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Årets højdepunkt i Højby S &G Håndboldafdeling er også i år, når vi for 36. gang drager afsted til
Neumünster ca. 100 km syd for den danske grænse, for at besøge vores mangeårige venskabsklub SV
Tungendorf.

Klokken er 5:00 lørdag morgen den 17. august 2013 og vækkeuret ringer ihærdigt
skal atter med, så det er op og afsted – kaffen må vi glæde os til at få i bussen.

. Hele familien

Busserne kører kl. 07:00 fra Højbyhallerne jf. det udførlige program som vores kære Turleiter Claus Elgaard
har sørget for at sende ud til alle tilmeldte.

Der er ingen vellykket tur uden den er velforberedt. Igen i år er det vores garvede Turleiter Claus Elgaard
som står i spidsen for planlægningen og forberedelserne sammen med sin søde kone Linda.
Forberedelserne er startet i god tid og opgaverne delt ud, så også forældre og andre frivillige tager en tørn
med at bage kager, boller, stege frikadeller og hjælpe til i løbet af turen.
Vejret er i år lidt mere gråt og vådt, men hvad gør det, når vi bliver mødt af en masse søvnige børn og unge,
hvis øjne stråler med en forventningens glæde, der langt overskygger de lidt grå skyer.

Der er meget stille i busserne, puha det er tidligt for små og store. Det varer dog ikke længe inden de voksne
i bus 1 samles og får en tiltrængt kop kaffe og vi begynder så småt at vågne og inden længe
så går snakken lystigt og de gode gamle dage mindes med latter og smil - der er historier
som ikke tåler gentagelser - et er dog helt sikkert - Ole Lundsgaards velmagtsdage som
dørmand på Grand indgår.

Både børn og unge er stadig utrolig stille. Vi begynder at blive lidt bekymret for tænk, hvis de har glemt
”krudtet” derhjemme. Vi skal jo gerne have lidt metal med hjem igen i år. Men mon ikke de begynder at
vågne op, når vi nærmer os Fleegaard. Ellers gør de helt sikkert, når de har fået opbygget deres lager at slik,
sodavand og chips.
I år er vi 79 afsted fordelt på 1 U 12 pigehold, 1 u12 drenge, 1 u14 piger, 1 u14 drenge, 1 u16 piger og 1 u18
piger samt vores herre senior.

