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De åbne
lufthavnsmesterskaber i beachvolley 2009
Igen en stor succes

2 af lufthavnens hold
i kamp mod hinanden
Af Gitte Juhl Warren, Esbjerg
Foto: Mogens Voigts, redaktør

E

ndelig kom invitationen til ”De
åbne lufthavnsmesterskaber i
beachvolley 2009” på Amager Strand.
Sidste år var vi 6 personer af sted fra
Esbjerg og vi havde fortalt resten af
kollegaerne om dette fremragende arrangement, som havde gjort os til
”Jyske mestre”.
Det var derfor ret nemt, at få samlet
en flok kollegaer fra Esbjerg, som havde lyst til at tage med.
Vi fik tilmeldt 3 hold og var 18 deltagere – man skal jo altid regne med lidt
frafald!! – Det blev der ikke noget af –
tvært i mod – folk stod faktisk på venteliste for at komme med, i det tilfælde,
at der skulle komme et afbud.

Logistikken var i orden
Da dagen oprandt mødtes ”madholdet”
på stationen kl. 0600, hvor de til hver
vogn lavede en madkurv med alt hvad
vi skulle bruge i løbet af dagen – selv
rundstykkerne blev smurt på forhånd.
Kl. 0630 var der afgang fra Esbjerg
PG – og vi tolererede ikke hvis folk
kom for sent – det havde vi gjort klart.
I år ville vi nå at være med til velkomsten!! Efter en hurtig tur på tanken
ramte vi motorvejen og så gik det ellers øst på.
Vejrudsigten lovede regn, torden og
lyn – så skiftetøjet var pakket ned men solen skinnede vest for Lillebælt,
så vi var fortrøstningsfulde.
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Indledende kampe
I de indledende runder i pulje A vandt
Esbjerg 1, som i øvrigt var det eneste
hold, der kom ud af de indledende runder med 6 point.
Hold 1 og 2 fra pulje A og B gik videre til næste runde og hold 3 og 4 fra
pulje A og B o.s.v. hvilket betød, at
man skulle møde 2 nye hold, og en
modstander fra de indledende runder
en gang til.
Så var der indlagt en frokost pause,
hvor arrangørerne havde lavet en aftale
med et lokalt pizzeria, som var villige
til at bringe mad ud til dem, der måtte
ønske det, mod betaling naturligvis.
Flere hold var godt spillende
Anika’s drenge udmærkede sig i næste
runde ved at slå alle af banen på bane1.

Vi nåede over broen i rigtig god tid –
hvorfor vi kunne tillade os at indlægge
en kort pause, selv om klokken endnu
ikke havde passeret 0900.
Vi ankom til Amager Strand lidt over
halv 10, og havde derfor lige tid til at
få spillet lidt sammen. I Esbjerg har vi
netop oprettet en volleyball afdeling
med rigtig god tilslutning – Men da vi
jo lige har holdt en god lang sommerpause, skulle rusten lige bankes af.
Endnu et hold
Vi blev godt modtaget af Henrik Wiberg, som bad os om at dele vores hold
op, og stille med 4 hold i stedet for 3,

idet de havde fået et afbud – som sagt
så gjort.
Da vi alle havde fået hilst på gamle
kollegaer, bød Henrik velkommen, og
åbnede officielt stævnet.
Jan Labusz informerede om spillereglerne – men her hørte holdene, som
skulle spille på bane 3, vist ikke ordentligt efter – eller var det os andre?
Der var i hvert fald tvivl om, om man
skulle bytte banehalvdel efter hver 5.
serv eller efter hvert sæt.
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Ligeledes på bane 1 overraskede Esbjergs hold 2 ved at være så dårlige til
at spille volley, at de faktisk slog
LAKS, som aldrig nåede at få et spil i
gang, idet Esbjerg holdet smed bolden
over nettet hurtigst muligt hver gang,
hvilket bevirkede, at LAKS ikke fik
lov at spille volley og i øvrigt ikke
kunne nå at finde tilbage til udgangspositionen, inden bolden igen blev
smidt lige i hovedet på dem.

- og lyn og torden udeblev – heldigvis!!
På Station Amager havde arrangørerne igen gjort et stort stykke arbejde
med at få lavet salat og grillet bøffer,
pølser og brød til alle. Der var lodtrækningspræmier med ophold på Hotel
Hilton som hovedgevinst og gaver til
alle pigerne.
Stor tak til sponsorerne Hilton Copenhagen Airport Hotel, Samsonite og
Taxfree Shop.
Tak for en god oplevelse
Efter lodtrækningen brød halvdelen af
Esbjerg folkene op, og ved 22-tiden
satte vi kursen vest på igen, efter en
dejlig dag ved stranden, og et hyggeligt
grillarrangement på Station Amager.
Den anden halvdel af Esbjerg folkene
blev og festede videre med resten af
deltagerne. Jeg har hørt, at de mødte
Henrik på den lokale bodega ud på de
sene nattetimer – Måske han var nervøs for, at de ikke selv kunne finde
hjem til station Amager, hvor man havde sørget for overnatning og morgenmad.
Nu kan vi kun vente til vi modtager
invitationen til ”De åbne lufthavnsmesterskaber 2010” – vi kommer, og det
kunne være fedt, hvis nogen ville konkurrere med os om at blive ”jyske mestre” – ellers løber vi med den for 3 år i
træk.
Tak for et rigtig godt arrangement.

Medaljerne
Der blev spillet bronze og guld/sølv i
A og B rækken. Guldet i B rækken tog
Hunde/Rytteri afdelingen med hjem.
Bronze i A rækken gik til Esbjerg 1,
som igen kunne kalde sig ”Jyske mes-

ter” – næste år tager vi pokalen – Amager!!
Anika’s drenge mødte
Flying Penguins fra lufthavnen i finalekampen. Det var
en spændende kamp med sæt
cifrene 15-12 og 15-13.
Anika’s drenge, Station
Amager, slog dermed Flying
Penguins og rendte med pokalen for 4. år i træk.
Vi havde også været lidt
utilfredse, hvis Flying Penguins havde rendt med pokalen – de var vist ikke alle
ansat ved politiet!!
Afslutning
Efter finalekampen pakkede vi alle
sammen, og kørte mod Station Amager
for at bade og skifte tøj.
Vi havde været rigtig heldige med
vejret – det blev kun til meget få dråber
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