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Det danske landshold i 
fodbold bliver mødt 
med luksus, når de til 

slutrunden i sommerens 
Europamesterskaber i Polen 
og Ukraine fra mandag 4. ju-
ni bliver indkvarteret på det 
fem-stjernede Hotel Marine 
i bade- og kurbyen Kolo-
brzeg, der ligger fantastisk 
smukt på den polske Øster-
søkyst.

Det danske landshold skal 
spille gruppekampene mod 
Holland, Portugal og Tysk-
land i de ukrainske byer 

Kharkiv og Lviv, men allige-
vel har Dansk Boldspil Uni-
on - som 13 af de 16 delta-
gende nationer - valgt at 
henlægge deres hovedkvar-
ter til Polen.

Fantastisk træningsanlæg
Landsholdet flyver til pulje-
kampene i Ukraine fra luft-
havnen Goleniow, der ligger 
ca. 90 km fra Kolobrzeg.

- Vi har fokuseret på at fin-
de en basecamp, der dels gi-
ver os de bedste forberedel-
ses muligheder til kampene, 
og dels giver os den rigtige 
fornemmelse af at føle os 
hjemme, forklarer landstræ-

ner Morten Olsen.
Han fremhæver et fanta-

stisk træningsanlæg og det 
mondæne Hotel Marine, 
hvor spillerne og staben skal 
bo - og i øvrigt finder Mor-
ten Olsen, at forholdene i 
polske Kolobrzeg minder en 
del om de forhold, der fin-
des i Vedbæk, hvor fodbold-
landsholdet bor i forbindel-
se med landskampe i Par-
ken.

Træningsforholdene er 
optimale i Kolobrzeg. Et helt 
nyt stadion med et veltrim-
met græstæppe samt super-
be omklædningsfaciliteter 
står til rådighed for det dan-

ske landshold - blot et kvar-
ters kørsel fra Hotel Marine.

Femstjernet luksus
Og netop Hotel Marine er 
nogle ord værd. Det moder-
ne og velfungerende hotel, 
der blev bygget i 2010, kan 
tilbyde en hel unik beliggen-
hed - på selve stranden og 
blot 20 meter fra Østersøen.

Det femstjernede luksus-
hotel kan også tilbyde barer 
og restauranter, en spa-og 
wellnesszone, konference 
faciliteter og eget sports 
center.

Ledelsen på Hotel Marine 
gør alt for, at det danske 
landshold skal føle sig hjem-
me på hotellet, og man har 
forberedt sig grundigt på 
den store opgave.

Det seks etager store hotel 
har 231 værelser, og dan-
skerne får rådighed over en 

hel etage plus nogle enkelte 
værelser på en anden. Der 
bliver sørget for højeste grad 

af komfort og privatliv for 
spillerne. 

I et af konferencelokaler-
ne opføres en relax-zone 
med sofaer, lænestole, bø-
ger, aviser, afslappende mu-
sik, og computere med in-
ternet. 

Mellem træninger og kam-
pe kan spillerne desuden 
slappe af i hotellets store 
spa- og wellness afdeling.

Maksimal sikkerhed
Specielle ”security-work-
shops” har været afholdt for 
hotellets personale for at 
sikre spillerne maksimal pri-
vatliv og sikkerhed, og for at 
forbedre kommunikationen 
har personalet også taget 
lektioner i det engelske 
sprog. 

Det har man ment var 
nødvendigt, da tysk ellers er 
det mest populære sprog 

Landsholdets polske perle  ligger parat
Fodbold-em: Selv om de danske helte skal spille 
sine tre puljekampe i Ukraine, har man valgt den polske 
bade- og kurby Kolobrzeg som basecamp

Vi har forberedt os optimalt og 
ser frem til at tage imod det 
danske fodboldlandshold, siger 
Hotel Marines kommunikations 
direktør, Renata Sobczynska.

Hotel Marine i polske Kolobrzeg, hvor det danske landshold har base under EM i fodbold.  PR-foto

Flottere bliver det ikke. Udsigt over Østersøen fra en af salonerne på Hotel Marine. De danske spillere bliver mødt med luksus på Hotel Marine - og sådan ser deres værelser ud.

