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10, 9, 8 …3, 2, 1 så er starten gået. Solen skinner og det tegner godt for den 34. tur
til vores venskabsklub SV Tungendorf i Neumünster.
Efter flere måneders forberedelse er alle klar, busserne er pakket og ca. 100
forventningsfulde børn, unge og voksne er installeret i busserne.
Busserne holder i tomgang, tjek på at alle er med, har vi husket det hele – ja
kartoffelsalaten er med i år, så vi kan køre. OKAY så er vi i gang, i kan godt vinke
farvel til jeres forældre nu. Lige så mange forventningsfulde forældre står klar til at
vinke farvel til ungerne for en stund og goddag til en weekend uden børn. Så kører
vi.
Hov stop, formanden mangler sine solbriller. Vi når lige at dreje af i rundkørslen og
1. pitstop efter ca. 1 min. kørsel bliver så i år Hollufgårdsvej. Nå nu er vi klar og så
sætter vi retning mod Tyskland.
Igen i år har vores gode ven Jes, sørget for 2 store busser til favorable priser – til
glæde for kasseren. Dejligt at Jes igen i år stiller sin ekspertise til rådighed som
trofast chauffør – det er noget vi sætter stor pris på. Jes har sørget for, der er
ekstra plads til alle tungmetallerne, som vi da regner med at få med os hjem igen år,
så de kan stå og pryde cafeteriet i Højby Hallerne. Damesenior skal helt sikkert nok
finde ekstra plads i de i forvejen propfyldte pokalskabe.
Stimmungsrapport i bus nr. 1:
Kæmpe begejstring her i bus 1 hos U10 og U12 piger og drenge.
Drengene sidder forrest i bussen og planerne er allerede lagt for indkøbene ved
grænsen, som traditionen tro er fast stoppested på ruten. Colaer og slik står øverst
på indkøbslisten, husk nu drenge, i skal selv bære det både ind i bussen og ud til
hallen, så køb nu ikke for meget. Der er ingen fare på færde, de skal nok sørge for at
fylde lagret op, så energidepoterne hele tiden er på toppen.

Pigerne er også klar til det store indkøbsstop. Vi vil lige se hvad de har, inden vi
sætter os fast på noget konkret, så shoppegenet er allerede her udviklet til fulde.
Det bliver spændende at se, hvad de medbringer i bussen lige om lidt.
Ungerne har sørget for underholdning med diverse blade, fodboldkort, Ninteno og
mobiler og gæt engang hvad Kolle, Bruno og Ole laver – de har naturligvis indrettet
egen spillesalon oppe hos drengene, hvor der spilles Casino i stor stil.
Madholdet har sørget godt for kaffe til chaufføren og de voksne, og alle er nu
vågnet.
Stimmungsrapport Bus nr. 2;
Der Turleiter melder om god stemning hos U14 og U16 piger og drenge. De virker
lidt matte i betrækket – der er vist mange som har haft sidste skoledag i går.
Hovedpuderne ligger rigtig godt i nakken.
Mon ikke de nok skal få øjne, når vi holder stop ved grænsen, så de også kan få
depoterne fyldt op – sikkert med masser af sodavand og chips, lad os nu se.
Så står der Kruså og 1 km til grænsen, alle sidder yderst på sædet og er klar til at
invadere Fleggaard. ”I har ½ time til at handle og i skal huske i selv skal kunne
bære jeres ting både ud af bussen og ind i hallen, når vi ankommer til
Neumünster” lyder formandens formanende ord.
Den helt store støvsuger går i gang, alle hylder bliver nøje røntgenfotograferet og
de rigtige varer udvalgt. De store matematiske evner tager over, for at sikre alle kr.
100,00 bliver brugt (der ligger helt klare retningslinjer for hvor mange penge man
må have med til grænsehandlen), der skal helst ikke være noget tilbage og hvorfor
bruge kr. 1,00 på en pose, når man har to hænder til at bære og sagtens kan
balancere med 3 kasser slik, diverse slikposer, gigantiske chips poser og 1½ liter cola
/ hel kasse dåsesodavand.
Vi behøves ikke være bange for, nogen løber tør for energi, for der er købt rigeligt
ind af vare med højt sukkerindhold. De yngste stiler mest til slikket hvor de større
supplerer de saltfyldte chips poser med masser af sukkerholdig sodavand. Det bliver
spændende at se hvornår de falder i søvn i aften.