Neumünster	
  2013	
  
Hvor er Kasper Klug? spørger formanden? Beklager Kasper, dagbogsskribenten hører ikke for godt, så du er
nu Kasper Tut. Ole kan sikkert klare et par høreapparater til mig. Det viser sig dog ret hurtigt, at jeg ikke er
den eneste der har et handicap. Det forlyder, at Jan Larsen har lidt synsproblemer for han påstår han så en
abe på motorvejen.
Så er det tid til en stemningsrapport. En opringning til bus 2 som er teenagebussen viser at stemningen er
ligeså god som hos os i bus nr. 1. Alle glæder sig og er forventningsfulde, skal lige vågne,
de er jo stået tidlig op de unge mennesker og så på en lørdag. Senere erfarer jeg, at bus nr.
2 så rigeligt er underholdt af musik i en kaliber både musik- og lydmæssigt, som kun få
misunder.
Så eeeendelig når vi første – og for nogen nok det vigtigste – stop. Vi har krydset grænsen og holder nu på
p-pladsen ud for Fleegaard. ”I har en halv time, så kører bussen igen”.” KLAR, PARAT GO’” På et
splitsekund er bussen tømt og Fleegaard invaderet af 60 slikhungrende og tørstige unger.
Til trods for jeg nu har været med på disse ture i nogle år, så overrasker børnene mig stadig. Jeg syntes det
er fantastisk at betragte, hvordan de nøje udvælger deres indkøb, står tænksomt og regner på hvormange
penge har jeg nu brugt og hvor præcist de rammer de obligatoriske kr. 100,00, som der må medbringes til
grænsehandlen. Vi kan være ret sikre på, at der ikke er ret mange sparebøsser i Højby og omegn, der er
fyldte når weekenden er omme, for hver en øre bliver brugt. Kasseapparaterne tikker lystigt og de rammer
ret præcist. Emil fra U12 Drenge har forstået at regne den ud. Det bliver ' 99,85' så kan det vist ikke rammes
mere præcist.
Ja som sagt, jeg bliver stadig overrasket over hvor meget slik, chips og sodavand der kan købes for kr.
100,00.
Dagens bedste kommentar fra en bekymret formand " hvad hedder en skridtbeskytter egentligt på
Tysk?" Ja i kan sikkert forestille jer, at der kom mange gode forslag på det. For de uindviede skal det siges
at formanden skulle stå på mål for herresenior og havde
glemt sin skridtbeskytter hjemme i Danmark.
Og så kom dagens første bommert. Gustav fra U14 Drenge
kan hverken finde pas eller pengepung. Og hvad gør man så
i sådan en situation? Ringer selvfølgelig hjem til mor, men
hvad kan hun mon gøre hjemme fra lille Danmark. Nå gode
råd er dyre. Mon det ligger i en af busserne som vi lige har
sendt tilbage mod Danmark? Der Turleiter Claus Elgaard er
lynende hurtig, og efter en rask løbetur efter busserne, når
han at stoppe dem inden de kører på motorvejen (stakkels
mand). Heldigvis er løbeturen ikke forgæves. Claus bliver lukket ind i busssen og finder både pas og
pengepung, så Gustav bliver lykkelig genforenet med både pas og pengepung.
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Så er vi velankommet til Neumünster. Busserne er blevet tømt og formanden har indfundet sig i sit
”President Ecke”. Man må godt være lidt stor i slaget når man er formand, så der er selvfølgelig sat
bannere op i hele hjørnet hvor Kolle residerer med teksten ” President Ecke – SV Tungendorf und Højby
S&G seit 1977 zusammen”
Mysteriet omkring Kasper Klug bliver snart løst – der er sikkert flere af de opmærksomme som har undret sig
over, hvor han egentlig blev af …….
Lørdag er det kun vores Seniormixhold der skal spille, så der er sikret god opbakning og god stemning
omkring kampene. Vejret er perfekt med masser af sol og tilpas med varme. Det må heller ikke være for
varmt af hensyn til alderspræsidenterne på Seniormixholdet.
Så lyder det første fløjt for vores Seniormixhold og så kommer der pludselig
en meget prustende Kasper Klub løbende med tungen ud af munden, for
”s….. da osse. I ku´ da godt have fortalt mig at der var over en times kø
på broen ved Kielerkanalen”. Så fik vi endelig løst mysteriet omkring
stakkels Kasper der sad fast i køen ved Kielerkanalen.
Den første kamp er ret lige. Efter lidt start vanskeligheder laver Peter Kolle
den ene klasseredning efter den anden i målet. Den spillende træner (Claus Spedtsberg) var til tider svær at
forstå, han tabte bogstavelig pusten og lod sig frivilligt skifte ud efter ganske kort tid.
Opvarmning var der ikke meget af – til gengæld var der masser af afslapning mellem seniorenes kampe – af
hensyn til at være sikker på alle var klar igen til de næste kampe. De 2 første kampe endte med nederlag. Til
gengæld var 3. Kamp fyldt med stor spænding lige til det sidste og vi vinder med 1 mål.
Tillykke til Jens Pedersen. Under 3 kamp fik han ny titel da han stødte ind i en yngre tysker, der syntes han
var lidt for bisset, så nu lyder det "der alter man".den gamle har nu trodsigt erklæret at
" nu sættes skoene på hylden" det vil jeg ikke have hængene på mig" udtaler
Jens. Men Jens er ikke den eneste som er ved at blive lidt stiv i leddene, der var op til
flere som faktisk havde svært ved at glæde sig over sejren "for nu skal vi jo spille flere
kampe" og "jeg er træt". Uden at nævne navne Kolle, Jens og Ole.
Så er der lang pause til næste kamp, så jeg vælger at sætte mig hen til mændene fra
seniormixholdet. Jeg tænker der helt sikkert kommer lidt sjove historier og sandheder
frem til dagbogen. Og ganske rigtigt, der er hurtig gevinst, da de går i gang med
røverhistorierne.
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Claus Spedsbjerg har store udfordringer før 4. Kamp. Der er temmelig mange egoer der skal tilfredsstilles
med alle de gamle stjerner på holdet - ikke mindst den spillende træner, som syntes det er svært at score
efter tyskerne har sænket banehøjden (det er måske bare fordi dit målblik er blevet sløret med årene Claus)
for målhøjden har altså ikke ændret sig, men hold da op, hvor har de gamle mange søforklaringer for,
hvorfor de ikke kan ramme målet.

