Dagbog Neumunster 2016
For de flestes vedkommende er sommerferien nu ved at være vel overstået, så det er det helt rette
tidspunkt, at se tilbage på en masse gode minder fra vores seneste håndboldtur til Neumünster i
Højby S & G.
For 39. gang drog hele ungdoms- og seniorafdelingen afsted til de sydligere himmelstrøg, for at få
en weekend fyldt med en masse sjove og fede håndboldoplevelser i Nordtyskland.
I år slog vi alle rekorder med et deltagerantal på 150 – det er helt fantastisk og dejligt igen at se, så
stor en opbakning fra både børn, unge og voksne.
De fleste aldersgrupper var rigt repræsenteret. Så i år kunne vi bryste os af, at have sendt følgende
hold afsted til vores venskabsklub VS Tungendorf i Neumünster;
 U6 drenge og piger
 U 8 drenge og piger
 U10 drenge og piger (spillede henholdsvis på U8 og U12 holdene)
 U12 drenge og piger
 U 14 piger
 U 16 drenge
 Dame senior
 Herre senior
Meget tidligt lørdag morgen den 18. juni 2016 (ca. kl. 6:45) var der heftig aktivitet på p-pladsen
foran Højby hallerne. Mange glade og spændte håndboldspillere gjorde klar til at gå i bussen og
drage på tur. Med søvn i øjnene, fuld oppakning (indebærer naturligvis mobil, pas, kr. 100 til
snolder hos Fleggaard og håndboldudstyret), rundstykker og kaffe drog vi afsted og var i gode
hænder hos vores chauffør Torben Pedersen.
Torben var faktisk med som spiller på klubbens 1. tur til Neumünster, og har dermed været én af
dem, der har banet vejen til vores nu mangeårige og stærke venskab med SV Tungendorf i
Neumünster.
Det er efterhånden mit 5. år som dagbogsskribent og jeg kunne hurtigt notere flere kendte og faste
repræsentanter på af både børn og voksne. Hjælpere der hvert år på den ene eller anden måde,
lægger et stort og engageret arbejde i Højby S & G Håndbold, for at sikre særligt vores
ungdomsafdeling får nogle gode håndboldoplevelser i løbet af sæsonen. For dem er det en naturlig
del at være med til at sikre, at alle i klubben får mulighed for at afslutte håndboldsæsonen med den
årlige tur til Tyskland.
Jeg havde allerede på forhånd besluttet, at hvis Claus Spedtsbjerg også var med i år med minimum
1 hold, så ville der blive afsat en hel side som særudgave om ham og hans hold i dagbogen. For han
er om nogen altid frisk og garant for, der kommer metal med hjem til klubben – det er i hvert fald
hans mål og indtil videre, er det også lykkedes de flest år (så taler vi ikke om, de særprægede
gevinster det af og til er blevet til). Det bliver jo spændende at læse videre og se, om han også i år
når sine mål.
Vores alle sammens Turleiter Claus Elgaard, havde igen i år lagt store kræfter i, at få turen planlagt
og afholdt i samarbejde med vores alle sammens madmor Linda Elgaard. I 2 udgør de bærende
kræfter for at turen bliver til noget, og formåede også i år, at få sat nogle fantastiske rammer op,
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som alle med glæde deltog i at få udfyldt, så vi også i år fik en masse gode og fede
håndboldoplevelser – store som små.
I år havde Linda hjælp af Lone Pedersen og Cherie Claville på madholdet. De sørgede for ingen led
nogen nød i løbet af weekenden. Der var på forhånd lavet kødsauce af bl.a. 18 kg kød og 6 kg.
gulerødder. Bland mange andre ting, kan også nævnes at madholdet også medbragte forældre stegte
frikadeller af 28 kg kød.
Menuen i år bestod af;
Aftensmad Lørdag;
 Kylling, pasta, salat og frikadeller
Morgenmad søndag;
 Hjemmebagte boller med diverse pålæg, ost, smør, Nutella mv.
