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Čitatelji inozemnog izdanja Večernjeg lista kandidirali su 18 najpopularnijih iseljeničkih sportskih 
klubova. Izaberite finaliste natjecanja i osvojite nagrade na završnoj večeri 6. ožujka u Bad Homburgu

VEČERNJAKOVA DOMOVNICA

SKK CROATIA TRAUNREUT  
Klub djeluje samostalno od 
1991. pri SKK Traunreut i 
spada u red ponajboljih hr-
vatskih kuglačkih klubova 
u Njemačkoj. Danas Croa-
tia ima osamnaest članova 
igrača. Predsjednik kluba je 
Goran Posarić, a tajnik Mla-
den Brdarić.  Croatia je od 
1991. stasala, povremeno je 
imala i četiri sastava u na-
tjecanju, a trenutačno igra u 
Bezirksligi gornje Bavarske, 
za koju se izborila u sezoni 
2007./8. Taj rang su izbori-
li Mladen Brdarić, Marko 
Kuzman, Daniel Luburić, 
Tihomir Smešnik, Ivica Mo-
slavac i Goran Posarić. Klub 
se može pohvaliti i dvama 
bivšim juniorskim prvacima 
Bvarske. Bili su to Damir  
Kiris i Ivica Moslavac. Klub 
namjerava još dugo zadržati 
sadašnji stupanj natjecanja 
i nastaviti suradnju s klubo-
vima iz Hrvatske.  

SD CROATIA BERLIN 
Najuspješnija od 33 njemač-
kih Croatija je  ona iz Berli-
na, koja je prva od stranih 
momčadi u Europi došla do 
poluprofesionalnog ranga 
Regionallige (treće njemač-
ke lige) u sezoni 1998./99. 
Poduža je lista Croatijinih 
sportskih ostvarenja i  vr-
hunskih sportskih rezulta-
ta. Posljednji je veliki uspjeh 
Croatije prvo mjesto na Top 
12 u Hamburgu prošle godi-
ne i jedan je od kandidata za 
naslov prvaka na 3. EP-u ove 
godine u Švicarskoj. Croa-
tia Berlin je i danas najbolje 
rangirana hrvatska mom-
čad u Njemačkoj, član je pr-
ve Landeslige Berlina. To i 
mnogi drugi uspjesi omogu-
ćili su da kao prva hrvatska 
iseljenička sportska mom-
čad osvoji popularnu Večer-
njakovu domovnicu, za koju 
je i ove godine nominirana.

NK DINAMO MÖHLIN
Dinamo Möhlin osnovan je 
1989. , ali pod imenom NK 
Pajde, a početkom 1992. klub 

Jure Marić

Najpopularnije iseljeničke 
sportske momčadi i ekipe (3)

se službeno počeo natjecati 
pod tim imenom kao sekcija 
FC Augsta. Prvi predsjednik  
bio je Ivo Levarda i u prvoj 
sezoni je osvojeno prvo mje-
sto i ulazak u 4. regionalnu 
ligu. Godine 1996., u vrijeme 
predsjednika Ive Martino-
vića, klub se osamostaljuje 
i prvu utakmicu igra s Cro-
atijom iz Züricha. Konačno, 
u sezoni 2000./1.  klub dobiva 
današnje ime, a dvije sezo-
ne poslije, pod vodstvom 
trenera Luke Rakitića (otac 
Ivana Rakitića), uspijeva se 
izboriti za treću regionalnu 
ligu, u kojoj se i danas natje-
če. Dinamo je ostvario neko-
liko velikih sportskih rezul-
tata. Bio je finalist, a potom 
i pobjednik Hrvatskog kupa 
u Švicarskoj, a dvostruki je 
pobjednik Švicarske lige u 
malom nogometu. Dinamo 

od sezone 2005./6. ima i dru-
gu momčad. Predsjednik je 
kluba, koji ima 120 članova 
i 30 igrača, Luka Samardži-
ja. Za Duhove ove godine 
Dinamo će biti domaćin 3. 
europskog prvenstva hrvat-
skih momčadi utemeljenih 
izvan domovine.