Hvis der er noget tilbage på hylderne i Fleggaard, så er det en fejl, de voksne ser på
med bekymrede miner, da de første kommer slæbende med deres indkøb, for
hvordan pokker får vi nu lige plads til det hele. Ledige sæder og gulvplads bliver
taget i brug.
Så skal der hygges, alle er på plads og vi fortsætter, hvorefter det lyder fra én af de
forventningsfulde piger i Bus nr. 1 ”Er vi kørt over grænsen?”.
I Bus 2 synger pigerne nu for fuld musik og drengene tager det mere cool med
endnu en dvd.
Efterhånden som vi kommer tættere og tættere på Neumünster stiger lydniveauet
mere og mere.
Så er vi ankommet og busserne skal tømmes. Med kyndig og velorganiseret ro,
deltager alle med at slæbe og komme på plads, så vi i løbet af ganske kort tid er
installeret i samme gymnastiksal, som vi har boet i de sidste 34 år.
U10 drenge og U12 piger skal spille lørdag og så fløjtes kampene i gang. Og hvilke
kampe, der bliver kæmpet intenst og lige til det sidste.
Pigerne møder hård modstand mod de tyske kæmper (bogstaveligt talt) de første
er ca. 2 hoveder højere. Nanna har mange flotte redninger i alle kampene og hendes
forsvar kæmper bravt og dækker flot op. I angrebet kniber det mere. Den første
kamp er præget af nervøsitet og behov for tilvænning til udendørs spil. De sidste
kampe rykker pigerne niveauet gang for gang og selvom de desværre bliver snydt
for et mål og ikke vinder nogle af kampene, så holder de hovedet højt og viser god
moral og sammenhold i alle kampene.
Drengene møder ligesom pigerne stor modstand, for den tyske strategi er noget
anderledes end det vi er vant til. De dækker meget mere offensivt og det er mere
mand til mand. Så der skal tænkes anderledes og de lærer hurtigt at der skal løbes,
spilles til hinanden og for guds skyld ikke drible – det er mand til mand og så handler
det om at spille sammen. Sammenhold og tro på sig selv.
Det handler også om at være klar til at spille alle pladser og tage udfordringen op.
Drengene kvalificerer sig til kvartfinalen som de vinder og så er vi videre til
semifinalen. Desværre har drengene ikke trukket det rette stik og kommer ikke til at

spille om 1. og 2. pladsen. Det er også rigtig flot, at nå til at skulle spille om 3. og 4.
pladsen. Der bliver kæmpet bravt selvom det er begyndt at regne og trætheden så
små melder sig, så giver man ikke op. Pga. trætheden er det med hovedet under
armen til tider, så det resulterer i 1 gult kort og 2 min. Drengen taber den sidste
kamp og slutter på en rigtig flot 4. plads og den 1. medalje er i hus for Højby S & G.
Øv øv øv Champions League er i fjerneren og så kan vi ikke engang se den – ”er der
nogen som har net forbindelse??” Nå ikke, hvad skal vi så finde på. Ud i
regnvejret eller løbe rundt inden for.
Madholdet sørger sædvanen tro godt for alle – unge som gamle. Flot
eftermiddagsarrangement med stort udvalg af forskellige kager, masser af frugt,
kaffe og saftevand.
Aftensmaden består i år af stor buffet med frikadeller, kyllingefileter, kartoffelsalat
og kæmpe salatbar, kyndigt styret af køkkenchefen Linda og hendes team af Lone
og Lone.
Vejret er i år desværre ikke til den traditionelle dyst udenfor mellem børn og
voksne, regne siler ned, så det står på hygge i salen med chips, slik, sodavand mv.
Humøret er højt hos alle og da vi nærmer os sovetid omkring midnat, er det svært
lige at skulle tage skridtene ud til toilettet for at gøre sig klar til natten – specielt når
man er et sted mellem 14 og 17 år, så skal man da lige trææække tiden til det
sidste. Der Turleiter må da også sædvanen tro, råbe lidt højere og så trænger
budskabet endelig langt om længe ind hos de ellers så kvikke unge.
Lyset slukkes og fnis og grin som hører med er stadig et helt naturligt element og
bliver efterhånden afløst af rolig vejrtrækning blandet med alverdens variationer af
snorkelyde.
Go ‘morgen så er kl. 07.00 og Willy und co. indfinder sig til den traditionelle Gammel
Dansk, som heller ikke i år smager bedre, det er ganske underholdende at se hvor
mange forskellige grimasser der fremvises, efterhånden som glasset tømmes. Så er
der så småt liv i Højbylejren igen. Madholdet står klar med dejlig morgenbuffet
fyldt med alverdens lune boller og tilbehør.

