
MED LILLEPUTTERNE I HAMBORG
Fredag den lo. marts kl. 15.30 mødte 14 lilleputspillere og 4 ledere
fra Nordals Boldklub ved Nordalshallen for at starte en spændende
rejse til verdensbyen Hamborg. Selskabet blev af nogle flinke forældre
med privatbiler kørt til Padborg hvor der var afgang kl. 17.05. Vi
fandt hurtigt vore pladser i toget, fik "fjernet" nogle passagerer fra
vore reserverede kupeer, og inden vi nåede Flensborg var Ken igang med
at spise brød nr. 3.
Med kortspil, snak, sang og hver 3 minutter blev trænerne spurgt hvor-
når man er i Hamborg, gik tiden i toget hurtig og præcis kl. 19.39
kørte vi ind i Hamborgs hovedbanegård.
Sikken en modtagelse vi fik! Alle spillere fra BU Hamborg (i deres
klubtræningsdragt) og mange voksne ventede på os med en stor transpa-
rent: "BU Hamburg grUsst seine Gaste aus Dånemaz-k''.
Efter et par velkomsthilsener på banegården blev vi "fordelt", mål-
-manden fra NB til målmanden fra BU, bakkerne til bakkerne osv., leder-
ne fik tildelt en gæstelejlighed hos BU's ungdomsleder og efter at
Johannes sagde - "god nat Margit" - til Erik sluttede denne dag.
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Kl. 11.00 lørdag formiddag skulle Vl spille venskabskamp mod BU's
stærke lllleputhold. Efter en tipskonkurrence i toget at dømme regnede
de fleste med en sejr til NB. Men nu - her ved "sandhedens time" -
var de.fleste alt andet end optimistiske.
Vi fik at vide at holdet faktisk har spillet turneringskampe hele
vinteren igennem og ovenikøbet er placeret i toppen. Vi til gengæld
har ikke været ude siden november -og at kampen skulle spilles på en
grusbane· gjorde det ikke bedre.
Og i den 1. halvleg levede vi også 100% op til de "forventninger" -
vi spillede simpelthen elendig og var glade for at Vl kun var bagud
med 2-0.

Da holdet efter halvlegspausen igen gik på banen var·næsten alle sik-
ker på at denne kamp ender med et kæmpenederlag til NB.
Men ikke vore lilleputter! Var det halvlegstalen, Johannes' taktik,
Eriks gode tips eller mit løfte om at give hele holdet chokolade hvis
vi bare klarer uafgjort, som bevirkede en sådan formstigning for hvert
minut der gik i 2. halvleg? Resultatet 2-3 til NB!
Om eftermiddagen var der arrangeret forskellige ture for de enkelte
spillere og jeg har hørt at alle fik nogle spændende oylevelser.
Vi voksne gik på studietur til Skt. Pauli - selvfølgelig for at se
bundesligakampen mod Frankfurt. I vore sortjrødstribede halstørklæder
og huer så vi ud som Frankfurt-fans og først senere inde i stadion
blev vi klar over hvorfor man ved indgangen gjorde os opmærksom på
"at vi skulle opføre os ordentlig". Vore "klubkammerater", ca. 200,
var rigtig igang med at sørge for fest, stemning og slagsmål i det
lille stadion.
Der var ikke andet at gøre end lukke jakke~ helt op til halsen, gemme
huen i lommen og blande sig hos hjemmepublikummet.
Godt nok kunne vi ikke helt skjule vor "identitet, men heldigvis vandt
Skt. Pauli denne kamp og man nøjedes med at give os nogle vittige kom-
mentarer med på vejen.
Søndag morgen samledes alle' igen til et stort indendørsstævne med hold
fra Hamborg, Hannover, Ltibeck og hvor BU og NB stillede med to hold.
Også her gik det ligesom ved kampen dagen før, I starten kunne vi slet
ikke gøre os gældende. De uvante indendørsregler og det "kontante"
tyske spil var ikke efter vor smag og førte til to nederlag i de før-
ste to kampe. Men så fandt NB's lilleputter også her den rigtige me-
lodi og spillede fra kamp til kamp bedre.
l. holdet nåede til finalen, havde i denne kamp 90% af spillet, men
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kunne ikke score. Den efterfølgende straffesparkkonkurrence var utro-
lig spændende og først efter flere gange omskydning var stævnets vin~
der fundet - vi blev flot nr. 2.
2. holdet vandt kampen om 7. pladsen sikkert og også dette hold viste
udmærket spil i de sidste kampe.
Imellem finalekampene var der arrangeret en "opvisningskamp" med le-
derne fra de forskellige klubber. Vi var vist nok 10 mand på hvert
hold med to fra NB på hver side. Også her gik man frisk til sagen -
Kuglen fra en dansk dommers fløjte ville, såfremt han skulle have
dømt denne kamp, blive slidt ned til en størrelse så den ville rasle
ud af fløjtens slids. Holdet med Johannes og mig vandt godt nok med
3-0, men vor engagement i kampen blev dæmpet efter at jeg efter en
takling fløj et par meter gennem luften.
Men drengene morede sig gevaldigt og det var jo også meningen med en
sådan kamp.
Præmieuddelingen efter finalen var festlig, og foruden en stor pokal,
til begge hold diplomer, fik vi en gave til vort klubhus.
Hjemrejsen startede kl. 17.45 fra hovedbanegården og igen var alle BU's
spillere og mange forældre mødt op for at sige farvel og på gensyn på
Nordals. Jeg vil gerne til sidst - også på Johannes, Eriks og Jørgens
vegne - sige tak til lilleputterne for tip-top opførsel under hele tu-
ren og tillykke med de gode sportslige resultater.

Peter Glock


