
een lohkoon, joiden voittajat
selvisivät sellifinaalipeleihin.

Lappenrannan teknilli-
sen korkeakoulun urheilu-
seura Parrun jalkapallo-
miehistö on peräti poik-
keuksellinen tapaus maas-
samme; se ei ole hävinnyt
yhtään kansainvälistä otte-
lua! Pelejä on sentään pe-
lattu useampana vuotena.
Viime viikonvaihteessa oli
edessä tiukin paikka par-
rulaisten taistellessa itsel-
leen opiskelijoiden hallijal-
kapallon pohjoismaiden
mestaruuden.

Alkolohkon peleissään Par-
ru kukisti ensin Åbo TKK:n

7-'--6, sitten ruotsalaisen Lid-

köpingin kakkosjoukkueen
9-3 ja päätteeksi turnauksen
isäntänä toimineen Århusin
7-4.

Matkarahat piti

hankkia itse

Parrun pelaaminen PM-tur-
nauksessa oli pelaajien aktii-
visuuden ansiota. Matkarahat
(20000 mk) hankittin omalta
seuralta saatua tonnia lukuu-
nottamatta itse.

-Hankalaahan se oli,
mutta samalla kolme vuotta
yksissä pyörinyt porukka hit-
sautui entistä paremmin yh-
teen. Kaikkien muiden muka-
na olleiden ei kylläkään tar-
vinnut huolehtia maksuista,
vertaili Jorma Laukkanen.

Pohjoismaiden mestaruu-
den mukana mahdollisesti tu-
levista otteluista parrulaiset
eivät vielä tiedä mitään.

-Jos meille ei tarjota tur-
nauksia, niin sitten järjestäm-
me itse pelejä jostain päin
maailmaa. Meillä on pelaaja-
ringissä kolmisenkymmentä
erittäin aktiivista pelaajaa.
Toimintaa ja tapahtumia pi-
tää olla. Muutoin ei kaksi
kertaa viikossa pidettävillä
harjoituksilla ole todellista

pohjaa, puntaroi mestarijouk-
kueen kapteeni.

Kovimman vastuksen tarjo-
si semifinaalivastustaja Lid-
köping. Varsinaisen peliajan
päättyessä olivat numerot ta-
san 4-4. Jatkoajalle lappeen-
rantalaiset joutuivat jäähyn
vuok~i kolmella miehellä.

-Jäähyitä pääsi pois vasta
sen jälkeen kun vastustaja oli
tehnyt maalin. Toisin sanoen
meidän oli pakko saada maali
kolmella miehellä, sillä jatko-
aika pelattiin sudden death,
eli äkkikuolema -systeemillä,
kertoi Parrun kapteeni Jorma
Laukkanen.

Finaalissa ei Parrulla ollut
sanottavia vaikeuksia. Köö-
penh~~i_nen yliopisto kaatui

Kyseiseen PM-turnaukseen
Tanskan Århusissa osallistui
kaikJ{iaan 16 korkeakoulu-
joukkuetta Tanskasta, Ruot-
sista, Norjasta ja Suomesta.
Maatamme edustivat
L TKK:n Parrun lisäksi Tam-
pereen teknillinen korke-
akoulu ja turkulainen Åbo
TKK.

Ottelut pelattiin nelimiehi-
sin joukkuein käsipallokentäl-
lä, jota reunusti metrin kor-
kuinen sivulaudoitus. Maalina
toimi käsipallomaali.

Turnauksessa joukkueet oli
: ""..






