
I pinsen var Junior A og Ynglinge Mester inviteret til et stævne i I
Wurzen hos NB's venskabsklub i det tidligere Østtyskland.
Der var afgang fra Idrætscentret fredag morgen kJ.7.- Ca. 35 spillere
og ledere var klar til afgang i et skønt sommervejr. Chauffør 'Polle
Post" havde afstukket ruten, der gik via Flensburg - Bad Segeberg -
Den Gamle Grænseovergang ved Gudow - Berlin - Leipzig.
Op ad formiddagen da solen stod højt på himlen, blev det næsten
ulideligt at opholde sig i bussen, det hjalp dog lidt, da Poul sidst på
dagen fandt ud af hvordan ventilationsanlægget virkede.
Efter en kort frokostpause ved Gudow, hvor de medbragte madpak-
ker blev indtaget, kørte vi over den gamle grænse mellem Vest- og
Østtyskland.
Dette blev for de fleste det første bekendskab med "Østtyskland".
Noget af det vi så var, at markerne var blevet større, vi så mange

rnmarker på størrelse med det halve af Nord-Als. Endvider så alle
og gårde ens ud, de havde alle den samme triste grå farve.

avde planlagt at være i Wurzen ved 17 tiden, men på grund af
vejarbejde måtte vi køre en omvej. Dette bragte os ud på landet: så
vi virkelig fik at se, hvordan det ser ud i "Østtyskland". Desværre var
der ikke taget højde for, at der kunne komme en stor dansk bus på
disse veje, for broerne var nemlig for lave til, at vi kunne køre under.
Præcis kl. 17.30 kørte vi op foran stadion i Wurzen og blev budt
velkommen. Formanden manglede dog, vi fandt senere ud af, at han
var ude for at klare de sidste formaliteter omkring vor indkvartering
og bespisning på Landbrugsskolen i Canitz. Efter en times tid, hvor
vi "kedede" os i Sportskasinoet. dukkede formanden op og meddelte
at nu var alt klart. Derefter kørte vi bagefter formandens "Tr abbi"
ud til Canitz, hvor vi blev indkvarteret på udmærkede værelser.
Vores madmor havde aftensmaden klar, og den bestod af franskbrød
og forskellige slags pålæg, hertil blev der serveret the. Alle var så
tilfredse, at madmor besluttede, at vi under resten af opholdet skulle
have det samme både til morgenmad og aftensmad. Frokost fik vi
inde ved stadion.
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NS's delegation på Tysklands største stadion - LEIPZIGER ZEN-
TRALSTADION - hvor der er plads til knap 100.000 tilskuere.
Lørdag formiddag var afsat til en udflugt til Leipzig, som guider
havde vi to af Wurzen's ledere med. Først var vi på rundvisning på
Tysklands største fodboldstadion "Zentr alstadion", her er der plads
til mellem 80000 og 90000 tilskuere. Det var meget imponerende at



gå nede på grønsværen. Herefter kørte vi til Leipzig's centrum, hvor
vi gik en tur på gågaden, her havde drengene travlt med at købe co-
la'er og chips.
På vejen tilbage til Wurzen, gjorde vi ophold ved det store monu-
ment for "Folkeslaget", der fandt sted i oktober 1813. Ved "Folke-
slaget" blev Napoleon's hær på 200.000 mænd besejret af 300.000
russere og østrigere.
Om eftermiddagen startede fodboldstævnet, der deltog 4 hold i både
junior og ynglingerækken, 2 "Østtyske", 1 Tjekkisk og NB.
Lørdag aften var der arrangeret ledersammenkomst i klubhuset, og
der var musik og dans for alle spillerne på et diskotek i byen. Vore
spillere var iklædt ens skjorter, så de var flotte repræsentanter for
NB. For at hjælpe spillerne med eventuelle sprogproblemer. blev den
mest sprogkyndige leder, nemlig Kieran, sendt med på diskotek. Der
var ganske vist ikke så mange tyskere, der forstod irsk, men Kieran
klarer sig også udmærket p1 tysk.
Største problem på hele turen opstod, da vi kom hjem fra diskoteket,
indgangsdøren var gået i baglås, og alle vinduer var lukket. Efter
1/2 time lykkedes det Carlo at få vækket madmor, så vi kom in
køkkendøren.
Søndag blev der spillet 2 kampe, og der blev afsluttet sidst på efter-
middagen med pokal overrækkelse. Begge NB's hold spillede nogle
gode kampe, og de gav modstanderne kamp til sidste fløjt, Med lidt
held kunne ynglingene havde vundet deres række. --~
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Præmieoverrækkelse i Wurzen.
Ynglingeholdets anfører Morten modtager en pokal for en flot
2.plads.
Vinder af stævnet blev for juniorerne Grimma, en naboklu
Wurzen, og for ynglingene blev det et hold fra Chomutov i Tje
slovakiet,
Efter afslutning gik det retur til landbrugsskolen i Canitz, og efter
oprydning og aftensmad, var vi klar til at køre hjem.



Vi ankom til Nord-Als Idrætscenter mandag morgen kl 7.00 meget
trætte, men en stor oplevelse rigere.
Til slut tak til drengene for det gode humør og den gode opførsel, I
var værdige repræsentanter for NB.
Tak til NB for et godt arrangement.
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