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Neumünster.	
  
Min opgave på turen består som sagt i at skrive dagbog. Formålet med dagbogen er, at få skrevet
om de gode og sjove episoder fra en dejlig weekend. En weekend hvor årgange på kryds og tværs
beviser kunsten i socialt samvær, hvor der gives plads og rum for alles forskelligheder. Børn, unge
og voksne får lov at spille en masse udendørs håndbold og opretholder deres gode humør uanset
hvordan fordelingen mellem sejre og nederlag balancerer.
Hvert år køres alle deltagere i bus til det nordlige Tyskland for at deltage i et udendørs
håndboldstævne, arrangeret af vores mangeårige venskabsklub SV Tungendorf. For et beskedent
beløb kan man som medlem deltage, du bliver godt bespist hele weekenden og får en flot
Neumünster T-shirt samt en masse socialt samvær.
Vi bor i den samme gymnastiksal hvert år, og har vores eget camp-området ude på selve
stævnepladsen, hvor vores gode madhold hele tiden sørger for, der står forfriskninger til både de
aktive spillere og de medbragte publikum.
I år vil jeg gerne have lov til at starte med at afsløre, at alle hold - store som små - fik medaljer eller
pokaler med hjem. Høsten var rigtig flot og vi er godt tilfredse i Højby S & G Håndboldafdeling.
Hvis der kunne uddeles en medalje eller pokal for toppræstationen at vise god social adfærd og
fairplay, så var vi helt sikkert også rendt med den pokal.

  
Forberedelserne  
Igen i år er det vores Tourleiter Claus Elgaard og vores alle sammen Koch Mamma Linda Elgaard,
der har stået for planlægningen og gennemførelsen af turen. Forud for turen, har der været et stort
arbejde i at tilrettelægge og planlægge alt. Lige fra bus, økonomi, deltagere til mad. Og igen stor ros
og tak til Claus og Linda for endnu et godt år i Neumünster.
Madmor Linda, som i år har fået nyt navn ”Koch Mamma” står i år med et helt nyt team bestående
af; Line Jørgensen, Per Kastrupsen og Kristian Smidt. Helt nye i "faget" er Lindas team dog ikke,
da de alle er garvede mad entusiaster.
Inden vi kunne sætte os i busserne lørdag morgen, var Linda og hendes madhold for længst gået i
gang med planlægningen og indkøbene af maden. Weekenden før afgang, var alle kogeblus i

skolekøkkenet på Højby Skole i fuld gang, for at sikre vi alle kunne få vores sædvanlige kødsovs
søndag middag. Der blev lavet kødsauce af intet mindre end 12 kg. oksekød.
Indkøbene var mange og for at kunne bespise 73 mennesker i løbet af en weekend, var der bl.a.
brug for:
•
•
•

7,5 kg kyllingefileter
12 kg oksekød til kødsauce
15 kg svinekød til frikadeller

Årets Neumünster menu bestod af;
Eftermiddagsmad; begge dage;
•

Hjemmebagte kager og friskskåret frugt om eftermiddagen.

Aftensmad lørdag;
•

Frikadeller, kylling m. bacon og salat hertil brød

Morgenmad søndag;
•

Hjemmebagte morgenboller m.ost, marmelade, pålæg, juice, kaffe og the

Frokost søndag;
•

Pasta med kødsauce og et strejf af parmesanost hertil friskskåret gulerod- og agurkestænger

Aftensmad søndag;
•

Buffet bestående af kold pastasalat m. kylling, rugbrød med pålæg og frikadeller

Ja, som i kan se mangler der bestemt ikke noget, når vi er afsted. Utrolig lækker og veltilberedt
menu.
Udover alle de mange praktiske ting, som Linda og madholdet står for, så sørger Claus for vi husker
alle de praktiske ting der skal bruges til holdene, tavler, kampprogrammer, telt og flag til vores
camp mv. Nogle af opgaverne uddelegeres også til andre – nogen har mere held end andre til at
udføre opgaven.

