
FRANKRIGSTUR============
De fleste af Sportens læsere er sikkert forlængst
bekendt med, at en flok Old-boys og Veteraner med
domer (50 pers) havde besluttet sig for at aflæg-
ge Frankrig et besøg i dagene 27. - 31 maj.
Det vor en tur, som havde været under forberedelse
gennem co. 3/4 år på foranledning af en invitation
fra vores venskabsklub Quincy v.Paris.
Gennem de 3/4 år hor vi dels indbetalt løbende til
turen, samt indtjent midler ved et par arrangemen-
ter i Nord-Als Idrætscenter. På denne måde hor vi
kunnet gennemføre turen til rimelig pris, uden sam-
tidig at modtage tilskud fra anden side.
Selve turen startede fra Idrætscentret onsdag af-
ten d.27. kl.ca.20.00 iflg.planen.(alle der
med kan sikkert huske at alt ikke gik efter
nen). Inden vi nåede Guderup, var vi klor over,at
bussen var mere eller mindre livsfarlig at køre
med - den sejlede værre end spritbåden i vindstyr-
ke lo. Vi blev enige med chaufførerne ag Leo, at
vi i hast måtte hove en anden bus.
Kl.ca.23.00 kørte vi fra Padborg med kurs mod Pa-
ris.
Efter planen skulle vi modtages af vore værter på
Quincy stadion kl.12.oo, vi ankom med kun l times
forsinkelse.
Vi blev modtaget med udendørs fransk buffet og
hvad dertil hører.
KI.16.oo spillede vi mod Quincy - 3 halvlege o t
time, derefter stod det 2-2 - straffesparkkankur-
rance som NB vandt 5-4, slutresultat 7-6 og en e-
norm flot pokal med hjem til NB's klubhus, desuden
modtog vi en pokal far at gæste~Quincy, samt to
flasker vin pr. spiller - flot gestus. Om aftenen
blev vi indlogeret på et udmærket hotel i Moissy-
Cramagel, hvor vi spiste sammen med vore værter.
Fredag spiste vi morgenkaffe hos Danfass Frankrig,
hvorefter der vor rundvisning, et meget godt arran-
gement, som franskmændene havde fået i stand •

.E Herefter fortsatte vi til det storslåede Verr les
slat,hvor vi gik og nød solen i porken,inden
kørte ind i selve hjertet af Paris,hvor vi så næs-
ten olle berømtheder som f.eks.Eiffeltårnet,Triumf-
buen,Louvre,Notre-Dame o.m.a.
Desuden vor der tid til lidt shopping og spisnin~. __



Kl.ll.oo forlod vi Paris og drog syd på til Bour-
gogne distriktet, nærmere bestemt til byen Chablis,
som er kendt for nogle fantastisk gade vine.
Vores venskabs klub Quincy er desuden venskabsklub
med Chablis,hvorfor der vor aftalt en 4 holds tur-
nering hos dem.
Efter indlogering på 2 hoteller + enkelte på en
gård i Poincv,mødtes vi co.loo pers. til middag på
Hotel de L'etoile (her boed~ 26 af os)
Lørdag morgen kørte vi en tur ud i vinmarkerne,hvor
vi i det skønne vejr fik en fyldig forklaring på,
hvordan mon dyrker vin o.s.v.
Dernæst kørte' vi ind på en "vinfabrik"-vinkælder,
hvor vi smagte de herlige ægte varer - herefter 4
retter mod m.v. Kl.14.00 startede fodboldturene-
rin en på Chablis stadion, mens damerne arrangere-
d bustur til den nærliggende by Auxern.
De NB hold-mødte h.h.v. Quincy og Chablis og re-
sultaterne blev 1-2 og 0-3 altså skulle vi spille
om 3 og 4 pladserne, det ene hold vandt 3-1.
Vi havde også dommere med - B.Riemer og A.Berger.
Desværre kunne B.R. 's bentøj ikke holde til fod-
boldkampen,hvorfor han måtte overlade dommerhver-
vet i finalen til A.B. Chablis vandt efter straffe-
sparkkonkurrence, den ordinære kamp sluttede l-l.
Efter kampene vor der præmieoverrækkelse,hvor vi
igen fik pokaler for vores deltogelse,desuden fik
h~er spiller lidt flydende, som. vi også fik i Pa-
rlS.
Om aftenen samledes vi igen ca.loo personer til
grillaften på en anden vingård,hvor vi startede
med smagsprøver og derefter spiste i loden, som
sædvanlig 4 retter mod, typisk salat,kødret,ost og
tærte.
Vi takkede værterne for en dejlig tid og inviterede
dem på genvisit i NB - om co. 2 år.
Søndag morgen kl.8.30 forlod vi Chablis med snuden
mod Danmark - op over Luxembourg - og videre gen-
nem Vesttyskland.
Vi havde forventet at være h jemme co. kl.24·.00, men
kl. lev ca.5.30 mandag morgen,måske en anelse træt-
t n jeg tror nok, at jeg tør sige på alles veg-

utrolig stor oplevelse rigere,en oplevelse
ikke kan beskrives.
vil gerne takke Handelsba~ken for tas~er,hat!;



o.l. som vi havde fået med på turen. Hattene blev ~
Frankrig - de gik som varmt brød, toskerne tjente de-
res formål på turen til gaver, trøjer o.l.
Desuden vil jeg sende en stor tak til vores guide på
turen - Jose Antunes - uden din hjælp ville vi ha' haft.
det svært i mange situationer. •. I
Vores 2 udmærkede chauffører, Alfred og Ivan, klorede
strabadserne ffiedbravour, vi følte os altid sikre, når

futtede rundt med os, og I stod trods alt model til
t par ændringer undervejs - tak for det.

Peter Kristensen som hor haft kontakten til Frankrig,
såvel telefonisk som skriftligt, hor også ydet en stor
indsats, før vi drog afsted, hvilket vi er meget tak-
nemlige for.
Til slut vil jeg gerne personligt takke olle for godt
samvær, og speciel tak til "Paris-udvalget", som be-
stod af Claus Clousen, Tove Andersen, Erna Hansen, Ulla
Frederiksen, Carlo Meyer og Peer Christiansen.
Alt i alt en vellykket tur. Gunnar