I dag er søndag det U14 og U16, der spiller. Fljøøøjt, de første kampe på dag 2 i
gang. U16 piger og drenge starter
U12 drenge kæmper for sagen, til trods for, at de lige skal vænne sig til at græsset
er vådt og tyskerne spiller hårdt, formår de gang efter gang at vise udvikling i spillet
og løbe for hinanden. Spændende kampe, der bliver kæmpet til det sidste og alle
holder hovedet og humøret højt. Målsætningen for drengenes weekend var en
hyggelig weekend fyldt med masser af sammenhold og godt kammeratskab, som til
fulde blev indfriet.
U 14 piger får peptalk fra Claus og formaningerne ”tal pænt og hør efter”. Pernille
flyver mod målet gang efter gang, Ida sørger for at holde kassen ren. På et
tidspunkt i løbet af pigernes kampe spørger én af pigerne ”Claus hvor lang tid er
der tilbage” hvortil Claus svarer ”jeg ved det ikke, men det er i hvert fald
pinefuldt”. Flot sammenspil, kampgejst og løb for hinanden resulterer i, at pigerne
får en flot 2. plads og en flot pokal efter en spændende finalekamp – tillykke med
sølvet piger, det er rigtig flot kæmpet.
U14 drenge vinder 2 kampe og taber 2, ingen medaljer i år, men det vigtigste er
også at det har været en sjov weekend baseret på god håndbold og godt
kammeratskab. Alle drengene kæmpede flot og viste helt klart deres bedste spil i
hele sæsonen. Der var mange flotte gennembrud og adskillige klasseredninger fra
målmanden. ”Det de taber på er tyskernes fysik og beskidte tricks” udtaler Kim
Seidelin.
U 16 pigers første kamp er nem – modstanderen møder aldrig op. Derefter møder
de massiv modstand fra ”die grosse kämpen” men det slår dem ikke ud. De
kæmper og kæmper, gad vide om det har noget at gøre med de nu kan tælle til 10
riiigtig hurtigt på både dansk, tysk og engelsk – det er i hvert fald blevet pigernes
nye kampråb. Pigerne er i kvartfinalen og det er ”knald eller fald” nu gælder det,
hvis i vil have pokalen og det er selvfølgelig det de kæmper for. Alle pigerne
kæmper, der skal mere til at slå dem ud. Maja er sej, til trods for ”en ordentligt par
på kassen”, så vifter hun rigtig overskudagtigt Claus ud af banen igen, for hun skal
ikke ud og have nogen pause.

Højby fører med 1 mål og spændingen stiger, så alle kneb gælder ifølge Hannahs
mor Annemette som udbryder ”de må jævnes med jorden” og det lyder samtidig
fra træneren i kampens hede ”de skal fandme tackles” for vi vil i semifinalen
Så sker det, nok weekendens mest spændende kamp til trods for en noget kedelig
hjemmebanedommer, der giver ikke mindre end 5 x 2 min. Udvisninger til Højby på
en samlet spilletid af 20 min. Og mindst lige så mange straffekast til tyskerne. Det
slår ikke pigerne ud og spændingen stiger og stiger. Nadja redder det ene straffe
efter det andet, Sara viser sin stædighed da tyskerne ikke vil slippe bolden og det
må siges at være en noget intens kamp, som ender uafgjort. Så der er forlænget
spilletid som også ender uafgjort så nu er det straffekonkurrence. Vi starter med 5
skud pr. hold. Ender uafgjort og der fortsættes med yderligere 5 skud pr. hold og så
må vi desværre sande, at tyskerne har fat i det længste strå og vi må ud i finalekamp
om 3. pladsen. Pigerne vinder en velfortjent 3. plads og tager også en flot pokal
med hjem til Højby – tillykke piger, godt kæmpet.
U16 drenge starter en noget ”våd” kamp i hvert fald ifølge drengene, som
undskylder deres overvurdering af målhøjden, hvor bolden flere gange flyver laangt
over måloverstolpens placering pga. de våde bolde. Alle deres kampe er fyldt med
spænding lige til det sidste, hvor intet er afgjort før end i sidste minut. Drengene
bliver også kendt for ”de forbudte” trin eller er det bare ny kampstrategi, når de
danser regndans inden kampstart. Cheftræneren Jens Pedersen vil ikke udtale sig
om, hvor de har lært det henne. Under drengenes noget intense kampe høres
mange nye udtryk fra både spillere, træner og de trofaste tilskuere. En del er
censureret men få kan dog godt luftes uden at fornærme nogen
”så kan du lære det dit røde apparat”
”de flækker dem jo dommer!”
Igen pokal til Højby for en flot 4. plads – godt kæmpet drenge.
Desværre kunne vi ikke holde os helt fri for uheld i år. Gustav fra U12 måtte
desværre melde pas søndag morgen og køres hjem pga. han blev syg (det var vist
noget med overdosis af slik og sodavand, som viste sig at være synderen), Pernille
U14 kom en tur på skadestuen med hjernerystelse og, Mathias U14 måtte også en