Kolle  og  Lundsgaard  på  glatis  
Kolle og Ole Lundsgaard hører nok til dem, som ikke helt havde det fornødne held eller flair for at
udføre en ellers meget simpel opgave, som bestod i at finde alle vores Højbyflag frem.
De leder og leder i håndboldafdelingens rum i hallen og efter 1½ time må de godt svedige og
frustrerede give op. Med panik i stemmen ringer Kolle vores Tourleiter op lige midt i Rottefælden
og spørger hvor ”f…..
”Vi

i hele hule h….. er vores flag?”

har ledt og ledt, gennemgået samtlige tasker i rummet og de er og
bliver væk….”

Vores Tourleiter må så skynde sig hjem lige efter Rottefælden for at lede. Han bruger allerhøjest 10
Sekunder på at lede. Alle flagene ligger klar, pænt pakket i den første og største sportstaske, der står
i rummet lige inden for døren – vel at mærke en taske som ikke kan overses. Så kære Kolle og
Lundsgaard, har i overvejet at få tjekket synet. Det tyder på at jeres dåbsattest er nået til, i skal have
det tjekket…..

Så  kører  vi  ….  
Og så når vi til den længe ventede afgang fra Højbyhallerne for 37. gang. Lørdag morgen kl. 7.00
afgang præcist fordi U10 skal spille tidligt.
Solen skinner og igen i år lyser forventningens glæde ud af øjnene på specielt de yngste hold, der
har svært ved at vente til de må sætte sig ind i bussen. I år har vi igen U10 spillere med og de skal
spille som de første når vi ankommer. U14, U16 & U18 glæder sig også, de viser det dog på en
noget mere cool måde. Jo ældre de bliver, jo mere bliver de enige om, at det er et ukristeligt
tidspunkt at blive bedt om at stå op og være klar på, specielt hvis vi spørger vores kære
hjælpetræner på U18. Solvejg er i den grad et udpræget B-menneske. Hvad Solvejg ikke ved, er at
coach Claus Elgaard, bad Peder Würth om at hente dig og sørge for at sikre, du ville ankomme
rettidigt uden at risikere du skulle holde for toget og hvad du eller plejer at gøre på vej til håndbold.
Busserne bliver hurtig pakket, der er udførlige planer for hvordan alle skal sidde i bussen, så alle
hold sidder sammen og ingen sidder alene. Formanden har sørget for der er rundstykker. Dejligt at
du tænker på os Kolle, men næste gang er det ganske fint, hvis du nøjes med at købe ind til 2
rundstykker til hver. Linda næste gang du overlader tjansen til Kolle med at sørge for morgenmad,
vil du så ikke godt udstyre ham med en huskeliste, for det er rigtig svært at spise rundstykker hele
og uden smør.
Inden vi kørte ud af Nørrelunden, nåede vi heldigvis at konstatere, at formanden ikke havde fået
gennemtænkt sit morgenmadsprojekt helt, så hvad gør vi nu. Vi stopper da ved Free Concept og får
åbnet op, så vi kan få brødknive, smørknive og smør med til rundstykkerne.
Og så er vi i gang og kl. 7.05 kører vi ud af Højby i den dejligste og nyeste dobbeltdækkerbus i kan
forestille jer. Dejligt at vi alle kører i samme bus, det giver lige det ekstra sammenhold og hygge
både ud og hjem.
Vi er som sagt 73 børn, unge og voksne, som drager sydpå i år. Holdende består af:
•
•
•
•
•
•

1 U 10 mix hold – træner Dorte Rosendal og hjælpetræner Janne Jensen
1 U 12 mix hold – træner Peter Kolle og hjælpetræner Martin Knudsen
2 U 14 drengehold – Træner Ole Lundsgaard og træner John Hansen
1 U 16 drengehold – Træner Kim Seidelin
1 U 18 pigehold – Træner Claus Elgaard og hjælpetræner Solvejg Kristensen
1 senior mixhold – Træner Claus Spedsbjerg

Undervejs hygges der med småsnak, spil på IPhone m.v. holdene sidder i toppen af bussen og
humøret er højt. De fleste voksne sidder i underetagen og her går snakken også lystigt. Enkelte er
ikke morgenmennesker og har lige behov for en ekstra lur.