Frokost søndag;
 Pasta med kødsauce
Aftensmad søndag;
 Rester fra lørdag, rugbrød med pålæg og pastasalat
Derudover spottede madmor Linda ret hurtigt, at Herr Würth i år ikke skulle tro han kunne slippe så
let uden om mange ting . Så inden ham fik set sig om, var han ”hyret” som vandbærer. Som
Linda sagde ”vanddunkene og saftevandsdunkene skal være fyldt op hele tiden, så ingen tørster”, og
det turde Herr Würth ikke andet end give hende ret i.
Vores kære formand sørgede traditionen tro for T-shirts til alle deltagere og vores gode gamle
venner fra Tyskland. Det plejer at være meget flotte T-shirts, hviket de naturligvis også var i år.
Pigerne var nok mere begejstrede for den pink farve end mændene var. Spørger vi mændene, vil de
sige at Peter Kolle skal rådføre sig med en stylist til næste år, inden han vælger farve til jubilæums
T-shirts i 2017.
Antallet af turister (sædvanligvis forældre der tidligere har været med og syntes det har været så
hyggeligt, at de gerne vil betale for at få lov at være med igen) var også i år forøget. Rygtet om
vores hyggelige og traditionsrige ture havde bredt sig, så endnu flere fik lyst til at være med og
heppe på de forskellige hold i løbet af weekenden. Højby kunne faktisk bryste sig af, at være den
klub til det tyske stævne, der havde flest tilhængere med – og det var tilhængere på både bedste og
værste vis - når dommerne viste sig fra deres knap så fair side, så røg der mange specielle og ikke
tidligere hørte tyske gloser ud fra sidelinjen – kropssprogene talte sit eget tydelige sprog – nogen vil
sige, det i sig selv kunne sidestilles med internationalt sprog alle forstod.
Når vi er ved de tyske gloser, må vi sige at vores kære Turleiter Claus formåede at udtale de tyske
ord på et meget klingende fynsk. Så Fleggaard blev udtalt med et meget blødt ”g” til stor morskab
for hele bussen. Det slog ham dog ikke mere ud, end han som traditionen foreskriver, bød
velkommen i bussen til dette års tur med en lille overraskelse.
Der var nemlig indlagt en ekstra pause på turen, så planen var og blev naturligvis også, en pause
ved første rasteplads efter Lillebæltsbroen, hvor der var morgenmad til alle.
Derefter drog vi videre til næste stop inden Neumünster, hvilket naturligvis var stoppet ved
Fleggaard. Det stop var næsten lige så stort et højdepunkt på turen som selve håndboldstævnet.
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Det var stadig DKK 100,00 der måtte medbringes til indkøb i Fleggaard. I kan tro der blev shoppet.
Store som små fik brugt hver en medbragt krone. Jeg blev fortsat lige forundret over, hvor meget
man faktisk kan nå at få af slik, chips og sodavand for DKK 100. Megen kreativitet går til, man går
sammen og deles om de gode tilbud mv. I år var der dog ikke nogen, der for alvor røg i
tilbudsfælder a la Spedtsbjerg – familiens matadormix-sag fra sidste år.
Der er mange traditioner forbundet med vores tur til Neumünster – også at der skal glemmes noget.
I år var det vores formand Peter Kolle, der glemte sit skilt. Til udeforstående, plejer han at erobre
det ene hjørne af sovesalen og klistrer hele hjørnet til med sit skilt, hvor der står ”Der President
ecke”, så han følte sig nærmest helt hjemløs i år – han fik dog sit hjørne i sovesalen alligevel.
Velankommet til Neumünster, er første opgave at sørge for at få bussen tømt og blive installeret i
sovesalen. I år havde vi 2 sovesale på grund af vi er så mange. De helt små boede i den ”nye”
sovesal sammen med deres forældre, og resten i den sædvanlige sovesal. Det gik hurtigt med at
komme på plads og så gik det efterfølgende løs ude på grønsværen – det er nemlig altid et
udendørsstævne.
