
 

 

Assens Roklubs 100 års jubilæum 
Mel: Assensvalsen 

 

100 år med åretag ude på Lillebælts bølger 
Vi fik ro i årevis – vi synger Roklubbens pris 
Assens roklub - Her bli’r der tanket op! 
Det er herligt - både for sjæl og for krop 
Sæt hårdt i når nu vi synger – som båden på bæltet vi gynger 
Nu arm i arm i festligt lag – Ja i dag er en mærkedag 
 
Man fik bygget roklubhus mellem havnen og stranden, 
der som årene de gik, flere forbedringer fik 
Strømmen skifter – bølgen går op og ned 
Medlemstallet - har det på selvsamme led 
I gode og onde tider – ved årerne roerne slider 
For romotion er go’ motion. Det er simpelt hen helt kanon 
 
Ved det gamle roklubhus var der en helt egen stemning 
Mange medlemmer tog fat – for de forstod nemlig at 
Fællesskabet skal være klubbens kit 
Fælles rytme så kan man drive det vidt 
En styrmand skal der dog være - Af ham kan sjakket jo lære 
s. h. a. g. som god tobak - hvis man glemmer det får man lak 
 
Søsportscenteret kom op. Læ fra vest under molen 
Sådan var det ikke før – ikke en trusse var tør 
Tøsebåden stævned’ mod vest fra land 
Klubbens piger var ikke bange for vand 
Nu er det jo andre tider i læ i havnen vi glider 
Vi trives her i sus og dus - her er fitness og bådehus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om hundred år er alting glemt – er der nogen der siger 
Meldingen er ikke sand. Den holder slet ikke vand 
Assens roklub – Du kalder minder frem 
Og i ”Riggen” kan man jo læse om dem 
Sådan er det ikke mere – Nu skal man ikke notere 
Det hele klares digitalt – det er simpelthen genialt 
 
Nu skal visen sluttes af – nu skal glassene fyldes 
Nu skal alle op at stå – gør jer parat og hæng på 
Assens roklub – herlige fødselar 
Du skal hyldes – er i nu oppe og klar? 
Lad alle, som kysterne følger – på Lillebælts herlige bølger 
Gi fødselaren et hurra – Du har ærligt fortjent det Ja!! 

             Per Viggo 

 

 