Turen går fint og da vi nærmer os grænsen tager Der Tourleiter sædvanen tro mikrofonen og giver
de sidste instrukser inden Fleggaard invaderes. Det er vigtigt alle har styr på tiden og husker at få
spist madpakkerne inden der tages hul på slik, chips, sodavand mv. ”I har højest ½ time til at
handle ind og så SKAL i alle være tilbage i bussen, for ellers når U10 ikke deres første kamp.”
Så tårner grænsebutikkerne op i det fjerne. Ungerne hiver pengene frem og opvarmningen er i gang,
hvem kommer først ud af bussen og ind i butikken. Alle slagplaner og ruter er lagt og lige så snart
bussen holder stille er alle klar til at stige ud af bussen.

Fleeggard  invaderes  
Såååå sker det: Fleegaard, invaderes, aldrig før er bussen blevet tømt så hurtigt. I løbet af 1 minut,
er bussen forbavsende tom og jeg vil nærmest betragte det som en tornado, der suser ind i butikken
og invaderer hele Fleeggaard med slik og sodvandshungrende børn og unge, der skal ind og bruge
hver en krone, der er medbragt.
Det skal siges, at børnene maksimalt må bruge kr. 100,00 på grænsehandel. År for år undrer det mig
fortsat, hvor meget man faktisk kan købe for det beløb. Jeg vil gerne understrege, at det ikke er
småting der slæbes ud i bussen.
Nå, men nu er alle børn, unge og de fleste voksne tilbage i bussen. De skal have stor ros. Har vist
god tysk disciplin: hurtigt ind, hurtig udvælgelse og hurtig ud igen - vel at mærke til tiden, men
selvfølgelig har Claus Spedsbjerg ikke styr på sit hold – det er naturligvis seniorerne, der ikke kan
tiden. Så vi må pænt vente på, Der Tourleiter må løbe ind og skynde på de langsomme ”gamle”.
Claus du må simpelthen have indarbejdet noget mere disciplin og respekt på dit hold.

Krisemøde  på  seniorholdet  
Efter seniorholdes første fadæse, erklærer Claus også ret hurtigt da sidste mand endelig er retur i
bussen, at nu er der behov for første krisemøde på seniorholdet og det bliver her i bussen, kan ikke
vente til ankomst.
Efter Claus Spedsbjerg har holdt det første af mange krisemøder med sit hold, tager jeg mikrofonen.
Er lige nødt til at sikre mig, alle ved hvem jeg er, og at det er mig de skal komme til med de sjove
historier, så jeg erklærer ”kære alle sammen, igen i år er det mig som står for at skrive
dagbogen. Jeg vil gerne have en masse gode historier fra jer – både de sjove og pinlige. Og jeg
er modtagelig for bestikkelse” Hvorefter jeg tager en runde med min lille pose. Og tænk sig,
aldrig har jeg oplevet så gavmilde børn. Da jeg når til min plads igen, har jeg sikret mig og de
øvrige voksne en betragtelig slikpose fra alle de gavmilde børn.
Specielt William fra U10 insisterede på at jeg skulle have ½ plade chokolade, men der var jeg nødt
til at love ham, mindre bestikkelse var OK og ville virke J J

