
KRABBER pA BANEN (af Mads og Bjarne)
Kl.8.00 mØdtes morgenfriske spillere, ledere og
tilskuere ("heppere")-30 ialt - til at tage de
ca. 2S0km. vestpå til den nyerhvervede venskab )
klub "Klitten". Stemningen var på toppen lige fra
starten og udflugtens l. lange etape, turen til
Varde forlØb virkelig hurtigt. Medvirkende til
dette var også bussens super HI-FI stereoanlæg,
der sendte sprøde schlager-melodier ud i æteren.
I Varde (jo det var-de(t)) var der en times op'"
hold, så vi kunne få ædt vore medbragte "klemmer"
og få strakt benene.
Derefter fortsattes turen ud i det vestjyske og
vi anlØb fiskerbyen Hvide-Sande lidt over middag.
Der blev gjort store øjne, da man trådte ind i
den temmelig nye hal og beså lokaliteterne, men
endnu mere imponerede blev vi over den fine mod-
tagelse, der blev os til del. Efter et par vel-
komstord ved "Klittens" formand blev vi trakter-
et på bedste vis. Ovennævntes udtalelser ornat
traktementet skulle bØde lidt~på de klØ værterne
havde tiltænkt at give os i fodbold , kom nu i ~
til at holde stik.
De to NBhold lØb nemlig af med begge sejre på to
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meget"åbne"baner, der lå så tæt på havet at nog-
le spillere fra 2.holdet under kampen mente at
have set læssevis af krabber på banen.
døde eller levende skal være usagt.
Et velspillende l.hold vandt 4-1 mens 2.holdet
sejrede 4-0også efter en tilfredsstillende kamp.
Efter afsked med værtsklubben ved fire-tiden var
sidste punkt på programmet et besøg på Gram Slots-
kro, hvor der var arrangeret spisning. Turen her-
til skal dog ikke gå upåagtet hen, idet det ville
være synd at sige, at det var en flok"slØve bavi-
aner", der sad i bussen. Oplivede af sejren og
måske den enkelte øl (eller var det flere ?),
som skulle slukke tørsten efter kampen bidrog
hver især til at gøre turen festlig. Således
var der bl.a. scene-optræden af Viggo, Jeppe,
Per m.m. og det var ikke få gange at råbet "hvem
var det der vandt idag •.•" gjaldede gennem bus-
sen.
Den resterende del af udflugten og den vellykke-
de middag i Gram forlØb planmæssigt, og det var
30 humØrfyldte mennesker, der steg af bussen i
Nordborg. Til slut en speciel ros til Bent, der t~t
havde lagt et større arbejde i udflugten, og det~
er med garanti på alles vegne, at vi erklærer
turen for 100% vellykket.
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