U6 & U8
Helt nye horisonter åbnede sig op for vores helt unge spillere. U6 og U8 spillede om lørdagen som
nogen af de første. Det var ret stort og meget nyt at spille udendørs - og så på græs. På begge hold
spilles der som mix-hold dvs. både piger og drenge på samme hold. De fandt ret hurtigt ud af,
hvordan der skulle løbes for hinanden0 og hvor vigtigt det var, at sørge for at aflevere til hinanden
hele tiden frem for at drible.
Den taktik førte begge hold videre i alle kampene. U6 vandt alle deres 4 kampe og fik en flot
guldmedalje. U8 fik også medaljer for en rigtig flot 3. plads. Der var stor opbakning til ungerne og
stort set alle forældre til børnene havde valgt at lægge vejen forbi Neumünster, for at se deres
kampe og få hyggen med både før, under og efter kampene.
De jeg spurgte flere af forældrene, viste det sig, at flere af dem var med for første gang. Som de selv
sagde, så vidste de ikke helt præcist hvad de gik ind til. De var meget imponeret over det
engagement klubben viser og udlever med den store indsats, for at få samlet så stort en antal spillere
på U6 og U8 – årgangene. Forældrene gav udtryk for, at det var meget hyggeligt.
Engagementet levede trænerne bestemt også op til på U6 og U8 under hele stævnet. Lørdag aften
valgte de at lave en lille ekstra mini-hygge-turnering, hvor ungerne fik lov at spille mod de voksne
med ganske særlige regler. Det var sjovt og skørt. Til sidst blev alle børnene samlet, og hvert barn
blev råbt op og fik stolt overrakt deres Neumünster T-shirts. Så gik det ellers løs med jubel, sang og
masser af børne champange – Allan og Ronnie havde vist tyvstartet lidt med at se Tour de France
for der var champangesprøjt i stor stil al la Tour de France.
U12 drenge og piger
U12 piger og drenge skulle også spille lørdag. Pigerne havde en svær start og det fortsatte desværre
gennem alle kampene, som alle blev tabt. Men pigerne lod sig ikke slå ud, heller ikke selvom Lærke
måtte en tur på skadestuen med en forstuvet finger.
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De kæmpede og havde højt humør – både før, under og efter kampene. I hver kamp kæmpes der og
der blev løbet. Det der var svært for pigerne, var tyskernes meget offensive opdækning, som gav
rigtig svære betingelser.
U12 drengen var ellers søde til at komme og heppe på pigerne mellem deres egne kampe, men
desværre ikke nok til at hive en sejr hjem - men nok til at holde humøret oppe på pigerne.
Efter kampene hyggede pigerne sig med drengene i sovesalen. På et tidspunkt svang Adam sig
rundt i trapetzgyngen uden problemer. Sofie så misundeligt til, fordi hun ikke kunne nå gyngen, da
armene åbenbart var for korte, og så udbryder hun ”Jeg er bygget som en T-rex (dinosaur). Jeg har
lange ben og alt for korte arme”.
Udover hyggen med drengene, er pigerne søde til at heppe på de øvrige hold, de fik spillet en masse
kortspil og så blev der shoppet løs i boderne på sportspladsen.
Helt anderledes gik det for U12 drenge. Om det er fordi deres træner (Claus Spedtsbjerg) havde
lovet metal eller fordi drengene bare var gode – jeg tror på det sidste 
Drengene har spillet sammen lige siden de var U6, hvilket tydeligt gjorde sig gældende i kampene.
De spillede alle pladser og stort set alle fik adgang til at score. De vandt 1. kamp suverænt med 160, 2. kamp vandt de 12-0. I 3. kamp får de mere kamp til stregen, men vandt dog rimelig sikkert 107.
I 4. kamp så vi rigtig mange fighterredninger inde på målet. Det 1. straffe parerede Frederike,
hvorefter bolden røg ud til tyskerne igen, som han også reddede. I denne redning var bolden så tæt
på at ryge ud i hænderne på tyskerne igen, men det ville Frederik ikke have på sig, så han spurtede
og kastede sig efter bolden, så det blev til en trippel-redning .