U10  indtager  stævnet  
Så nærmer tiden sig for at U10 spillerne skal spille deres første kamp, men vi er stadig på
motorvejen og der er ved at være stres på. Når vi det nu så de ikke går glip af kampen ? Der er stor
jubel blandt U10 spillerne, da det går op for dem, de slipper for at hjælpe med at tømme bussen pga.
deres første kamp er så tæt på nu.
Dorte Rosendal bevarer roen og overblikket, sørger for at alle spillerne bliver klædt om og er
kampklar i bussen. Så snart bussen holder uden for sportspladsen, erklærer Dorte, ”så kære unger
nu gælder det, husk at spille til hinanden og løbe for hinanden. Vi varmer op på vej ind til
sportspladsen” og så går den vilde jagt efter den rette bane.
Mens alle vi andre tømmer bussen og sørger for alt bliver indlogeret i den sædvanlige gymnastiksal,
kæmper U10’erne en brav kamp, og kommer stolte løbende ind til os, da deres første sejr går i hus
med hele 7-3. Godt gået U10.
Lørdag er det kun U10 og seniorholdet, der skal spille, så begge hold er sikret god opbakning fra
masser af Højby ‘er. Næste kamp på U10 bliver udskudt pga. regnvejr. Spillerne er ellers klar, står
pænt og hopper ved 3-meteren, men modstanderen er gået i ly, da sluserne åbnes og regnen vælter
ned. Sofie udbryder højlydt ”bangebukse,

det er jo bare lidt regn”

De øvrige kampe for U10 går knap så godt som den første kamp, men alle spillerne bevarer det høje
humør og en enorm kampgejst, så de slutter af med en flot 4. plads og får medaljer med hjem. Det
var en fornøjelse at opleve hvordan samtlige spillere på U10 – drenge som piger hyggede sig
sammen og sørgede for at holde samme, så ingen på noget tidspunkt var eller følte sig alene. De
hyggede sig så godt sammen, at de både til 4. og 5. kamp faktisk måtte efterlyses, da de manglede
på banerne. Vi overvejede faktisk på et tidspunkt om de havde misforstået det hele og legede ”hvor
er Holger” i stedet….

Så  tager  de  garvede  kræfter  over  
Så er det senior holdets tur til at vise hvad de kan. I år har Claus Spedsbjerg sat ”Der Alte man”
(Jens Pedersen) af holdet – eller måske har Jens selv valgt at overlade pladsen til yngre og mere
friske kræfter J J Claus udtaler og lover fra start ”metalgaranti”, da han har både ”Der Weises
Kenyaner” med på holdet og en hel del yngre kræfter. Hvad i måske ikke ved, er at ”Der Weises
Kenyaner” er ifølge Claus, ham selv, hvilket sætter ham under et enormt pres. Så Claus starter
seriøst ud allerede i bussen med at holde sit første taktikmøde med truppen, for at sikre strategien
med ”metalgaranti” nu kan holde, for vi ved jo alle at Claus godt kan gå hen og blive lidt rusten i
benene efter de første par kampe.
Herre seniors første kamp går dog ikke så godt. Gad vide om det var fordi træner Claus´ taktik var
at spillerne hele tiden skulle spille op til højre bak og lade højre bak afslutte (højre bak er
naturligvis Claus selv) Toptræner Claus Spedsbjerg må erkende at modstanderne bare var bedre og
højre bak måske ikke var så stærk i sine afslutninger som forventet.
Det går heldigvis meget bedre i kamp 2 hvor Højby virkelig viser sin bedste side. Gad vide om det
er fordi Der Tourleiter forsøger at skyde igennem modstanderne eller dette og en kombination af at

spillerne hurtigt gennemskuede, at Claus Spedsbjerg taktik med at lade højre bak afslutte ikke ville
holde.
Vi er nu nået til 4. kamp for senior. Alle kæmper bravt. Specielt skal fremhæves Kolle., der går i
spagat og elegant hopper op igen og da Claus Spedsbjerg roder rundt på grønsværen med
modstanderen og kuglen mellem benene hvor de kæmper om kuglen, håber han fik fat i den rigtige.
Herre senior bliver flot nr. 2. Den sidste kamp var den mest spændende kamp de spillede med
mange flotte detaljer, der også krævede blod, sved og tårer.
Udtalelser fra Claus Spedsbjerg: ”Jeg er overordnet tilfreds med holdet, der præsterede som
forventet og metalgarantien er opfyldt.” 3 sejre ud af 6 kampe og så vundet semifinalen. Det
er godkendt”.
Vi savnede i år Lone Nørbæk (klubbens fysioterapeut) til at kurere alle de skrantende
seniorspillere. For hold da op en jammer der var efter dagens kampe. Én der havde ondt i skulderen
og én havde ondt i knæene. Ole og Claus Elgaard, jeg skal nok lade være med at nævne det var jer –
skal vi snart til at kalde jer 2 for ”die älter männer” Én ting er i hvert fald helt sikkert. Hverken Ole
eller Claus tør beklage sig når de vender hjem efter weekenden, for de vil med garanti ikke få
medlidenhed, da både Jane og Linda (deres respektive ægtefæller) vil sige ”det er det i får ud af at
spille selvom i jo udmærket ved i burde lade være”
Kolle har i forhold til sidste år været i bedre form, for han har været forbavsende frisk efter alle
kampene – gad vide om der er blevet smugtrænet lidt op til turen?
Claus Spedsbjerg har bare haft ondt i sjælen og af sig selv, fordi hans spillere ikke har spillet op til
ham men bare kørt selv. Det kræver nok mere end en fysioterapeut kan klare. Stakkels Lotte, som
får lov at høre på hans klagesang når han kommer hjem.

