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Som omtalt i sidste nummer af medlems¬
bladet startede, H.B.&I. for første gang i
Toto-turneringen lørdag den 28.-6. i
Østrig mod Sturm Graz. Ved afrejsen fra

Holbæk blev det klart, at mindst en ville
få sin debut i Østrig, idet vores strålen¬
de træner Bosse Håkonson, under en
»vandgang« i Holbæk fjord, var blevet
meniskskadet og opereret, således at

cheftræner for ungdomsafdelingen Karl
Johan Nielsen med kort varsel måtte stil¬

le sig til disposition for divi-holdet. Og
hvilken debut. - Karl gjorde i Østrig så¬

vel som i Holland samt på hjemmebane
mod Zaglebie et strålende trænerarbej¬
de.

Fra starten faldt han glimrende ind i
det gode kammeratskab, der altid her¬
sker ledere og spillere imellem på vore
1. og 2. hold. Med stor autoritet og myn¬

dighed gjorde han sit til, at savnet af
Bosse blev kraftigt reduceret. Lad der

gennem disse linier lyde en stor tak til
Karl for hans fremragende indsats, i de
tre uger han vikarierede for Bosse. Og
så til resultaterne:
Vi tabte 0-2 i Østrig efter en god ind¬
sats. Kampen bød iøvrigt på en debu¬
tant, idet John Jensen for første an

optrådte på divi-holdet og gjorde det
med stor succes, han viste ting o sa¬
ger, der i løbet af kort tid vil gøre ham

til fast divisionsspiller.
Fredag den 4.-7. skulle vi dyste mod
Amsterdam- lubben Teistar. - Igen måtte
vi indkassere et nederlag, dennegang på
1-3, men absolut efter en lovende ind¬
sats. Holbæks spil overraskede vore
modstandere. Gang på gang fik det bifal¬
det til at bruse ned over banen fra de
ca. 4000 hollandske tilskuere. Desværre
udløste dette gode spil ingen mål, selv¬
om vi var tæt på adskillige gange. Men
afgjort efter en god og løfterig indsats.
Lørdag den 12.-7. skulle vi så for før¬
ste gang vise vort eget publikum, at bulletinerne udenrigs fra ikke var det rene
galimatias. Vi skulle møde Za lebie fra
Polen, turneringens ubestridte bedste

hold, og var på forhånd indstillet på at
sælge os så dyrt som muligt. Men ak,
det går ikke altid, som præsten prædi¬
ker. Igen efter en times strålende spil,
en uden mål, måtte vi se os besejret
med 2-0.
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3 kampe — 3 nederlag og en målscore
på 1-7, det var måske resultater, der
kunne give stof til eftertanke. Blot ikke
hos H.B.&I. Klubben har i hver af de 3
kampe bestræbt sig på, at stille det bed¬
ste hold vi kunne mønstre og modstan¬
den taget i betragtning, mener vi at være
faldet med æren i behold.
Derfor er det beskæmmende at høre
DBU s formand, Vilhelm Skousens udta¬
lelser om de danske Toto-holds indsats
i store dele af den danske presse. Skousen citeies bl. a. for udtalelser om, at

det er beskæmmende at dansk fodbold
skal lægge navn til deltagelse i Tototurneringen, idet man fra de 4 danske
holds side ikke tager turneringen alvor¬
lig nok, fordi man bl. a. stiller med sine
næstbedste hold.

Det er ABSOLUT stærke ord i juli må¬
ned og efter H.B.&l. s mening også for
stærke. Vi har til hver eneste kamp stillet
det efter vor mening stærkeste hold og
optakt, ligesom selve kampene er blevet

taget lige så seriøst, som de hjemlige
turneringskampe. Næ, hr. Skousen, for¬

klaringen er snarere, at man ligger, som
man selv har redt. Prøv at tænke på det,
i stedet for at komme med mere eller
mindre flossede postulater.

Til slut en glædelig overraskelse til
vores publikum. Onsdag den 17.-9. kl.
19.30 møder H.B.&I. på stadion det pol¬
ske hold Stal Mielec i Uefa-cupen. Der

bliver noget at glæde sig til, for Stal
Mielec, der er polske mestre fra 1973
og nr. 3 i 1974, er et af Polens allerstæikeste hold. Samtidig får man muli ¬
hed for at stifte nærmere bekendtskab
med VM s topscorer Grzegorz Lato, der
sammen med Henryk Kaspercsak (og¬

så VM-spiller) udgør en frygtindgydende
angrebsduo hos Stal Mielec.
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