”Målet for 4. kamp er først og fremmest at vi får alle med til næste kamp udtaler
"cheftræner Spedsbjerg
Vores fredelige Ole Lundsgaard mestrer at sætte sig i respekt inde på stregen, som han siger, ”så er det
pisseirr.....) når de står og hiver i " mine deller", så får de altså en albue”. Uha Uha Ole, det var godt
vores unge ikke hørte det.
Tid til en kort status på Madholdet. Intet nyt fra Linda ud over "vi har da styr på det", så alt er som det
plejer. Dagrofa og Brugsen i Højby er tømt for varer, kødsaucen er lavet, forældrene har bagt og stegt.
Heldigvis er der flere der har bagt boller til morgenmaden, så ingen opdager at jeg glemte at rydde fryseren
for de boller jeg havde bagt til turen .... Ups.
4. Kamp starter forrygende og Højby kommer hurtigt foran. Der er ingen tvivl om, at den lange pause var
godt givet ud, specielt for det grå guld.
Nu må vi ikke glemme de unge kræfter. Her vil jeg specielt fremhæve de seje piger. Tager hatten af for både
Malene og Sofie, som ser ganske frygtløse ud når de både i forsvar og angreb tager kampen op med
mændene. Sofie er ikke bleg for at tage fat i mændene og dække dem nådesløst op. Vi må sige pigerne i
den grad lever op til " det stærke køn"
4. Kamp vinder Højby suverænt med 9-5.
Så tager vi hul på 5. Kamp og nu ar vi virkelig spillet os varme. Kolle lukker stort set ingen mål ind og vi
scorer det ene flotte mål efter det andet. Kampen bliver alligevel tæt og intet er afgjort, så
Sofie løber ud og beder Ole om at tage hendes plads på stregen. " hvorfor ?" spørger Ole. "
vi har brug for en kæmper" siger Sofie.