Aftenhygge  lørdag  aften  
Efter lørdagens kampe på U10 og seniorholdet som må siges er forløbet ganske tilfredsstillende,
stilles de første medaljer og pokal frem.
Så står resten af dagen på hygge og lækker mad fra madholdet. Det forløber som sædvanlig på en
god og ordentlig måde, og alle går mætte fra borde. Holdene hygger sig sammen på kryds og tværs
og lige som de øvrige år, så er alle indkvarteret på faste pladser. Ingen skal vove at nuppe ”Der
President Ecke” fra formanden. Formanden har som sædvanligt omhyggeligt udsmykket ”sit
hjørne”, så ingen er i tvivl om, hvor præsidenten regerer.
U16 og U18 har også på sædvanlig vis erobret hver deres hjørne og de store springmadrasser. Trods
det, så kan de ikke helt undslå sig de yngre. Specielt U10 syntes der er utrolig spændende at besøge
U16 drengene.
Den traditionsfyldt håndboldkamp mellem voksne og børn aflyses i år pga. VM i fodbold, som vises
på storskærm i hallen ved siden af. Ja, meget kan man sige om fodbold, men det kan da samle både
store og små.

I år var der ikke de store udfordringer i at få nattero, flere var nået at falde i søvn inden ordren på at
få ro kom, og natten forløb i god ro og orden.

Søndag  morgen  
Så melder morgendagen sig for alle, ingen skal sove længe, for de første kampe starter allerede kl.
9:30, så det er vigtigt med et solidt morgenmåltid. De voksne mødes som traditionen foreskriver
tidlig søndag morgen med tyskerne, for at starte dagen med den sædvanlige Gammel Dansk. Ingen
får heller ikke i år lov at undslå sig. Selvom Solvejg og Janne prøver at snyde sig fra det ved at sove
længe, så sørger vores madmor for de ikke slipper. ”Op med jer og så kan i sove igen bagefter.”
Søndag er den store kampdag. Vi skal have 5 hold gennem med hver minimum 5 kampe. Vejret
holder bedre om søndagen. Det holder tørt, så vi undgår en masse afbrydelser og forsinkede kampe.

U16  drenge  indtager  banerne  
U16 har virkelig gjort en kæmpe indsats for at kunne være med i år. Drengene spiller ikke længere i
den almindelige turnering, men mødes altid omkring strandhåndbold og Neumünster. Kim Seidelin,
har kæmpet bravt for at få stillet hold. Lige til det sidste var der faktisk stor tvivl om, om det ville
lykkedes at stille hold, da en spiller er så uheldig at træde på et glasskår, som skærer en sene over i
foden. Så er gode råd dyre. Heldigvis kommer Kim i tanke om en tidligere Højby spiller, der nu
spiller i Otterup. Han er frisk og vil gerne hjælpe, og så er de tilbage på mandskabets udgangspunkt,
men det holder desværre kun ganske kort, for så kommer ny melding ind fra en anden spiller. ”Jeg
har fået kyssesyge” Han finder imidlertid selv en anden, der kan tage over efter ganske kort tid, så
nu er U16 drengene også klar til at drage afsted og give den gas.
U16 drengene ligner nogen, der ikke har lavet andet end at spille sammen altid, for det flotte og
tempofyldte spil de viser kan gøre enhver seniorspiller misundelig. Det skal bemærkes at de ikke
har spillet sammen de sidste 3 år pga. efterskole o. lign., så det er en rigtig stolt Kim Seidelin, der
kan fremvise en flot 2. plads ved turneringens slutning.

