
 

Norges håndballjenter - kvinnelandslaget - har gitt oss 
mye glede gjennom mange år! Suksessen virker til å 
ikke ha noen ende, og nå arrangeres VM for damer i 
«vår by» ; Hamburg. Gledelig nok har vi sikret oss bil-
letter til finalehelgen, fredag den 15. som begynner 
med semifinalene og søndag den 17. desember når 
bronse�² og gullfinale skal spilles. Hamburg er på mange 

 

Dag 1, torsdag 14. desember 2017 : Byg-
landsfjord / Evje - Kristiansand - Hirts-
hals - Kolding, ca 280 km fra Hirtshals :  
Vi starter ut med buss fra Byglandsfjord, 
Evje og videre langs riksvei ned til Kris-
tiansand, og det blir ombordstigning i MS 
Superspeed I som kl 16.30 har avgang til 
Hirtshals. Vi regner med at skipet vil være 
fullbooket med håndballentusiaster som 
skal samme vei som oss! Allerede kl 19.45 
beregner vi ankomst til Hirtshals, vi møtes 
alle sammen nede på bildekk for å finne 
våre seter i den komfortable turbussen - 
og straks porten åpner seg og det er trygt 
å kjøre i land fortsetter vi ut på E45. På 

gode motorveier glir milene raskt unna, og 
er vi heldige med trafikken - sjekker vi inn 
for overnatting ved Comwell Hotel Kolding 
allerede omkring kl 23.00. Underveis sør-
over har vi nok «ladet opp» med trivelig 
håndballprat og kanskje en DVD fra tidli-
gere tiders triumfer med damehåndballen?  
 

Dag 2, fredag 15. desember 2017 : Kol-
ding - Hamburg, ca 260 km : En deilig 
frokostbuffèt står dekket og klar på hotel-
let. Mette og fornøyde er det kl 09.30 
igjen klart for avreise - og vi kjører nå 
frem til den dansk/tyske grensen hvor vi 
legger inn et lite stopp for litt handel. 
Neste etappe leder oss ut på Bundesauto-
bahn 7 - A7, og vi kjører etter et par ti-
mers tid inn i storbyen Hamburg. Her be-

regner vi å sjekke inn på hotellet omkring 
kl 15.00 og en times tid etterpå setter vi 
oss i bussen for å kjøre frem til Barclay-
card Arena hvor kapasiteten er 13.000 
tilskuere. Her blir det stemning! Kl 18.00 
er det klart for å kaste i gang semifinalene 
og forhåpentligvis har det norske laget 
klart å komme seg hit. Om ikke, kan det 
være at vi er litt skuffet - men likevel blir 
det håndball på toppnivå og store presta-
sjoner på banen. Etter kampene blir det 
retur til hotellet, og avhengig av kamp-
oppsettet - hvem som spiller når - er vi 
fleksible og setter nok opp et par tids -
alternativer for returbussene.  
 

Dag 3, lørdag 16. desember 2017 : I 
Hamburg : Vi kan starte dagen rolig, med 

måter for oss byen over alle byer. Hamburg 
er vår nærmeste «verdensby», med et kul-
tur �² og shoppingtilbud som man ellers bare 

finner i storbyer som Paris, London og Berlin i Europa. 
Når så i tillegg håndball -VM arrangeres samtidig som 
julemarkedssesongen har slått inn for fullt i Tyskland, 
ja - da er det bare å glede seg til en helt unik kombi-
nasjon av opplevelser. Sosialt fellesskap, ren og ekte 
idrettsglede - i tillegg til lukten av brente mandler, 
glühwein og masse julestemning. Bli med!  

5 dager : 14. - 18. desember 2017  