HRVATSKA REGENSBURG 
Utemeljena je 10. siječnja 
2009. i najmlađi je hrvatski 
nogometni klub u Njemač-
koj. Inicijatori su bili Josip 
Donlić, predsjednik, To-
mislav Milardović dopred-
sjednik, Mario Sorić tajnik, 
nedavno ga je zamijenio 
Oswald Roedig, Marinko Va-
lidžić, rizničar, Zdenko Svr-
tan, trener, Dejan Kranjčić i 
Ognjen Sormaz, koji čine pr-
vu upravu kluba. Osnivanje 
kluba predloženo je prilikom 

zajedničkog gledanja uta-
kmica hrvatske reprezenta-
cije na EP-u u Austriji. Riječ 
je o mladim Hrvatima, koji 
su na brzinu okupili potre-
ban broj igrača, registrirali 
se i u ovoj j  sezoni uspješno 
igraju u B-ligi Regensburga. 
Nakon 14 odigranih utakmi-
ca prvi su na ljestvici i imaju 
lijepe izglede da već u prvoj 
sezoni izbore mjesto u A-li-
gi. Klub ima veliku pomoć 
fra Josipa Antunca i Hrvata 
koji imaju svoje tvrtke, a sve 
to je ubrzalo stvaranje novo-
ga kluba u vremenu u kojem 
se mnogi ukidaju.

NK CROATIA VERSMOLD
Klub se pod imenom FC 
Kroatien pojavio počet-
kom devedesetih godina 
pod okriljem HKZ-a iz Ver-
smolda, dok je bjesnio rat u 

Hrvatskoj i BiH. Članovi  su 
skupljali humanitarnu po-
moć i igrali malonogometne 
turnire, koje su i sami orga-
nizirali, i to dobrotvorne.  
Croatiju vodi trener Mijo 
Harambašić. Iako je registri-
rana, još se ne natječe. Još 
igra  malonogometne turni-
re, a početak natjecanja se 
planira u sezoni 2010./11. Do 
tada će, smatra predsjednik 
Slavko Sišić, Croatia imati 
dovoljno igrača za veliki no-
gomet. Igrači se okupljaju u 
restoranu Silberfuchs, Stipe 
i Zdravka Romića, u kojem 
gledaju i utakmice naše dr-
žavne reprezentacije.  

NK CROATIA ESSEN
Klub je proizišao iz NK Slo-
ge, utemeljene 1969. Nakon 
burnih događaja klub je pre-
imenovan u NK Croatiju. U 

tome su veliku ulogu imala  
braća Jure i Pere Maras, 
Marijan i Marko Anđelović 
te Čikeš, Pavlović, Jurović, 
Šimunković i Ivo Aleksić,  
prvi predsjednik. Tada su, u 
dresovima, s hrvatskom tro-
bojnicom, prvi put službeno 
igrali  protiv NRW Essena. 
Klub je do 1998. igrao pod 
patronatom Sportfreunde 
Katernberga, a u srpnju  je 
sudski registrirana kao sa-
mostalan klub. Pokojni Ivan 
Kupina zauzeo se za osniva-
nje omladinske momčadi. 
Klub je postao poznatiji 
nakon 2003. godine, kada je 
počeo bilježiti velike sport-
ske uspjehe. Najveći mu je 
sportski doseg osvajanje 
drugog mjesta na 1. europ-
skom prvenstvu u Essenu, 
2006., i igranje na 1. SP-u 
2007. godine u Zagrebu.  

Sportsko društvo Croatia - Berlin

Nogometni klub Croatia - Versmold

Nogometni klub Dinamo - Möhlin      JURE  MARIĆ

Nogometni klub  Hrvatska- Regensburg

Nogometni klub Croatia - Essen

Kuglaški klub  Croatia - Traunreut