U14  drenge  viser  deres  bedste  sider  
Så er det Ole Lundsgaards drenge, der går på banen. Hovederne er løftet højt og de er friske på at
møde tyskerne, der er vant til det hårde spil. Drengene viser fra start et flot højt tempo og luften
oser af masser af testeron.
Rasmus laver en del flotte mål fra fløjen og Oliver hitter med den ene flotte redning efter den
anden. Én af redningerne er helt specielle og ekstra flot if. med et straffekast. Desværre belønnes
drengene ikke i denne kamp af deres ellers flotte præstationer, da de må indse de bliver besejret
med 9-5.
I 2. kamp bliver udfaldet heldigvis helt anderledes. U14 vinder suverænt med hele 16-4, og en
tilfreds træner udtaler efterfølgende ”Det var vist opvarmning til den 3. kamp, hvor vi nok må

forvente at få noget mere modstand”. Der skal drengene nemlig møde hjemmebaneholdet SV
Tungendorf, der forventeligt møder op med stor opbakning fra publikum. Den 3. kamp er
spændende og til sidst holder alle vejret, for nu er det et spørgsmål om, hvem der trækker det
længste strå. Oliver står endnu engang en fantastisk kamp, med den ene pragt redning efter den
anden. Ja ham Landin skal vist til at passe på, for det varer ikke længe inden Højby er
leveringsdygtig i gode målmænd.
Oliver laver i denne kamp noget af et sats – aldrig før har vi set en målmand satse på, der skydes i
jorden i begge sider og laver en nærmest splitlignende redning – godt gået Oliver.
Så nu venter der blot slutspillet for Oles drenge om 3. / 4. pladsen. Hvem de møder afsløres senere,
så kære læser fortæt endelig læsningen for vi skal lige høre hvordan det går med Højbys U14
drenge (2. holdet) som John står for.
Johns drenge starter 1. kamp med at få en ordentlig én på kassen. Taber med 9-3, men de havde
også svære odds. Som Anders fra U14 udtaler efter kampen ”så

var de jo umulige at
score på, når de har en miniudgave af Peter Kolle stående på mål. ”
2. kamp for Johns U14 drengehold får heldigvis også et helt andet udfald. Vi skulle næste tro, de
ville lave en gentagelse af de andre U14 drenge. Nu er de for alvor varmet op. Theis på målet har
ligesom Oliver den ene pragtredning efter den anden. Det skal siges, at Theis står normalt ikke på
mål, men han ligner én der aldrig har lavet andet. Drengene viser også høj kampmoral og masser af
tempo. Til trods for frustrationer pga. en blind dommer og bissetricks fra modstanderne, formår
drengene at overvinde frustrationerne og fortsætte et flot håndboldspil, hvor der spilles sammen,
løbes for hinanden og de vinder velfortjent 7-3.
Johns U14 drenge kommer sørme også i slutspillet om 3. og 4. pladsen, så nu kan vi godt løfte
sløret for hvem Oles U14 drenge skal møde. Det er svært at være publikum her. Vi er noget splittet,
for hvem skal vi dog holde med. Jeg tror alle vælger at være neutrale og heppe/klappe af begge
hold. Vi kan tydelige se drengene er meget ærekære og ingen vil da tabe til et andet Højby hold,
men der skal jo findes en vinder. Oles hold løber med det længste strå og får en flot 3. plads tæt
forfulgt af Johns drenge.
Flot at alle, dog syntes jeg det er specielt flot af Johns drenge, hvor de flest er 1. års U14’ere at de
allerede kan gøre sig gældende i slutspillet i et tysk håndboldstævne.