Drengene gik videre til finalerne og vandt sikkert finalen, hvorefter de stolte fremviste en flot
guldmedalje baseret på rigtig flot spil, flotte mål, godt samspil og superredninger fra målmanden.
Særudgave til Claus Spedtsbjerg
Lørdag startede ”metalgaranten” med sit første hold, som var Herre Senior. ”Der Alte Mann” (Jens
Pedersen) fik stort come back og udgjorde så central en rolle for holdet, at han spillede sig på holdet
allerede fra start. Det blev derfor ikke nødvendigt at følge Claus taktik omkring højre back så nøje.
Det skal nævnes at taktikken vedrørende højre back kun gør sig gældende, når Claus selv er på
banen (spillende træner), og i alt sin enkelthed går ud på at sørge for at spille op til højre back (som
er Claus selv), som skal komme til afslutning og score. Nogen vil mene, at der er mange måder at
sikre sig scoringsretten på  men sådan er det jo, når man er træner, så er det træneren der
bestemmer.
Holdet bestod af en god blanding af både unge og gamle spillere, selv et par U 16 spillere var med.
Mads og Steffen fra U 16 gjorde det bl.a. rigtig godt.
Første kamp vindes med 2 mål og sådan går det stort set i alle kampene. Herrerne indgår i en større
pulje, så der skal spilles rigtig mange kampe og omkring kl. 17:30 erklærer Jens Pedersen at ” han
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føler sig træt”. Dog ikke mere træt end han holder stand, og sammen med det øvrige hold får
kæmpet sig vej til finalen.
Ronni er manden for mål i finalen. Han er faktisk den eneste, der scorer mål i finalen, der ender
med et rigtig fodboldresultat nemlig 3-2 til tyskerne, så Højby får en flot 2. plads.
Udover en berettiget 2. plads, vinder herrerne også en fin spegepølse, som vi alle får lov at få som
pålæg til morgenmaden om søndagen. Metalgarantien lever de på en måde også op til, da 2.
præmien også består af en stor tønde øl. Den klarer herrerne selv, at tømme. Tønden var faktisk af
metal, så Claus kan allerede første dag bryste sig af at holden sørger for metal.
Ser vi på hvem der blev topscorer på Herre senior, så blev det Benjamin. Hvis Spedtsbjerg ikke
havde brændt det sidste mål, kunne det have været ham.
Efter en lang og hård lørdag var det tid til at socialisere med tyskerne, hvilket Claus er
foregangsmanden for. Udover tilnavnet ” Metalgarant”, så er han også kendt som ”snakkehovedet”,
”natteravnen” og jeg kan blive ved. Et er dog sikkert. Neumünster-turen er aldrig kedelig, når Claus
med.
Damesenior
Damerne var knap så hårdt ramt af kampe i den indledende pulje som herrerne. Det er 2. år damerne
stiller med hold i Neumünster, og skønt at se så mange seniorspillere, der har lyst til at få en
hyggelig tur sammen med ungdomsafdelingen. Damerne kæmpede bravt og vandt suverænt den
første kamp 12-2. En klar sejr trods knap så skarp forberedelse til første kamp.
Vi kunne godt se, at vores Turleiter Claus Elgaard led under, at han ikke kunne få assistance af sin
sædvanlige holdleder, og det var en smule svært for ham med alle de ” bolde i luften”, men da der
først var styr på kampboldene og lægetasken, så gik det som smurt og sejren var helt klart baseret
på damernes gode evne til hurtige afleveringer, samspil og kontra.
2. kamp kommer endnu en tidligere ”veteran” til og gør sit come back. Sille Kolle er med efter flere
års fravær. Hun kommer dog ikke på banen i den første kamp som Højby vinder med en lidt mere
beskeden sejr på 6-4 (måske skulle hun have været sat ind ).
Sidst på lørdagen skal damerne spille den afgørende kamp om 3. pladsen. Her får Sille Kolle meget
spilletid og der er rigtig mange ”kokke” der gerne vil give træneren gode råd. Bl.a. om at det skal
være Sille der skal skyde straffe – Sille er gift med selveste formanden og som han udtaler under
kampen ”Så skal man vel have lidt at bestemme som præsident”, men træneren var cool og lod sig
ikke påvirke af de til tider mafia-lignende metoder, formanden tog i brug.