Puha, det var tæt på, men vi vinder 5. Kamp velfortjent. Vi må sige at Højby er en langsom
starter, men kommer stærkt igen og viser fighterinstinktet og kæmper sig flot i finalen.
Tja, vi må så sige at den unge tysker måske ikke var helt forkert på den, da han kaldte Jens for " der Atle
man", da finalen kom og startopstillingen var på plads, måtte " der alte" desværre trække sig med en
fiberskade. Puha, det er en hård start for Højby, vores skudforsøg lykkedes ikke rigtig og vi mangler virkelig "
der altes" (Jens) mangeårige erfaring. Men vi må sige der bliver kæmpet, selv Kolle er nede og snuse i
græsset.
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Rene, som står i spidsen for U12 Drenge siger. ”kom drenge vi skal lige træne et par systemer og finter
inden aftensmaden, så vi er klar til kampene i morgen”. Anders og Laurits laver finten "sammenstød"
som resulterer i en temmelig forstuvet finger til Lauritz og et besøg på skadestuen. Heldigvis den eneste
skade i år, der krævede besøg på skadestuen. Synd for Lauritz, som ikke nåede at spille en eneste kamp.
Han viser sig til gengæld som en rigtig god holdkammerat og følger trofast sit holds sejre og nederlag.
Efter Madholdet har serveret et veltilberedt aftensmåltid bestående af frikadeller, kylling, pasta, salat og brød
er det tid for den traditionsrige håndboldkamp mellem børn og voksne.
Så er det børnene mod de voksne. Jens er blevet udnævnt til fællestræner for alle børnene . Vi fik
simpelthen ondt af ham, at komme humpende på den måde og forsøge at undgå at humpe, ja så er man
blevet for gammel til at spille, vi kan egentligt godt forstå at han har besluttet sig for at lægge skoene på
hylden efter denne tur.
De unge er bare hurtige, så hvad gør man, når man er +40 og ikke så hurtig mere, ja Pedro prøver med
nogle forkølede brøl, for at skræmme de unge til at skyde forbi målet, missionen er dog ikke særlig vellykket.
Og sædvanen tro, så kommer tyskerne og hjælper børnene. Det bliver svært for de voksne at passere hele 3
målmænd på en gang. Efter en vellykket håndboldkamp helt uden regler og med børnene som vindere, går
børn og unge til hygge i hallen og de voksne mødes med tyskerne som traditionen foreskriver.
Tiden nærmer sig for at der skal være nattero, og de fleste lægger sig til ro med det
samme og naturligvis er der altid nogen som skal have EKSTRA	
  gode forklaringer på
hvorfor de skal lægge sig til at sove. Nogle skal lige prøve om det går med at fortsætte
snakken i mørket, men når Ole Lundsgaard først kommer forbi og lyser med lommelygten,
så kan i tro de har respekt og der bliver helt ro.
Så er det søndag og dagbogsskribenten er klar til 2. etape. Lige nu føler jeg mig dog ikke specielt levende,
for så godt sover man heller ikke i en sovesal med 80 andre mennesker. Men det er vel heller ikke
meningen. Specielt ikke når vi har Ole Lundsgaard med, som i den grad mestre kunsten at trække de største
torsk i land. Jeg tror aldrig før i mit liv, jeg har hørt nogen snorke så højt, han fik endda godt selskab af både
Peter Kolle og vist nok Rene, men decibelmålingen viser tydeligt at Ole slog alle rekorder. Nå men endelig
faldt jeg i søvn og så begynder Lones telefon sørme at larme kl. 5.30 om morgenen med den mest
irriterende og ihærdige hylen.
Lone ænser selvfølgelig ingenting, for hun er laaangt væk i drømmeland og til trods for at der Turleiter
nærmest rusker i hende for at få hende til at vågne og slukke telefonen, så laver Lone klassikeren, ja gæt
engang, hun får selvfølgelig ikke,telefonen slået helt fra, så efter 10 minutter begynder den samme ihærdige
hylen og bimlen igen, nå men så er der vel ro, men nææ nej Lone er stadig fuldstændig bevidstløs, så
først efter alle gode gange 3 lykkedes det at få slået det lille apperat fra. Så vi takker alle Ole, Kolle, René og
Lone for god ro og orden. Nå endelig ro og så sov. Godt radbrækket i hele kroppen efter mangel på
nattesøvn og stort set ingen luft i luftmadrassen, kan jeg lige så godt stå op. Så er det godt vores alle
sammens madmor Linda Elgaard står klar med gammel dansk og morgenmad.
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U18 og u16 pigerne er de første, der skal spille de første kampe. U12 drenge spiller en tæt og flot kamp.
Desværre brænder de 3 straffe, så de må se i øjnene at første kamp ikke bliver en sejr, bedre held i næste
kamp drenge. I deres finalekamp får de hård modstand og der bliver råbt "op og dæk hver jeres" og René
råber " også dig Noel" hvorefter det lyder fra Kolle " Noel du skal blive inde på stregen for fa'en" kontraordre kan vi vist roligt sige. Håber den stakkels dreng ikke er blevet helt ør oven i hovedet.
Sofie og Laura på u12 piger er hårdføre og de superseje sild. I samme kamp bliver de begge slået total ud af
samme modstander, som giver dem begge et trælår. Efter en kort pause er de to seje tøser atter klar til at
tage kampen op mod de grosse Deutsche. U12 Pigerne viser mange flotte detaljer som russerscreening og
mange flotte mål. De slutter stævnet med en flot 4. plads.
Uheldigvis begynder det at styrtregne, så alle kampe bliver udskudt et stykke tid, til børnenes store
bekymring. De er bange for det ikke holder op med at regne, og der skal aflyses kampe. Heldigvis går der
kun 10 minutter og så er alle i gang igen.