  
U12  mix  viser  hvordan  tingene  skal  klares  
Peter Kolle og Martin Knudsen har samlet 1. års U14 drenge og 2. års U12 piger på et mixhold
tilmeldt U12 rækken. Dejligt at både drenge og piger stadig vil spille sammen, så alle har mulighed
for at være med i weekenden og får lov at spille en masse håndbold. Taktikken for første kamp er
lagt, der varmes seriøst op, alle løber på lige rækker og i ens træningsdragter – det ser f…… godt
ud.
Heldigvis ser spillet lige så godt ud som opvarmningen. Der laves en masse flotte opspil til
hinanden, kampen er fyldt med masser at højt tempo og så det vigtigste af alt; alle spillerne har øje

for hinanden – både piger og drenge får lov at vise hvad de kan og der spilles op til hinanden – ja og
her vil jeg gerne berolige evt. forældre der er begyndt at blive nervøse under læsningen, for
opspillet og øje for hinanden handler naturligvis kun om håndbold herJ U12 vinder første kamp
suverænt med 13-5 – sådan

Højby.

Næste kamp bliver noget mere jævnbyrdig og der skal kæmpes ekstra hårdt. Det blev lidt for
spændende og kampen endte meget tæt, heldigvis vinder Højby til trods for 3 brændte straffe med
7-6. Puha drenge og piger, der var i lige ved at slå pusten helt ud af Kolle og Martin.
Sådan går kampene for U12 slag i slag – den ene suveræne sejr efter den anden. Da de når til den
sidste kamp, hvor de selv kan afgøre om de skal derefter skal spille om 1. pladsen, begynder
nerverne desværre at melde sig og den ene dumme fejl afløser den anden. De unge mennesker må
efter en alt for nervepirrende kamp både for trænere, spiller og publikum acceptere deres første
nederlag, hvor de taber med 1 mål – ØV ØV ØV.
Nå men der er jo ikke andet at gøre end op på hesten igen, for 2. pladsen er stadig en mulighed, hvis
de bare tænker sig rigtig godt om, og sørger for at vise det gode spil, der blev vist hele dagen.
Sidste og afgørende kamp, skal de bl.a. møde Eiffeltårnet – vi overvejede på et tidspunkt at spørge
modstanderholdet om deres spiller ikke skulle have spillet for U16, men vores drenge og piger lod
sig bestemt ikke skræmme af, at de havde taget den tårnhøje kæmpe med, for hellere ”lille og
hurtig, frem for stor og doven”, det beviser Højby bestemt, for de vinder 11-9 over det hold, der
ellers havde vundet alle sine foregående kampe.
U12 mix slutter med en rigtig flot 2. plads.

U18  pigerne  holder  10  års  jubilæum
Så nærmer vi os søndagens afslutning. Det er igen i år Claus og Solvejgs U18 piger, som får lov at
slutte dagen.   
Det er jo et helt særligt år for pigerne i år, for de har nemlig 10 års jubilæum. Aldrig før i Højby S
& Gs historie, har vi haft nogle spillere, der har været så trofaste som Der Tourleiters piger. Lige fra
de var helt små, har de været med i Neumünster, og selvom vi har nogle piger (Katja, Sofie,
Pernille, Nadja og Hannah), der i dag spiller for vores holdfællesskab i Odense og dermed ikke har
deres daglige gang i Højby hallerne længere, så tager disse piger med glæde også med til
Neumünster for at få lov at spille lidt ekstra håndbold. Claus har specielt i år været rigtig glad for, at
Katja, Sofie, Pernille, Nadja og Hannah også valgte at tage med i år, for ellers ville det være det
første år Claus ville have været nødt til at melde sit ellers trofaste og dygtige hold fra pga. et par af
de faste piger på holdet var nødt til at blive hjemme for at passe deres eksamener.
Pigerne syntes deres mangeårige træner skulle have en lille jubilæumsgave, så de kreative piger,
havde flot dekoreret en af vores Neumünster T-shirts med alle deres autografer. Så Claus husk nu at
gemme den T-shirt. Jeg er sikker på den om nogle år er penge værd. For med de dygtige piger du
har, må der helt sikkert være nogle landsholdskandidater blandt og så kan du fremhæve, du har fået
de første autografer fra dem.