Claus Elgaard er også garant for metal til Højby, da damerne vinder bronze.
Efter lørdagens kampe er der efterfølgende dejlig aftensmad og aftenhygge. De unge hygger ude og
inde med boldspil mv., de små hygger med forældrene i deres egen sovesal og går tidlig til ro. De
voksne mødes traditionen tro med tyskerne til socialisering og udveksling af erfaringer, minder mv.
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For de unge slukkes lyset i sovesalen altid kl. 24:00. Dvs. fra kl. 23:30 begynder man at gå til ro, så
der kan være ro kl. 24:00. Det hører også med til sådan en tur, at der selvfølgelig ikke er ro kl.
24:00. Der bliver fniset, pruttet og bøvset og pludselig begynder musikken at spille. Herr Würth og
Der Alte Mann prøver ihærdigt at få de unge til at blive stille med alverdens trusler. Men selv
truslen om, at dagbogsskribenten ville gå rundt og kysse alle dem der ikke kunne holde mund, hjalp
heller ikke.
Der var dog een der kunne sætte sig i respekt. Det var naturligvis vores Turleiter Claus Elgaard. Så
snart han trådte ind i salen og råbte ” så er det nu der er ro”, da blev der endelig stille . Herr
Würth og Der Alte man må på kursus i gennemslagskraft !!!!
Efter en stille og rolig nat, vågnede sovesalene stille og roligt op til et dejligt og veldækket
morgenbord. Emil fra U16 var så sulten, at han morgenfrisk trådte til og hjalp med at stille tingene
klar, så han kunne få noget mad – for som han sagde ”jeg er megasulten”. Andre valgte at tage en
frisk løbetur ude på sportspladsen, og så derfor deres snit til at skynde sig i bad efterfølgende. Så
der var 2 ”flygtningen” der undslap den traditionelle Gamle Dansk sammen med tyskerne – vi
nævner ingen navne for de undvegne (vel Sille og Linda).
Da morgenmaden var vel afviklet var vi klar til søndagens kampe, der skulle spilles af U14 piger,
U16 drenge (2 hold).
U16 drenge
U16 drengene var i år repræsenteret af 2 hold fra Højby. John´s 2. års spillere på det ene hold og
Karsten og Peters 1. års spillere på det andet hold. Da U16-puljen var lille til stævnet, nåede de 2
Højby hold at møde hinanden. Allerede i den første kamp skulle de mødes og det var kampen om
æren – for ingen ville tabe lige netop den kamp.
1. halvleg må vi sige at 1. års spillerene suverænt styrede og vandt, hvilket 2. års spillerne ikke ville
have hængende på sig, så de mandede sig op og løb med æren som vinder af den første kamp.
For 2. års spillerne var det helt specielt at være med til Neumünster i år, da deres vej skilles
(forhåbentlig kun for den kommende sæson), da alle drengene skal på efterskole. Derfor var deres
kampe til tider også ekstra præget af følelserne. Men drenge, selvom I skal på efterskole i
2016/2017- sæsonen, håber vi I alle sammen vil deltage i Neumünster turen 2017, som bliver helt
speciel, da det samtidig er en jubilæumstur.
Johns 2. års spillere klarede sig fint til stævnet med 2 vundne og 2 tabte. På målscoren vandt I en
flot 2. plads i puljen, så vi må sige ”mission completed” – jeres primære mål var nemlig at klare jer
bedre end ”1. års rollingerne”.
Karsten og Peters 1. års spillere klarede sig også rigtig fint og det var marginaler der gjorde I ikke
vandt alle jeres kampe – I vandt også 2 ud af 4 og det var som nævnt jeres ”storebrødre” der trak det
længste strå på målscoren – godt kæmpet drenge.
