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HB&ls første- og andetholdstrup med
damer havde en meget vellykket tur
først til Tjekoslovakiet og senere til
Portugal. 15 spillere plus ledere star¬
tede planmæssigt torsdag aften fra
klubhuset og ankom senere på afte¬
nen til Wien, hvor vi blev indlogeret
på vort hotel for derefter at gå en
tur ud for at se på byen. Nogle faldt
ind på små hyggelige ølstuer, andre
på diskotek. Det var på et af disse
steder, Bosse fotalte sin fantastiske
historie om kaptajn Cooks tre jord¬
omsejlinger - der var ingen, der
kunne gætte, på hvilken han døde!!
Den aften blev vor kasserer sat på
på den første prøve - det har ikke
noget med Limfjorden at gøre - men
ved hjælp af Sonja fik han rede på
både shilling, D-mark og dollar. At så
Bosse gik i seng med sko på er nu
en anden sag.

Næste formiddag blev vi afhentet af
en gammel tjekkisk bus, som kørte
os til den tjekkiske grænse, hvor vi i
løbet af et par timer fik lov at køre
videre til Bratislava.

Her blev indlogeret på et meget stort,

ældre hotel midt i byen. Her var me¬
get varmt, men det var forfriskende
at sidde om aftenen på en promena¬
derestaurant ved Donaus bred og
nyde en flaske champagne - pris 35
kr. Efter kampen lørdag aften i 32
graders varme var vi Inters gæster
til middag i en hyggelig kælderre¬
staurant, hvor et strygeorkester spil¬
lede dejlige wienermelodier. Vi troe¬
de egentlig, at vor formand ville ha¬
ve givet et nummer på fiolen, men
han lod sig ikke overtale. Derfra ud
og se på byen. Det var svært at kom¬
me ind, da alt var optaget, men da
Texax (Tune) havde været hjemme
og skifte bukser, lykkedes det at
komme ind. - Den aften var der nog¬
le, der havde svært ved at slippe de
mørke slaviske øjne.

Næste formiddag gik turen så til¬
bage til Wien med bus. Grænsen blev
passeret uden problemer, og her vi¬
ste Palle Krath sig som en glimren¬
de forretningsmand.

Fra Wien gik turen til Frankfurt, hvor
den resterende del af deltagerne i
træningslejren ventede sammen med
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Hurtig afgang fra Frankfurt og vel¬
lykket ankomst til Oporto. Her blev
vi afhentet af en to-dækkerbus, og
ved denne lejlighed viste Benny og
Per T. sig som glimrende 1. sals pilo¬
ter. De styrede fra deres høje stade
bussen til alles tilfredshed.
Hotel Vermar ca. 30 km. nord for
Oporto var et aldeles fortræffeligt ho¬
tel. Helt igennem første klasses. Her
blev de næste seks dage tilbragt med
hård træning, solbadning og afslap¬
ning. Solen skinnede fra morgen til
aften, og det var så varmt, at man
ikke hele tiden kunne opholde sig i
det fri. Man var simpelthen nødt til at
søge i skygge en gang imellem!!!
Middagen blev ikke serveret før kl.
20, og derefter så nogle fjernsyn, an¬
dre sad og hyggede sig i den fortræf¬
felige bar, og andre igen tog til den
nærliggende by, hvor der bl. a. var
indendørs fodbold - dog spilledes
nærmest efter udendørs regler med
tacklinger o.s.v. Da hver kamp var på
to gange 20 minutter, var det ret
hårdt at deltage. Flere spillere fik
krampe, og Henrik viste sig her som
en glimrende bandemassør. I samme
by var der også en natklub, der blev
besøgt en enkelt gang. Her optrådte
nogle danske artister bl. a. som aber,
og da denne hanabe opdagede, at
der var danskere blandt  æsterne,
måte han naurligvis undersøge, om
Bjarne havde nogle danske lus med
- det havde han ikke.

Torsdag eftermiddag var arrangeret
tur til Oporto. En by på 700.000 ind¬
byggere. Her havde vi nogle timer til
at spadsere rundt i byen og handle,
men der var meget varmt, og der
var mange steder en ulidelig stank af
olie og snavs.

Lørdag aften spilledes mod Vitoria
fra Guimares. Denne by ligger ca. 50

km inde i landet, og på turen de til
fik vi et lille indtryk af frodigheden i
denne del af Portugal. Det var under
denne kamp Bosse blev så irriteret
på dommeren, at han gik ind på ba¬
nen og spillede Hans E. Andersen fri.
Som det ses på billedet gjorde Hans
hvad han kunne for at score på Bos¬
ses aflevering, men skuddet blev ta¬
get af den portugisiske målmand.
Næste morgen gik turen atter hjem¬
ad, og det var en flok trætte HB&l'ere,
der kl. 20 søndag aften ankom til
Holbæk.

Toto.

TOT®
Det gik ikke helt som ventet i Toto-
Cupen. Et par point eller tre havde
vi vel sat næsen op efter, men Hol¬
bæk skulle som det eneste danske
hold stå til bage med et nul i slut-
stillingen.

Slutstilling i Toto-Cupén gruppe 7.
Inter Br  q 19_4 10
Guimaraes  e 11-8 8

Oostende  6 10-13 6
Holbæk  e 3-18 0

MANGLER DU KONTAKT?
Så er vi to unge sportstrænede fyre
der kan træffes på stadion hver tirs¬
dag og torsdag mellem 18.00 oq
19.30.

Benny og Henning.

SAGLIGE MØDER.

I kværulantforeningen vil der i nær¬
meste fremtid blive afholdt en disku-
tion mellem Bent Melin og John Løg¬
ager, ordstyrer bliver knud »Sorte«
Hansen.


