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Lappeenrannan teknillisen
korkeakoulun
joukkue
Pc
Parru osallistui marraskuun
puolivälissä Århusissa, Tanskassa järjestettyyn salijalkapalloturnaukseen.
Opiskelijoiden Pohjoismajden mestaruuden vei tyylikkäästi
pelannut
Parrun ykkö~joukkue.

,dO'a
Thrnausmatkan valmistelu
alkoi jo varhain syyskuussa.
TyÖtä oli paljon ja monenlaista. Leijonanosan kaikesta
teki joukkueen huoltaja, valmentaja, kapteeni ja yleismarttyyrijorma
La u k k ane n , joka näin -ties monennenko kerran -asetti
yhteisen
hyvän
pyyteettä
oman ammatti- ja opiskeluUransa edelle. Muun muassa
paperisota Tanskaan ja varainhankinnan järjestely veivät runsaasti jörkan aikaa.
Raha ja sen hankinta muodostui koko reissun kynnyskysymykseksi. Ns. viralliset
avustukset olivat sangen vaatimattomia,
joten
kerjäämään piti lähteä. joukkueen
onneksi liike-elämä suhtautui suopeasti avustuspyyntöihin. Vastineeksi rahoittajat saivat mainostilaa, työtä
tai estraditaidetta. Loppujen
lopuksi pelaajienitsensä tarvitsi kunkin
maksaa vain
500 markkaa matkastaan.
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" Matkaan

lähdettiin

kesk[:

yiikkona
8. marraskuuta.
Joukkueen iloiset veikot olivat aloittaneet matkansa siis mentaalitasolla -jo
päivää aiemmin,
sillä bQssin
täytti välittömästi terve vanhan viinan tuoksu. Loppureissusta tämän ikäluokan
viina ei sitten enää haissutkaan.
Matka sujui yleisen innostuksen vallitessa ensimmäiseen etappiin,
Nåantaliin
saakka.
Optimistisimmat
vaihtoivat suorat housut ennen lauttaan menoa. Moinen
optimismi oli kuitenkin ennen aikaista, sillä voi sitä
muun ryhmän ilon ja riemun
määrää, kun laivan naismatkustajien keski-iän todettiin
liikkuvan
jossain
kohdin
kuuluisaa kuoleman ja kuudenkympin väliä.
Illalla Naantalista lähtenyt
lautta saapui seuraavana eli
torstaiaamuna
Kapellkäriin,
Ruotsiin. K.oko ryhmä oli
nuutunut, sillä muun ohjelman puutteessa oli joukkueen ikuisten teinien osasto
järjestänyt koko yön kestäneen Mieskuoro
Huutajien
plagioineen
laulusession.
Koko joukkue siis valvoi.
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Lauttamatka
Fredrikshavniin kesti reilut kolme tuntia
ja bussilla
taitettu
osuus
Fredrikshavn-Århus
samoin. Niinpä olimme varhain perjantaiaamuna perillä.
Aamupäivä kului kaupunkia kierrellessä. Traagisella
tavalla
sokeriteollisuuden
dominoiman
kituliaan kunnan, Kirkkonummen
oma
poika Zuke käytti aikansa
eteläisen sukulaiskansamme
auttamiseen. Tämä paremmin
käännöshitistään
Tee
päiväni tunnettu iskelmälaulaja näet pyyteli kuuluvasti
Eestiä vabaks. Tällainenaito
solidaarisuus
lämmitti
muunkin ryhmän mieltä.

Iltapäivällä
pelasimme
harjoitusottelun
paikallista
yliopistoa vaStaan. Thrnauksesta poiketen ottelu käytiin
ulkona ja 11 miehellä. Liejuisesta nurmikentästä
huolimatta pelasimme ensimmäisen puoliajan kohtuullisesti.
Vaikka toinen puoliaika olikin heikko, hoidimme matsin selvästi parempana joukkueena 2-1.
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Bussissavietetyn päivän
jälkeen saavuimme seuraavaan välisatamaan, Göteborgiin. Fredrikshavniin, Tanskaan vievän lautan lähtöön
oli kuitenkin useita tunteja,
joten edessä oli pakollinen
kaupunkikierros. Arkkitehtuuri oli tietenkin vaikuttavaa, mutta ei mitään verrattuna kuppiloiden mellanölistä pyytämään hintaan. Tyrmistyksen aihe oli tuttu,
mutta jälleen kerran se löi ällikällä jopa kartellien ja monopolienkin maasta lähteneen turistin.
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PM-tumaus pelattiin lauantain kuluessa Århusin urheiluyliopiston
tiloissa.
Kenttänä oli iso, metrinkorkuisin laidoin ympäröity käsipallokenttä
maaleineen
(näitä halleja löytyi kompleksista peräti neljä kappaletta). Kerralla kentällä oli neljä
pelaajaa ja vaihdossa joukkueesta riippuen kahdesta neljään pelaajaa. Thklata ei saanut ja yhden pelaajistaoli oltava jatkuvasti hyÖkkäysalueella -tämä
sääntö mahdollisti ylivoimahyökkäykset
mutta muuten pelattiin normaaleilla jalkapallosäännöillä. Etenkin taklauskielto aiheutti kotisalissa jääkiekkosäännÖillä pelaamaan tOttUneille joukkueillemme
(kolme kappaletta) useita jäähyjä.
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