Særligt 1. års spillernes 3. kamp blev svær og her fik I kamp til stregen. Det var en tæt og testeron
fyldt kamp. Tyskerne gik lige til stregen og lidt mere. De gik bogstaveligt så meget efter Højbys
stregspiller Emil, at han flere gange bogstaveligt måtte ned og bide i græsset. Han måtte udgå af
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kampen før tid, da han får en regulær herretakling i de ædlere dele og efterfølgende må køle dem
ned med ispose. Trods stor modstand, er I dog de stærkeste og vinder denne kamp 10-7.
U14 piger
Samtidig med at begge U16 holdene har den ene hanekamp efter den anden, kæmper Jens (Der Alte
Mann) Pedersens piger i en noget større pulje, og der er derfor også flere kampe for dem.
Pigerne har en helt speciel historie bag sig. Højby var for et par år siden (2 sæsoner siden)
udfordret på at få etableret et U12 pige hold. Men Laura ville simpelthen ikke acceptere ikke at
kunne spille håndbold i Højby, så hun siger til sin far Jens – ”far, hvis du vil træne os, så skal jeg
nok finde spillere til holdet” og dermed blev vores nuværende U14 pige hold til. Pigerne har et
rigtig godt sammenhold både på og uden for banen, og er efterhånden også et rigtig godt
sammenspillet hold.
Pigernes kampe bærer også præg af et flot og tempofyldt samspil. 1. kamp vindes stort og de
efterfølgende kampe giver også gevinster. Pigerne klarer sig så flot, at de går videre til
mellemrunderne, som de også vinder og så kommer den store spændende finale.
Alle fra klubben er klar på grønsværen til at heppe på pigerne. U16 drengene står klar bag Aydas
mål, så de hurtigt kan hente bolden til hende, når den suser uden om hendes mål. Der bliver heppet
og hujet på sidelinjen og kampen er så tæt, at den går hen og bliver ganske nervepirrende.
Heldigvis er Jens Pedersen generelt en rolig mand og han formår at bevare overblikket og tager hele
kampens forløb ganske cool – også selvom der er et par ret uheldige dommerkendelser. Jens ro
smitter tydeligt at på pigerne, som bevarer overblikket på banen – desværre ikke nok til at vinde
finalen, men de vinder en flot 2. plads.
På gensyn i 2017
Efter alle præmieoverrækkelserne var det tid til opbrud. Så mens de sidste hold får skyllet kampene
af sig, begynder alle de andre at få pakket sammen, så vi kan bliv klar til en dejlig aftensmad inden
det er ud i bussen og hjem.
Der er en dejlig ro i bussen og god stemning. Nogle snakker, nogle sover, andre hører musik og
spiller kort, men da bussen nærmer sig Højby ændre stemningen sig til den sædvanlige euforiske
stemning, for vi skal jo have vores sædvanlige runder i rundkørslen.
Buschaufføren opfylder til stor jubel også i år ønsket om adskillige ekstra runder i den 1. rundkørsel
i Højby. Hvorefter vi stolte endelig kører ind på p-pladsen ved hallen i en bus hvor alle de flotte
pokaler står og stråler flot i bussens frontrude.
Så nu er der kun tilbage at sige tusind tak for endnu en fantastisk og hyggelig tur til Neumünster.
Tak til:
 Claus Elgaard for endnu en gang, at sikre turen blev planlagt og afviklet i god ro og orden
 Linda Elgaard og madholdet for at sørge for dejlig bespisning hele weekenden
 Alle forældre, der har bagt de dejlige boller og kager samt stegt frikadeller

7

Dagbog Neumunster 2016


Alle trænerne, både for den tid I bruger i løbet af sæsonen på vores børn, og for at tage med
denne weekend, så vores børn kan få nogle gode oplevelser

Til næste år er det som sagt 40. år vi drager til Neumünster. Det glæder vi os ekstra meget til, da det
vil blive en helt særlig tur.
Vi håber at I alle sammen vil få lyst til, at være med til at fejre vores 40. års jubilæum med vores
venskabsklub SV Tungendorf.
På gensyn i Neumünster 2017.
Med venlig hilsen dagbogsskribenten Linda R. Jacobsen

8