»» Men vi har dog et enkelt problem, vi endnu ikke 
helt har på plads. Skal vi holde med Danmark eller 
Polen, hvis de to lande mødes i EM-finalen.
REnAtA SObczynSkA, kommunikations direktør på Hotel Marine
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Efter at Stortinget tidlige-
re på ugen afviklede stats-
kirken, har Norge ikke 
længere en statsreligion, 
og den norske regering 
bestemmer ikke længere, 
hvem der skal udnævnes 
som biskopper i den nor-
ske kirke

Med ændringen af den 
norske grundlov bliver 
staten bekendelsesfri, og 
den norske kirke bliver 
mere fritstillet som tros-
samfund. Begge dele er 
ifølge kirken nødvendigt, 
hvis trosfriheden skal sik-
res i det norske samfund.

- Jeg tror, at kirken vil 
fremstå mere frimodig 
end bekendende og missi-
onerende, hvis den ikke 
længere bestyres af sta-
ten, skriver kirkerådets di-
rektør Jens-Petter Johan-
sen i en kronik i avisen Af-
tenposten.

Ingen offentlig religion
Det, der er sket med æn-
dringerne i den norske 
grundlovs paragraf 2 og 
16, er, at staten ikke læn-
gere er bundet til et enkelt 
trossamfund, og at der i 
Norge ikke længere eksi-
sterer "en offentlig religi-
on".

Med ændringen afslut-
tes en knap 500 år lang hi-
storie, der går tilbage fra 
før den første norske 
grundlov fra 17. maj 1814 
til reformationen, da kir-
ken og kongemagten blev 
forenet.

Stort skridt
Begge institutioner har si-
den ændret sig meget. 
Med den norske grundlov 
blev der taget et stort 
skridt i retning af den op-
fattelse nordmænd har af 
deres forfatning i dag: 
selvstændighed, åbenhed, 
frihed og demokrati.

Da formanden for æn-
dringudvalget, Marit Ny-
bakk, indledte debatten i 
Stortinget, beskrev hun 
ændringerne som histori-
ske.

- Vi har fået mange bre-
ve fra kritikere, som fryg-
ter en afkristning af Nor-
ge. Men respekt for an-
dres tro betyder ikke, at vi 
afkristner landet, sagde 
Nybakk i Stortinget og af-
viste al tale om et stats-
kup.

Kun få yderliggående 
fundamentalister marke-
rede deres modvilje mod 
ændringerne. De sang sal-
mer og vandrede rundt 
om Stortingsbygningen 
for enden af Oslos pragt-
boulevard, Karl Johans 
Gate, med udsigt til Slot-
tet.

Flere ændringer
Fra tilhørergalleriet i Stor-
tingssalen reagerede om-
kring 40 mennesker med 
klapsalver et par timer in-
de i debatten. Det eneste, 
der kunne minde om en 
tavs protest var en hånd-
fuld modstanderes intenst 
foldede hænder.

Det er først og fremmest 
ændringen af grundlo-
vens paragraf 2, der inden 
vedtagelsen i Stortinget 
har givet anledning til 
protester fra konservative 
kristne i ordets egentlige 
betydning.

I stedet for at fastslå, at 
"Den evangelisk-lutherske 
religion forbliver statens 
offentlige religion", hed-
der det nu, at "værdig-

rundlaget forbliver vor 
kristne og humanistiske 
arv. 

Desuden får den revide-
rede norske grundlov til 
formål "at sikre demokra-
tiet, retsstaten og menne-
skerettighederne."

Tro er personligt
- Tro er et personligt anlig-
gende, og det er derfor 
unaturligt for en stat at 
holde fast i en statsreli-
gion, sagde Per-Kristian 
Foss fra det konservative 
Høyre.

De norske grundlovs-
ændringer er en opfølg-
ning af det tværpolitiske 
forlig om kirke og stat, 
som blev indgået af alle 
partier i Stortinget i april 
2008.

