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Vallensånger och hejarramsor 
 
 
Var nöjd med allt som Vallen ger .. 
 
Var nöjd med allt som Vallen ger 
och allting som Du hos oss ser 
glöm bort de få förluster som vi haft. 
 
Vi lirar boll och skjuter mål 
publiken ger ett glädjevrål 
de sviker aldrig vårat Vallengäng. 
 
 
Vallenvisan 
 
Heja blåa vita laget  
uppå Vallens gröna äng, 
när kanonen hårt vi lossa  
skall det bliva två poäng. 
Inte dribbla, bara passa,  
dessemellan går vi på 
alla grabbar / tjejer på en gång  
stämmer upp vår segersång 
heja Vallens vita blå 
 
Ej publiken blir besviken  
när vi stämmer upp i dur, 
Du får gärna stå på sniken  
bara bollen går i bur. 
Heja målvakt, alla backar,  
mittfält, kedja lika så 
alla grabbar / tjejer på en gång  
stämmer upp vår segersång 
heja Vallens vita blå 
 
 
V I F är laget 
 
V I F är laget som alla pratar om 
laget är det bästa som finns i Bohuslän. 
Vi lirar boll, vi skjuter skott 
ja, som änglar spelar vi 
ja, det är laget som alla talar om. 
V I F - en gång till - V I F 
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Vallensånger och hejarramsor 
 
 
Sassa brassa mandelmassa 
vi vill höra nätet rassla 
Vallen Vallen Vallen 

Heja blåa vita laget 
ni får inte tappa taget 
Vallen Vallen Vallen 

Alla ni som älskar Vallen klappar nu 
alla ni som älskar Vallen 
alla ni som älskar Vallen 
alla ni som älskar Vallen klappar nu 

Ja det är Vallen 
ja det är Vallen 
som har kommit igen 
för att ta 3 poäng 

Vi har cyklat över bron 
för att se på vår kanon 
(målgörarens namn 3 ggr) 

Tack ska ni ha 
det gjorde ni bra 
Vallen Vallen Vallen 

Segern är vår, segern är vår 
vi har vunnit segern är vår ! 

Kom igen Vallen 
kom igen 

Heja Vallen ni är bra 
hoppas segern ni ska ta 
Vallen Vallen Vallen 

Vi har simmat över havet 
för att se på vinnarlaget 
Vallen Vallen Vallen 

Allting annat det står still 
när Vallen spelar som dom vill 
Passar skjuter och gör mål 
och då hörs vårt glädjevrål 
Vallen Vallen Vallen 

Vallen är det blåa laget 
kämpar på och har nu taget 
Kom igen och visa vägen 
ni är bäst i alla lägen 
Vallen Vallen Vallen 

Attack attack 
en Vallen attack 
(4 ggr) 

Heja Vallen friskt humör 
det är det som susen gör 
Vallen, Vallen, Vallen 

Kom igen vårat gäng 
Vallen Vallen Vallen 

Vallen (klapp 3 ggr) 
Vallen (klapp 3 ggr) 

1:an kom, 2:an kom 
3:an kommer så småningom 
Vallen, Vallen, Vallen 

Heja killar / tjejer öka trycket 
sätt nu in det stora rycket 
Vallen, Vallen, Vallen 

Ut på denna gröna äng 
spelar världens bästa gäng 
Vallen Vallen Vallen 

Våran målvakt han / hon är bäst 
han / hon gör livet till en fest 
(namnet 3 ggr) 

Vallens killar / tjejer dom är bäst 
det är dom vi gillar mest 
Vallen, Vallen, Vallen 

Heja killar / tjejer visa glödet 
här på läktarn har ni stödet 
Vallen Vallen Vallen 

Tack för målet det var bra 
flera såna vill vi ha 
Vallen Vallen Vallen 

Heja killar / tjejer ni ska vinna 
bättre lag man ej kan finna 
Vallen Vallen Vallen 

 


