
Gladsaxe Basketball U12 Drenge tur til Split 

Om turen: Gladsaxe Basketball Klubs talentfulde U12-drenge (årgang 2004/05) var i Juni 2016 på besøg i venskabs byen 

split for at spille nogle kampe og opleve den kroatiske basketball kultur. Turen blev til med støtte fra Gladsaxe 

Kommune, ved at drengene selv tjente penge på at afholde mini-stævner og naturligvis ved en betragtelig egen-betaling. 

Vi fløj derned med Croatia Airlines torsdag 9 Juni og tilbage igen mandag 13 Juni. Altså 4 overnatninger dernede. Vores 

vært var Split basketball klub, som havde hjulpet os med at finde et billigt hostel og som også formidlede kontakt til et 

busselskab, som hjalp med lufthavns transporten. Ellers tog vi det offentlige rundt og spiste på lokale restauranter.  

Kontakt til Split Basketball: De tidligere Jugoslaviske lande er alle rigtigt stærke i basketball og Split var tilbage i tiden en 

stormagt i Europa og det har altid været et ønske fra vores side at få etableret en forbindelse til klubben dernede. Via 

Facebook lykkedes det efter flere forsøg at få fat i træneren for 2003/04 årgangen og efter næsten et års besked 

udvekslinger fik vi også fundet ud af et tidspunkt hvor vi kunne komme derned. Først var det planen at vi skulle derned 

og spille en mini-turnering med de andre 2004-hold fra Kroatien, som en opvarmning til deres mesterskaber, men 

desværre blev planerne lavet om dernede og det endte med at deres mesterskaber kom til at ligge i Zagreb i præcis den 

weekend vi skulle være dernede. Da var det for sent at ændre flybilletter etc og vi måtte i stedet tage derned og få det 

bedste ud af det. 

Det sportslige - kampe/træning: Vi spillede 3 kampe på 4 dage og havde et enkelt træningspas. Allerede den første aften 

(torsdag), spillede vi mod Splits 2004-drenge. Det var egentlig dem vi tog ned for at besøge, men de skulle jo så 

desværre tilbringe weekenden i Zagreb, hvor mesterskaberne skulle spilles. Vi gav dem dog en god optakt. Allerede 

samme aften som vi fløj derned, spillede vi kl 20.30 mod dem. I en varm hal, under fremmede forhold og på en spille-

facon vi slet ikke var vandt til, gav vi dem en god/tæt kamp, som de endte med at vinde med 3p. Kroaterne var større 

end os og spillede mere fysisk, men vi var lidt hurtigere og var bedre sammenspillet, så det blev en god kamp for begge 

hold og en rigtig god start på turen. Fredag havde vi kamp-fri dag. Vi brugte dagen på træning om formiddagen og en 

bytur om eftermiddagen. Lørdag og søndag spillede vi mod 2 andre lokale hold. Vi mødte et blandet hold af Splits 

2003/2005 drenge og søndag spillede vi mod et rigtig stærkt 2003-pigehold. Vi vandt begge kampe med små marginaler. 

Sportsligt gav turen vores drenge en smag på international basketball. Mere fysik, mere fart og måske knap så poleret og 

teknisk, som vi er vandt til. 

Kultur: For de fleste af vores drenge var det første gang de besøgte Kroatien og et af landene i eks-Jugoslavien. Det gav 

os voksne en masse muligheder for at fortælle krigs-historien. Faktisk er historien om Jugoslavisk og senere hen 

Serbisk/Kroatisk basketball ret spændende og giver en god vinkel på hvad krigen gjorde ved venskaber og 

holdkammerater. Vi spillede alle vores kampe i et kæmpe stort sports kompleks, som blev bygget kort før krigens 

udbrud og det var tydeligt at det ikke bliver vedligeholdt, simpelthen pga manglende økonomi. Split er en meget 

traditionsrig klub og vi fik lov til at besøge nogle af deres ’hellige gemakker’, hvor de har alle deres pokaler stående fra 

de største sejre tilbage i 60-erne, 70-erne og 80-erne. Det var meget imponerende. Derudover var havneområdet og den 

gamle bydel nogle af de kulturelle indslag vi kom rundt omkring. 

Opfølgning: Vi har stadig dialog med træneren dernede og vi arbejder på at få dem en tur til Gladsaxe. Økonomien hos 

dem er ikke så god, så det kan være det bliver ved tanken. Vi vil dog holde kontakten og håber det ikke er sidste gang vi 

ses. Der er allerede snak om at nogle af vores drenge vil tage derned på ’sommer-camp’. Det virker lidt mindre 

skræmmende, nu når man kender hallen og et par af ansigterne dernede. Vi undersøger også om vi evt ville kunne få 1-2 

trænere og et par af drengene op til en af de camps vi holder i Gladsaxe. 
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