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Lappeenrannan teknillisen
korkeakoulun joukkue Pc
Parru osallistui marraskuun
puolivälissä Århusissa, Tans-
kassa järjestettyyn salijalka-
palloturnaukseen. Opiskeli-
joiden Pohjoismajden mesta-
ruuden vei tyylikkäästi pe-
lannut Parrun ykkö~jouk-
kue.

Lauttamatka Fredrikshav-
niin kesti reilut kolme tuntia
ja bussilla taitettu osuus
Fredrikshavn-Århus sa-
moin. Niinpä olimme var-
hain perjantaiaamuna peril-
lä.

Aamupäivä kului kaupun-
kia kierrellessä. Traagisella
tavalla sokeriteollisuuden
dominoiman kituliaan kun-
nan, Kirkkonummen oma
poika Zuke käytti aikansa
eteläisen sukulaiskansamme
auttamiseen. Tämä parem-
min käännöshitistään Tee
päiväni tunnettu iskelmälau-
laja näet pyyteli kuuluvasti
Eestiä vabaks. Tällainenaito
solidaarisuus lämmitti
muunkin ryhmän mieltä.
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" Matkaan lähdettiin kesk[:

yiikkona 8. marraskuuta.
Joukkueen iloiset veikot oli-
vat aloittaneet matkansa -
siis mentaalitasolla -jo päi-
vää aiemmin, sillä bQssin
täytti välittömästi terve van-
han viinan tuoksu. Loppu-
reissusta tämän ikäluokan
viina ei sitten enää haissut-
kaan.

Matka sujui yleisen innos-
tuksen vallitessa ensimmäi-
seen etappiin, Nåantaliin
saakka. Optimistisimmat
vaihtoivat suorat housut en-
nen lauttaan menoa. Moinen
optimismi oli kuitenkin en-
nen aikaista, sillä voi sitä
muun ryhmän ilon ja riemun
määrää, kun laivan naismat-
kustajien keski-iän todettiin
liikkuvan jossain kohdin
kuuluisaa kuoleman ja kuu-
denkympin väliä.

Illalla Naantalista lähtenyt
lautta saapui seuraavana eli
torstaiaamuna Kapellkäriin,
Ruotsiin. K.oko ryhmä oli
nuutunut, sillä muun ohjel-
man puutteessa oli joukku-
een ikuisten teinien osasto
järjestänyt koko yön kestä-
neen Mieskuoro Huutajien
plagioineen laulusession.
Koko joukkue siis valvoi.

Thrnausmatkan valmistelu
alkoi jo varhain syyskuussa.
TyÖtä oli paljon ja monen-
laista. Leijonanosan kaikesta
teki joukkueen huoltaja, val-
mentaja, kapteeni ja yleis-
marttyyrijorma La u k k a-
ne n , joka näin -ties mo-
nennenko kerran -asetti

yhteisen hyvän pyyteettä
oman ammatti- ja opiskelu-
Uransa edelle. Muun muassa
paperisota Tanskaan ja va-
rainhankinnan järjestely vei-
vät runsaasti jörkan aikaa.

Raha ja sen hankinta muo-
dostui koko reissun kynnys-
kysymykseksi. Ns. viralliset
avustukset olivat sangen vaa-
timattomia, joten kerjää-
mään piti lähteä. joukkueen
onneksi liike-elämä suhtau-
tui suopeasti avustuspyyn-
töihin. Vastineeksi rahoitta-
jat saivat mainostilaa, työtä
tai estraditaidetta. Loppujen
lopuksi pelaajienitsensä tar-
vitsi kunkin maksaa vain
500 markkaa matkastaan.

Iltapäivällä pelasimme
harjoitusottelun paikallista
yliopistoa vaStaan. Thrnauk-
sesta poiketen ottelu käytiin
ulkona ja 11 miehellä. Liejui-
sesta nurmikentästä huoli-
matta pelasimme ensimmäi-
sen puoliajan kohtuullisesti.
Vaikka toinen puoliaika oli-
kin heikko, hoidimme mat-
sin selvästi parempana jouk-
kueena 2-1.
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Bussissavietetyn päivän
jälkeen saavuimme seuraa-
vaan välisatamaan, Götebor-
giin. Fredrikshavniin, Tans-
kaan vievän lautan lähtöön
oli kuitenkin useita tunteja,
joten edessä oli pakollinen
kaupunkikierros. Arkkiteh-
tuuri oli tietenkin vaikutta-
vaa, mutta ei mitään verrat-
tuna kuppiloiden mellanö-
listä pyytämään hintaan. Tyr-
mistyksen aihe oli tuttu,
mutta jälleen kerran se löi äl-
likällä jopa kartellien ja mo-
nopolienkin maasta lähte-
neen turistin.

PM-tumaus pelattiin lau-
antain kuluessa Århusin ur-
heiluyliopiston tiloissa.
Kenttänä oli iso, metrinkor-
kuisin laidoin ympäröity kä-
sipallokenttä maaleineen
(näitä halleja löytyi komp-
leksista peräti neljä kappalet-
ta). Kerralla kentällä oli neljä
pelaajaa ja vaihdossa joukku-
eesta riippuen kahdesta nel-
jään pelaajaa. Thklata ei saa-
nut ja yhden pelaajistaoli ol-
tava jatkuvasti hyÖkkäysalu-
eella -tämä sääntö mahdol-
listi ylivoimahyökkäykset -
mutta muuten pelattiin nor-
maaleilla jalkapallosäännöil-
lä. Etenkin taklauskielto ai-
heutti kotisalissa jääkiekko-
säännÖillä pelaamaan tOttU-
neille joukkueillemme (kol-
me kappaletta) useita jäähy-
jä.
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