
Gothia Cup 3-6 januar 2019 

Efter juleferien og nytår ventede Gothia Cup for Blackhawks U15 drenge og 4 andre hold fra Blackhawks. 
Gothia Cup har deltagelse af hele 469 hold fra syv nationer. Der spilles 1434 kampe. 

Onsdag den 2. januar var der afgang fra Frederikshavn med Stena Danica. Vi havde nøje fulgt vejrudsigten, 
da Stena Line dagen inden og om morgenen havde haft indstillet færgerne pga. stormvejr. Turen gik godt, 
trods det blev en noget gyngende overfart.  Da vi kom til Göteborg, tjekkede vi ind på den Internationale 
skole ISGR, hvor vi også tidligere har boet. Det blev et noget trængt klasselokale, som de næste 4 nætter 
skulle være vores soveværelse, men med madrasserne helt tæt sammen, så gik det lige… 

Vi fik gået en tur i Göteborgs gader, og fik indtaget vores aftensmad. 

Vi lagde torsdag ud mod SSL-klubben Helsingborg. Her tog U15 drengene deres første sejr hjem på 2-0, og 
var super stolte over præstationen. Desværre blev de andre kampe til nederlag. De fleste af kampene med et 
enkelt mål i forskel, så her var det marginalerne, som var imod os. Ingen tvivl om at med hold fra Sverige, 
Norge og Tjekkiet, så er de danske hold garanteret udfordringer. Men dejligt at opleve, at vi kunne spille 
lige op mod de svenske hold. 

Det har været en oplevelse for spillere, ledere og forældre der har været afsted på turen til Göteborg. Det 
skaber sammenhold, og de mange kampe udvikler. 

Samtidig er det for trænere og spillere noget der udvikler, at komme ud og se hvor godt andre hold kan spille 
på samme alder. At få blik for hvor det er ens spillere halter efter, og hvad der skal trænes mere på, når 
næste klubtræning venter. 

Gothia Cup 2019 var det 4. Cup i Sverige, som disse drenge har deltaget i, men absolut ikke det sidste. Der 

skal dog nok gå lidt tid inden, især de voksne er klar på at tage 4 dage på luftmadras igen � 

En stor tak til FUF, som har været med til at gøre denne tur muligt for vores drenge. 

Hilsen Blackhawks U15 drenge. 

 