U16 Piger kæmper bravt og flere gange er vores stakkels målmand Ida ved at tabe pusten – og det er ikke
fordi boldende går i mål. Tværtimod har hun flere flotte regninger heriblandt en del lige i mave, som slår
luften ud af hende, men hun er sej og kæmper videre – der er ikke tid til sådan nogle småting – ser hun ud til
at tænke. Pigerne kæmper også flot med mange gode detaljer og mål. De viser til trods for en del modgang
og modstand at de evner at fighte videre med fairplay.
U 14 Drenge skulle man næsten tro kører stævnet på rutinen – vi kan godt se at drengene er vant til at spille
sammen og kender hinanden rigtig godt. Der bliver dækket godt op og de er ikke bange for at gå til den. Det
er dog svært med den stemme, der ofte springer et par tonelejer over og går direkte over i overgang. Ole
og Jens har godt styr på deres drenge og vi kan se Jens nyder rollen som træner frem for ”der alte” spiller.

Dagens kampe er generelt præget af en del regn og flere forsinkelser. Alle højbyspillerne kæmper flot og alle
viser god kampvilje og FairPlay.

U18 Piger får lov både at starte og slutte dagen af. De ender i en spændende finale og
bliver flot nr. 2. Pigerne var naturligvis skuffede over ”kun” at blive nr. 2, for når man er så
tæt på målet og når finalen, vil man naturligvis gerne blive nr 1. Men efter den værste
skuffelse havde lagt sig, så så de da ud til at være ganske glade og tilfredse med resultatet.
Så er det tid for aftensmad, pakke samme og så ind i busserne og hjem til Danmark. Alle er
ved at være godt trætte, men vi starter ikke turen uden at alle pokalerne er anbragt i
bussens forrude.
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Turen hjem. Vi er ikke kørt ud af Neumünster før end Peter Kolle virker helt desperat i bus 1, ”hvor er vores
cola, er der ikk' nogen, der har sørget for at få noget af madholdets sodavand ind til os, vi kan da for
fanden ikke køre hele vejen til Danmark uden sodavand" udbryder han med et helt panisk udtryk i
øjnene. Undskyld til
alle forældre for de 2 timers forsinkelse, men formanden har det sidste ord at skulle have sagt, så vi måtte
pænt holde ind og få drikkevarerne omfordelt blandt de 2 busser.
Klokken er nu ca. 22.30 og busserne indtager Højby. Den første rundkørsel byder på mange ekstra runder,
som er traditionen. Vi slutter altid turen af med at chaufføren giver ekstrature i begge rundkørslerne og så
slutter formanden af med stor tak for en hyggelig weekend og vi håber at se jer alle sammen igen i 2014,
hvor turen kommer til at ligge lige før sommerferien.

En stor tak til Anni lyder fra Madholdet. Hun var en kæmpe hjælp og med til at gøre det muligt for Madholdet,
at følge mange flere kampe, end det tidligere har været mulighed for. Vi må ikke glemme Jes Guttesen som
igen i år har trukket i trådene og skaffet busser til klubben og sikret vores børn er kommet godt og sikkert
hjem. Tak til Jes for hjælpen.
Og igen i år skal lyde en stor tak til alle, som har hjulpet til med at gøre det muligt at komme af sted for
36. gang.
Der ligger et kæmpet stort planlægningsarbejde bag, som Claus og Linda har stået for – tusinde tak for det
store arbejde i gør hvert år, for at give vores børn og unge en super god oplevelse – vi håber i vil fortsætte
igen til næste år
Også en kæmpe tak til madholdet, der i år bestod af; Linda, Therese, Svend Erik, og Lone P., der sørgede
for god mad og drikke til spillere og frivillige hele weekenden.
Sidst men ikke mindst, skal vi også huske at takke alle trænerne, som bruger en masse fritid på at give vores
unger en masse oplevelser og godt kammeratskab.

På gensyn til Neumünster 2014.
skrevet af Linda R. Jacobsen

Weekendens resultater:
Senior mix holdet nr. 2
U12 piger nr. 4
U12 drenge nr. 3
U14 drenge nr. 4
U16 piger nr. 5
U18 piger nr. 2

