
HOS UNION 03 I HAl'1BURG

For ,første gang var et seniorhold i udlandet for
at deltage i et pokalstævne.
Det skete i weekenden 2./3. aug. i Hamburg med
Union 03 - 2. hold som værtsklub.
Foruden NB og Union deltog et andet hold fra byen
og et hold fra Hannover. Vi skulle altså spille 3
kampe og spilletiden var sat til 2 x 15 min. pr.
kamp. Efter 2 sejre og uafgjort mod værtsklubben
blev vi nr. l. Det var en fin præstation efter en



lang rejse, en tropisk varme og alt det andet der
hører med når man er på sådan en rejse. Vort sam-
menblandede hold spillede bedre fra kamp til kamp,
men mest imponeret var modstanderne over NE's op-
varmningsprogram på gruspladsen i over 300 varme.
Men vi svedte ikke forgæves - lønnen var en fin
pokal.
Det var det om det sportslige, og nu vil jeg for-
tælle lidt om rejsens øvrige forløb.
Vi kom alle som planlagt afsted fra Nordals, og
var man i første øjeblik lidt skuffet over bussen,
så bidrog dette køretøj senere Qgså med til at
stemningen hurtig var helt i top - især når det
lykkedes os at overhale en anden bil.
Efter et kort ophold ved grænsen hvor vi købte lidt
!!proviant!!,en dejlig pause på en rasteplads hvor
vi spiste vor medbragte mad, kom vi til det aftal-
te mødested med tyskerne, kun en lille halv time
forsinket. Herfra kørte vi til hotellet og fra det
te tidspunkt var jeg klar over, at det klogeste
jeg længe havde skrevet var: !!Ret til ændring i
programmet forbeholdes!!, på rejseprogrammet.
Hotellet var godt, men absolut uegnet til indkvar-
tering for et fodboldhold. Ledelsen, to gamle da-
mer, kunne man måske forestille sig på et hotel i
Hvide Sande, men ikke i Hamburg. Efter indkvarte-
ringen kørte vi videre til UNION 03's idrætsanlæg,
hvor vi blev modtaget af klubbens repræsentanter.
Foruden det dejlige anlæg med alle tiders klubhus,
gjorde vist nok klubværten mest indtryk på nogle
af vore spillere. (Forestil dig en blanding af
Dirch Passer, Mart y Feldman og Tom Bogs).
Selve pokalstævnet blev afviklet på en bane ved
siden af Unions stadion, fordi opvisningsbanen var
under reparation.
Om aftenen var der fest i klubhuset og først langt
over midnat sluttede rejsens første afsnit.
Søndag morgen skulle vi mødes kl. 8.30 i klubhuset
for at køre sammen med de andre til Hamburgs
Fischmarkt. Alle var ikke lige friske, dog lykke-
des det alligevel at få truppen samlet, godtnok
med en lille times forsinkelse.
Desværre kunne vi så kun afsætte tre kvarter til
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at besøge Hamburgs Fischmarkt, for kl. 10.30 var
en båd bestilt til den store "Hafenrundfahrt".
I dejligt vejr sejlede vi ca. fem kvarter gennem
det imponerende havne anlæg og ved middagstid gik
vi i land ved Landungsbrlicken - ca. 4 km. derfra
hvor bussen ventede. Efter en pause, hvor man fik
lejlighed til at købe souvenirs, forfriskninger og
noget at spise, gik vi samlet til bussen.
På vej derhen måtte vi igennem en strækning i det
dystre havne område , hvor for få t.i.me r siden Ham-
burgs Fischmarkt fandt sted. Hvad det betyder ved
kun byens kommunale rengøringstjeneste, som hver

ndag morgen efter kl. lo er i sving her, men vi
ulle altså der igennem, i tropisk varme, forbi

fiskehoveder der havde ligget i solen i flere ti-
mer og meget, meget andet, puha.
Men vi nåede alle til vort køretøj. Trætte og gen-
nemsvedte, tog vi plads i bussen - som var parke-
ret flere timer i solen - og blev kørt til Unions
klubhus. Om eftermiddagens program kunne man ikke
rigtigt blive enige om, nogle ønskede bare hvil,
nogle kunne godt tænke sig at se mere af byen og
andre var simpelthen ligeglade. Men vor bus løste
alle disse problemer på en måde som kun køretøjer
i denne aldersklasse kan finde på - den gik i
stykker !
Altså var vi nødt til at blive ved klubhuset og
det blev alligevel til et par dejlige timer i her-
ligt vejr. Nogle fik sig en lur på plænen, andre
sad på terassen og snakkede og resten fandt ud af
at klubværten alene var rejsen værd. Det eneste

n ikke ville sælge denne varme eftermiddag var
Aaffe. Men vi overlevede alle og var faktisk kede
af at vi måtte forlade stedet ved 6-tiden.
I meget godt humør tog vi afsked med Union 03 og
kørte direkte til Bad Bramstedt, hvor vi som sæd-
vanlig fik god aftensmad inden vi satte kursen til
Nordals, hvor vi ankom ved 23-tiden.
Vi fik godtnok ikke set alt hvad der var planlagt,
men til gengæld oplevede vi meget andet. Alt i alt
vil jeg betegne rejsen som vellykket.
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