tur med den orange taxa for et tjek på skadestuen pga. slag på nakken. Heldigvis er
alle ved at være friske igen.
Så er alle samlet – også dem der har været på visit på skadestuen. Madholdet har
sørget for dejlig skrub af mad og så skal busserne pakkes. Nu skal der evalueres over
weekendens begivenheder og pokalhøsten. Madholdet evaluerer og er allerede i
gang med at tænke i næste års indkøbsseddel. De skal have overbragt en stor ros,
for de mange daglige måltider bestående af lækker tilberedt mad, masser af
mellemmåltider – det hele afviklet i god ro og orden, tyder på et velorganiseret
madteam. Og skribenten kan berette at alle får trætte men mætte børn hjem og
mætheden er baseret på god sund mad.
Stemningen i busserne er helt i top, alle virker utrolig friske og snakken om
weekendens begivenheder går rundt. Til alles store begejstring så giver
chaufførerne igen op til flere runder i begge rundkørsler, da vi når Højby. Forestil jer
en stemning der er i bussen, når alle ungerne synger
”ekstra runde, ekstra runde”
og begejstringen bryder løs, mens begge busser understreger vores pokalhøst
endnu engang, ved begge at køre rundt og rundt i rundkørslen - vel at mærke
samtidig. Der er sikkert flere i Højby, som har undret sig over hvad pokker der lige
skete der.
Da vi kører op af Nørrelunden synger alle ” op at stå, op at stå, op at stå” og tro
mig en masse børn og unge må have haft en fantastisk weekend, for det lyder fra
flere, da de træder ud af bussen
”ej hvor har det været sjovt, jeg skal helt sikkert med til næste år”.
Sidste år var mange af holdende 2. års spillere, så forventningerne til igen i år, at
rydde Tyskland for de ædle metaller, var ikke så høj pga. mange af spillerne lige er
rykket op i nye årgange. Trænernes forventninger er mere baseret på, at spillerne
skal få nogle gode spillemæssige oplevelser, se holdenes spil udvikler sig fra 1. til
sidste kamp og have en god weekend sammen med sine holdkammerater.

Alle disse forventninger bliver til fulde indfriet og glæden er så ekstra stor, når de
unge formår at vise så flot spil, at flere af holdene efter hårde og intense kampe, får
pokaler med hjem til at pryde Højby Hallerne.
U10 drenge medalje for 4. pladsen
U14 piger sølv for 2. pladsen
U16 piger bronze for 3. pladsen
U16 drenge pokal for 4. pladsen
Det er flot. Tillykke til børnene for de flotte placeringer og håndboldklubben er stolt
af, at have så mange børn og unge, der viser vilje, fight og sammenhold og har lyst
til at tage del i det kammeratlige bånd, som bliver knyttet og plejet hen over sådan
en weekend.
Tak til alle som har givet en hånd med og gjort det muligt, at vi i Højby S & G
Håndbold har kunne drage til Neumünster for 34. gang.
Vi glæder og til at se mindst lige så mange deltage til næste år.
Af Linda Rysberg Jacobsen