Pigerne er helt suveræne i år. De vinder alle deres kampe stort og det var en stor fornøjelse som
publikum at se, hvordan de i højt tempo, gang på gang løftede sig i flotte hopskud og vippede
boldene ind. Sofie har så mange kræfter, at én af de tyske målmænd blev helt bange for hendes
kraftfyldte bolde og konsekvent vendte ryggen til, når Sofie afsluttede.
Det jeg specielt godt kan lide ved den måde weekenden forløber på, er at alle hold bakker op om
hinanden og hepper på hinanden dvs. alle ser alles kampe og overværer hinandens
præmieoverrækkelser.
Super stærkt og dejligt at se der var flest bifald under præmieoverrækkelserne hver gang et
højbyhold gik på podiet.

Afgang  fra  Neumünster  
Så nærmer vi os efterhånden afslutningen på en rigtig god weekend. Da alle spillere har været i bad,
er det i gang med at få pakket tingene sammen, så vi kan få lidt aftensmad inden bussen kører
omkring kl. 20:00.
Alle er som sædvanlig søde til at hjælpe til og inden længe er bussen pakket og vi er klar til at køre.
Jeg får lige de sidste detaljer fra weekendens begivenheder fra de forskellige spillere, efterhånden
som de dumper ind i bussen.
Hold da op Noel, der var jeg da lige ved at glemme en vigtig detalje fra U12 holdes præstationer.
Der var vist noget med at du blev topscorer på U12 med hele 22 mål.
(Noel jeg skal nok lade være med at fortælle hvor meget slik, du har bestukket mig med for at få
dette skrevet ind i dagbogen)
Så er alle i bussen og turen går hjemad. Det er sjovt at betragte alle i bussen og sammenligne før og
efter. På turen derned, osede luften af begejstring og spænding i bussen. Nu efter alle strabadserne
er vel overstået, oser bussen af en fredfyldt stemning. Der er faldet ro over alle. Nogle sidder
lavmælt og snakker, andre sover.
U10’erne har åbenbart trukket de sidste kræfter ud af deres træner Dorte Rosendal, for hun tager sig
i hvert fald en meget velfortjent lur på vej hjem. Jeg er ked af at sige det til dig Dorte, men du ser
mere begavet ud i vågen tilstand end når du sover. Jeg er sikker på du vil kunne få dette bekræftet
blandt dine spillere, for flere af dem har foreviget dig, da du sov sødt. Der er nemlig taget
adskillige billeder af dig – både Der Tourleiter og dine spillere har været på spil Jeg er sikker på du
kan købe dig forholdsvist billigt til originalerne J
Så krydser vi byskiltet i Højby og alle vågner pludselig op, og så synges der for fuld skrald i håb om
af vores buschauffør giver et par ekstra runder i rundkørslerne.
Vi bliver ikke skuffede, han er meget gavmild og følger traditionen om mindst 2 runder i hver
rundkørsel, inden vi retter snuden mod hallen og alle de forventningsfulde forældre, der står klar til
at overtage en portion rigtig trætte børn.
En ting er sikkert: når Højby S Og G drager til Neumünster er der garanti for sjov, hygge, masser af
sport, metal og at sukkerprocenten er helt i top.

Tak til alle for endnu en god tur til Neumünster og alle jeres gode indslag til dagbogen. Håber vi
alle ses til næste år og endnu flere skulle få lyst til at spille håndbold i Højby S& G så de også kan
være med til fremragende tur.
Mange sportslige hilsner fra jeres dagbogsskribent
Linda Rysberg Jacobsen

Resultatliste:  
•
•
•
•
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•

U10 mix nr. 4
U12 mix nr. 2
U14 d hold 1 nr. 3
U14 d hold 2 nr. 4
U16 d nr. 2
U18 p nr. 1
Senior nr. 2

