

Så blir vi skide sure 

5. Og hvis vi får den sejr 

Så kan i være på vagt 

Så kommer vi til næste år 

Denne gang i nøgen dragt 

6. Her er så skønt i skoven 

Min hest den går i tølt 

Jeg sidder her og tænker 

Hvornår mon der er øl 

7. Vi red en dejlig is tur 

Vi siger ikke mer’ 

Det var i Dol’rup bakker 

Som vi jo alle ser 

8. Vi har en masse heste 

Vi kommer vidt omkring 

Vi skridter, traver, tølter 

Og gerne lidt i ring 

9. Camilla, Ejvind, Lone 

De rider rask af sted 

Heidi og Ejvinds kone 

De kom da osse med 

10. Jeg sidder her og tænker  

Mens Mathilde finder vej 

Jeg tænker egne tanker 

Mens Jan han siger ej 

11. Vi tølter ud på heden 

Og farten den er vild  

Det er jo virkeligheden 

Vi er syv seje sild 

12. Vi er igen på farten 

Vi er på Nökkvi tur 

Vi sidder rank i sadlen 

Kedde Fløjdauw tur 

13. Vi drak en øl på ruten 

Ved ”tinget” var der plads 

Så op igen på krikke 

Vi gav den rigtig gas 

14. Vi glæder os til feste  

Så skal vi gi den gas 

Vi synger i resten 

Der vist ikke plads 

15. Vi er de glade Nökker 

Vi gør en god figur 

Vi rider lange ”løkker” 

På Kedde Fløjdauw tur. 

16. Vi kommer når I 

Kalder til Nökkvi ridt igen 

Du ved vi at vi ser den  

Grønne skov så køn 

 
Rød = Isafolderne 

Blå = Dollerup piger 

Grøn = Dollerup hest 

Orange = Team Rolig 

Lilla = team sunshine 

Lyse blå = team Kollerup 

Lyse grøn = team guldpokalen 

Mørke grøn = ølholdet 

Mørke blå = hold 1 


