
GUTTERDRENGENES TUR TIL RINGE
Vi mødtes ved Nordalshallen kl. 19. Børge med en
kæmpe bagage. Humøret var højt, og forventninger-



ne var store med hensyn til weekendens oplevelser.
I Augustenborg og Ulkebøl fik vi en stab håndbold-
piger på slæb. Turen gik så til Ringe.
Vi ankom kl. 22.30, hvorefter vi blev indkvarte-
ret i geografilokalet. Efter ankomsten blev Ringe
invaderet af en bunke sportsfolk, som var sultne,
deriblandt var vi. Da den første sult var stillet
vandrede vi hjem til vort geografilokale.
Efter et par tømte luftmadrasser faldt vi endelig
i søvn. Næste morgen blev vi vækket af vor manager
B.Neesgaard kl. 7. Morgenmaden blev indtaget i
Ringehallen.
Derefter så vi på fodbold- og håndbolgkampe, sær-
iig kampen mellem vore 2 modstandere Abybro fra
Alborg amt og Karlslunde fra Roskilde amt o Efter
kampens spil blev vi enige med os selv (især vor
anfører) om at vi ville gå videre til finalerun-
den. Kl. 15 mødte vi op på stadion iført vore træ-
ningsdragter. Det var meget varmt, og det var
svært at komme igennem opvarmningen.
Vor første kamp skulle vi spille mod Åbybro. Re-
sultatet blev 5-1 til de rødstribede fra Nordals.
Glade over sejren gik de fleste i svømmehallen,
medens andre gik i bruser. Efter aftensmaden gik
holdet samlet ned i byen for at more sig. Vi lan-
dede på en kro, hvor vi havde nogle hyggelige ti-
mer med Fredericias ynglingeherrer og Alborgs
ynglingedamer. Da kl. var 22 vandrede vi med et
højt humør op til Ringehallen, hvor der var fest
til kl. 24 for vort vedkommende. Derefter gik vi
trætte hjem i seng.
Næste morgen blev vi vækket af en veloplagt, men
nervøs manager. Efter morgenmaden klædte vi om
til vor afgørende puljekamp mod Karlslunde. Efter
en fighterindsats af GUTTERDRENGENE blev kampen
vundet med 2-0. I sidste spilleminut råbte vor
glade anfører Flemming ud til træneren: IIHa!Ha!
Børge, 3 kampe! .
Forklaring: Den foregående dag diskuterede vi og
træneren om hvor mange kampe, l eller 3, vi fik
lov til at spille om søndagen.
VI VAR NU KLAR TIL FINALERUNDEN, hvor vi skulle
møde Holbæk amt og Tønder amt.
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Efter middagsmaden blev der hvilet inden vi skulle
møde vore finalemodstandere. Enkelte spillede kort
medens andre lå og slappede af. kl. 13.30 trak vi
i vore våde dragter, da vi var overtroiske (særlig
Børge) og ikke ville spille i førsteholdstrøjerne.
Den første finalekamp springer vi let og elegant
over, da det var vor ringeste kamp i Ringe (o-o).
Efter kampen blev der drukket ikke så få sodavand,
medens vi overværede den anden finalekamp, som
blev vundet at Tønder med 3-1.
ALTSÅ SKULLE VI BANKE TØNDER FOR AT BLIVE LANDS-
MESTER.
Det var bagende hedt og minutterne gik langsomt,
medens Tønder forlod stadionen for at skifte trø-
jer, (VI VAR FORTSAT OVERTROISKE), medens vi var-
mede op. Efter en halv time kom Tønderspillerne
tilbage.
Kampen blev startet (og sagt i første halvleg, da
det stod o-o af vor manager: !!Jegkan ikke se hvem
der skal lave målene!!). Minuttet efter stod der på
måltavlen l-o til NORDALS! Lige efter føringsmålet
skete der en sjov oplevelse. En bold fra banen ved
siden af fløj lige hen til Claus, der i forvejen
havde bolden (den rigtige). Boldene ramte hinanden
og Claus tog den første og bedste bold han kunne
få fat i og styrtede op ad banen med den. Selv-
følgelig den forkerte, og 22 spillere og ledere
fik sig et billigt grin. Særlig vor målmand Gyn-
ther, som ikke havde meget at lave i denne kamp.
I anden halvleg dominerede vi totalt og i de sid-
ste 15 min. spillede vi som det tilkommer sig en
landsmester - strålende.
Efter kampen fik vi overrakt en vandrepokal og en
plade, som kan ses i klublokalet. Hver spiller fik
også en plade.
Efter at have været i bad gik vi ud til bussen.
Hjemturen startede med et dejligt råb: HVEM VAR
DET DER VANDT IDAG? DET VAR DEM FRA NORDALS AF.
HEJA! HEJA! HEJA! Disse ord fik pigerne at høre
mange gange på vej hjem.
I Middelfart gjorde vi holdt ved KAROLINE (cafe-
teria!), hvor vi spiste og drak nogle pilsnere.
Knud, vor halleder, gaven omgang til hele holdet.
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Hilsen Ynglingene,
Gynther, Alfred og Henning.

(Mange tak, Knud). En halv time senere fortsatte
vi hjemturen. Vor træner Børge var meget glad og
stolt over triumfen og overlod ikke pokalen til
andre end sig selv og alle skulle se den.
Med stormende jubel og klapsalver blev vi modta-
get ved Hallen, og vi vil på holdets vegne sige
MANGE TAK til de der var mødt op og en særlig tak
til NE's bestyrelse for den pæne modtagelse, og
de rørende ord under den efterfølgende banket.
KOM OG OPLEV GUTTERNES NÆSTE HJEMMEKAMP MOD
TØNDER!
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