IVie landsholdet til Gamble
Vi startede torsdag d. 27.Ml kl.

22,30, hvor vi skulle tnødes i Kastrup
Lufthavn. Da vi var blevet checket
ind, blev i ført om i et lokale i tran¬
sithallen, hvor vi blev budt på drinks,
som Unisol betalte. Direktøren for

Unisol bød os velkommen, og sagde
at det var hans sønners skyld, at vi

skulle til Afrika, for de havde set i
aviserne at det kneb med at finde et
sted at sende landsholdet hen i træ¬

ningslejr, så de sagde til faderen, at
der var en god mulighed for at gøre
en god gerning, således at børnene

kun e få vores autografer samtidig,
så man kan godt sige at det var
nogle dyre autografer. Efter en otte¬

timers flyrejse an om vi så til
Gambia. Man troede, at det var en

nogenlunde stor lufthavn, men det

var det i ke. Der var en start- og

landingsbane og paskontrollen var
bare et bord ude i det fri, så d t er
godt at det ikke regner så meget i
Gambia. Det eneste man ko trollerer
i paskontrollen er pas, og om man

har sit koppevaccinationskort med

eftermiddagen kl. 17,00 trænede vi
så på græsset ved hotellet, hvor vi
havde boldtræning.
Om søndagen den 30.1.77 kl. 16,00

skulle vi så spille mod Gambia, hel¬
digvis var det sidst på eftermidda¬

vaccinations ort, det var Klaus Nør-

regaard fra KB, som så måtte ind og
vaccineres for kopper, så han var
meget øm i armen de første par da¬
ge.

Træningen foregik hver morgen kl.
8,00 på stranden, hvor vi trænede
en times tid, det var ved at gøre

gymnastik og løbetræni g. Efter den
første dag var vi godt ømme i læg-

mus lerne af at løbe i sandet. Om

Gambianerne så op til Danmark fod-

boldimæssigt. Om tirsdagen var vi på
en flodtur, hvor vi sejlede op d en
af bifloderne, og så på fugle, der var

gen, så det var i ke så varmt som
ved middagstid, hvor der var mel¬
lem 35-40° varme.

peli aner, store fiskehejrer og mange

Banen var være end Dyrskuepladsen
her i Holbæk, så det var svære be¬

biansk Landsby, hvor der boede
600-700 ind yggere. Vi skulle også

tingelser at spille på, så når nogle
beklager sig over at skulle spille på
dyrskuet, så skal de tænke på, at
landsholdet også kan komme til at
spille på dårlige baner. Stemningen

i landsbyen, vi fik serveret ris med
kød og jordnøddesauce over, men

og om det er udløbet, men selvfølge¬

lig var der en der havde glemt sit

sede helt vilde krigsdanse til, men
gudskelov vandt vi kampen 4 1 for

under kampen var høj, der var ca.

700-800 danske tilskuere til lands¬
kampen. Da Gambia udlignede til
1-1 var de Gambianske tilskuere helt
vilde, de kastede kanonslag ind på
banen, spill de på tromme og dan¬

andre forskellige fugle. På flodtu¬
ren var i også inde og se en Gam-

da jeg så andhullet hvor der blev
hentet vand fra skulle jeg ikke have
noget at spise, vandet var beskidt og
der flød bl de og andre mærkelige
ting rundt på overfladen. Rejseføre¬
ren vi havde med, havde fra Røde
Kors i Danmark en sæk tøj, som han

skulle dele u i landsbyen, men der
blev ikke meget uddeling, da bebo-
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eme sa ham, o ringede de ham oq

uggede tøjet op af sækken. Det var
frygteligt at se, hvor vilde indbyg¬

Toyota Corolla

gerne var for at få noget tøj, som
man havde kasseret i Danmark så
man fik her et in tryk af, hvor me¬
get hjælp det er, hvis man afleverer
sil kasserede tøj til Røde Kors iste-
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det for at smide det på Losseplad¬
sen. Onsdag skulle vi så spille den
anden kamp på turen mod Senegal.

Vi skulle sejle over Gambia-floden
og derefter køre 3 timer i bus ind til
byen, hvor vi skulle spille. Da vi så

ærgen, v, skulle sejle med kiggede
vi noget, et var en gammel træbåd,
bygget om i to-etager. På første sal
var der nog|e træbænke man kunne

fnH?6 tPa °9 da Skibet var fy|dt med
indfødte som stod som sild i en tøn¬
de og ha de høns og alt muligt andet med ombord, skulle man være
heldig, hvis man gik en siddeplads.
Landstræneren Kurt Nielsen tog det
ikke sa højtideligt, han havde prøS°m Varede 50 " ut¬

ter tid sa han købte en siddeplads
i mnr|da aS'5 Ca' 3 03 Vl Skulle
så vi i 9en land9angsbro,
tor + , te kraV 6 op ad bolværket

for at komme ; |and Kampen vj

tifke203oe ' Se;e9al var fastlagf

mellem Senegal og Gambia for at
strække benene, da vi skulle afsted
igen begyndte vi at køre, men så
pludselig at der kom en løbende efer os det var Kurt Hansen, Nak¬
skov, som havde været henne for at
fa et stempel i sit pas, og det hav¬
de vi ikke opdaget, men vi fik ham
da med i bussen igen. Indimellem
træning, kampe og udflugter var der

også tid til at slappe af i det gode
vejr ved at ligge og tage solbad. Ne¬
de ved stranden skulle man passe
pa, hvis man skulle i vandet der er
meget understrøm, det fik Henning
Munk, ÅB, og John Poulsen, Næst
ved, at mærke, understrømmen tog
dem, men de var ved at bade og de
matte råbe om hjælp efter nogle livreddere som kom ud og hentede
dem md.
Fredag den 4.2.77 skulle vi vende
næsen hjemad og efter en ventetid
Pa 3 4 timer i lufthavnen og 8 timers
yverejse var vi i Kastrup og kunne

se tilbage pa en dejlig og begivenedsrig tur. Men efterveerne efter
turen varede ca. 14 dages tid, for da
vi kom hjem, havde jeg meget dår-

6n 3 Vi Skulle afsted

ig mave og fik tillige med halsbe¬

var T i nn , ' a Vide at det først

tændelse et par dage. Det mest
væmmelige var at jeg begyndte at
a nogle bylder på benene, som væ¬
skede meget med betændelse, jeg
g'k til lægen, og der blev sendt en

ti
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var kl. 21,00 kampen skulle begynde
sa vi ventede en halv time med at

age afsted. Da »i sS ,ørs,
hl stacf'on var der en forkamp. De

spillede og klokken 21,00 så fløjtede

Tåstruphøj 1 . Holbæk . Telefon 43 63 30

negal 3-2. Da vi skulle hjem fra
enegal stoppede vi ved grænsen

dommeren af og vi troede at kam¬
pen var forbi, men der var kun halvW922nna,ndSwkampen k0m først 'Sang

se sf Z

172 timeS fors'nkel-

se, sa der var nogle der var godt
sure, men vi tog hævn for at vi s ul-

pr ve md til Serumsinstituttet og jeg
hk nog e piller som jeg skulle tage9
det viste sig at jeg havde fået en
fremmedartet bakterie i blodet, men
heldigvis er de væk nu, så man kan
se at der er også efterveer efter en

tur med landsholdet til Afrika.

le vente aå lang tid for at komml
igang ved at vinde kampen mod Se

Allan Hansen.