- Tiden er inde til at tage 
skridtet og overlade styret 
af kirken til kirken selv. 
Dette er til statens, kir-
kens og folkets bedste, si-
ger direktør for kirkerå-
det, Jens-Peter Johnsen.

Kirke og stat  
skilles i Norge
Slut: En længerevarende proces har nået 
til vejs ende med en grundlovsændring, der giver  
den norske kirke et større råderum

 {Kirken skal for fremtiden udnævne provster og biskopper. 
Hidtil har regeringen haft det sidste ord at skulle have sagt

 {Det er slut med et eget kirkeministerium. Ministre behø-
ver ikke at være medlemmer af den norske kirke, heller ikke 
ministeren der har ansvaret for kirken. Kongen skal dog fort-
sat bekende sig til den evangelisk-lutherske tro

 {Norges grundlov ændres fra at fastslå, at den evangelisk-
lutherske religion er statens religion til at sige, at den norske 
kirke skal være Norges folkekirke

 {Grundloven ændres også til at fastslå, at kirkens værdig-
rundlag hviler på både en kristen og en humanistisk arv

 {Den norske kirke skal fortsat finansieres over statsbudget-
tet (Finansloven). Øvrige trossamfund får støtte af staten, 
udmålt efter denne støtte

 {Kirken støtter selv ændringerne, som er et resultat af kir-
keforliget, som blev indgået i 2008 af alle partier i Stortin-
get /ritzau/

FAkTA
Sådan er ændringen i den norSke kirke

Landsholdets polske perle  ligger parat
nummer to i Kolobrzeg.

Køkkenchefen Wieslaw 
Ogrodowski vil selv have an-
svaret for alle måltider til 
den danske trup. 

Han beværtede på for-
nemste vis DBU-delegatio-
nen ved et besøg på Hotel 
Marine, inden man bestem-
te sig for at gøre stedet til ba-
secamp.

Og køkkenchefen kan i øv-
rigt fortælle, at al frugt og 
grøntsager bliver vasket i 
mineralvand for at undgå 
enhver for for risiko.

- Vi glæder os rigtig meget 
til at tage imod det danske 
landshold. Og vi har forbe-
redt os optimalt på den 
spændende opgave. 

- Men vi har dog et enkelt 
problem, vi endnu ikke helt 
har på plads. Skal vi holde 
med Danmark eller Polen, 

hvis de to lande mødes i EM-
finalen, spørger kommuni-
kations direktør Renata 
Sobczynska.

Polens Skagen
Kolobrzeg med omkring 
50.000 indbyggere ligger 
godt 120 km fra havnebyen 
Stettin ved den smukke 
Østersø. Byen er landets 
mest besøgte bade- og kurby 
og er samtidig en forrygen-
de handelsby. 

Kolobrzeg har samme 
unikke status i Polen som 
Skagen har i Danmark, og 
kyststrækningen ved Kolo-
brzeg betegnes i folkemun-
de som Polens riviera og be-
søges årligt af fire millioner 
turister.

Kolobrzeg har en historie, 
der går tilbage til år 500, og 
gennem flere århundreder 

har byen været et trafikalt 
knudepunkt for handel til 
det meste af Europa.

Byen er i dag berømt for 
sine brede badestrande, hi-
storiske kirker, mindesmær-
ker, golfbaner, wellness cen-
tre, spabade - og det speciel-
le mikroklima og den mine-
ralrige jod- og saltholdige 
luft, som har stor helbreden-
de effekt på mennesker med 
blandt andet kredsløbssyg-
domme, åndedrætsproble-
mer og gigt.

Kolobrzeg har officiel sta-
tus som kurby, hvor tyske og 
polske kurgæster kan blive 
behandlet på nationernes 
regning.

Der er i øvrigt færgefor-
bindelse mellem Bornholm 
og Kolobrzeg. Sejltiden fra 
Neksø er ca. fire en halv ti-
me.

Bade- og kurbyen Kolobrzeg ligger smukt ved den polske Østersøkyst.

Fodboldlandsholdet trænede i Helsingør i denne uge.  Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix

231værelser har det seks etager store 
hotel, og danskerne får rådighed 
over en hel etage plus nogle enkelte 
værelser på en anden.


