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ORDFÖRANDES SPALT

Skall det vara så svårt att få 
ihop ett vettigt spelprogram?Vakna, FBF! 

FOTO: JOHAN GEISOR

Bästa vänner! Då är vi igen 
igång med en ny säsong. 
Vasa IFK åker på som en jojo 
mellan zonerna. Ett år i nor-
ra och nästa igen i  västra. 
I år 2014 är vi igen i västra 
zonen. Givetvis bra med kor-
tare resor och intressanta 
motståndare; Åbo IFK, Kraft 
med fl era.

Vad gäller matchprogram-
met är det samma cirkus 
som för två år sedan. FBF 
kallar pampigt ihop till en 
träff i Tammerfors. Alltså 
”Avauspotku” (sv.: ”Av-
spark”) för alla föreningar 
från herrarnas division 2 
och damernas division 1 
till ligan. Igen ett samkväm 
som man kommer till för 
att trivas och diskutera allt 
möjligt. Utom det väsentliga; 
nämligen spelprogrammet! 
Inte en susning innan mö-
tet om årets program. Detta 
nära fyra månader sedan se-
rien tog slut. Inte åker vi till 
Tammerfors för att umgås. 
Så roligt är det inte! Nästan 
två veckor efteråt kommer 
så det preliminära program-
met. Inte en minsta lilla öns-
kan (läs: som skickats in före 
jul 2013) hade nått fram till 
FBF:s planerare.

Samma visa som vanligt; 
match på villaavslutning-
en, lokalderbyn i helgerna, 
långa resor mitt i veckan 
(alla spelare arbetar eller 

studerar!). Kan de lyckas 
bättre än så för att spoliera 
förtroendet mellan förening-
arna och FBF? Knappast!

Så började igen rumban 
med att ringa, sända e-mail 
och fi xa till programmet. 
Nog kunde vi bränna krut på 
annat!

Damernas division 1 seri-
program då? Inte ens zonin-
delningen är helt klar! Detta 
har till en del sin förklaring 
i de sena avhoppen fran se-
rien.

Herrarnas trupp är spikad 
så när som på ett par spela-
re. VIFK har rätt bra ordning 

på försvar och mittfält samt 
kanterna. Men målspot-
tandet har inte liksom varit 
vår starka sida. Detta fastän 
”Anttu” Strandvall och nå-
gon till nog sätter ett antal 
strutar. Men de där riktigt 
avgörande målen som håller 
oss i tabelltoppen har vi sak-
nat. Olli Nylund (mv) tog sitt 
pick och pack och skrev på 
för GBK. Kåre Björkstrand 
slutade p.g.a arbete. Så även 
vår viktiga mittfältare Robin 
Nordlund. Plus att Thomas 
Johansson ville trappa ned.

Nu skall Hannes Ström och 
Antti Ruostekoski se till att 
målet hålls rent. I stället för 
de som slutat har vi lyft upp 
några lovande juniorer bl.a. 
Hugo Villför och gjort några 
spelaranskaffningar med er-
farenhet. Målet för säsongen 
är givetvis att hänga med 
i toppen av tabellen. Helt 
klart ingen lätt uppgift för 
stjärngossarna.

Damerna kan fortsätta 
med, i stort sett, lika stark 
trupp som som ifjol. Ria 

Öling och Veronica Sui tog 
steget till TPS och ligan. Nå-
gon till har slutat eller fl yt-
tat. Men så har det kommit 
någon i stället samt att några 
B-fl ickor har tagit steget till 
damernas representations-
lag att spela tillsammans 
med de B-fl ickor som redan 
senaste säsong fanns med. 
B-fl ickorna har fått förstärk-
ning från de egna leden samt 
dessutom någon utfi från. 
Det viktiga för damerna efter 
våren är att fi nnas bland de 
två första i zonen. Allt för att 
få med sig så många poäng 
som möjligt till hösten då se-
rien avgörs. Till dess så skall 
kanske laget förstärkas nå-
got. Givetvis är målet att be-
fi nna sig i toppen av tabellen 
då säsongen är klar. Nästan 
alla i damlaget och B-fl ick-
orna är från orten eller egna 
VIFK fostrade adepter. Kul!

Så har återigen en VIFK:are 
nått vuxen ålder, nämligen 
Mikael Snellman gick och 
fyllde 50 år i december. Som 
ni kanske såg via lokalpres-
sen samlade han in födel-
sedagspengar till förmån 
för junioridrotten i Vasa. 
Vasa IFK erhöll som en av 
tre föreningar ett ansenligt 
belopp att förkovra VIFK-
Mästerskapsfond med. VIFK 
tackar ödmjukt för detta och 
önskar Mikael allt väl i fram-
tiden.

Må så gott fram till nästa 
”VIFK Magazine”. Den tid-
ningen torde komma ut 11.4, 
just innan serien börjar.

Du har väl koll på med-
lemsavgiften? Inne i tidning-
en fi nns som vanligt kopian 
av ett bankgiro där alla vä-
sentliga uppgifter fi nns.

Med bästa fotbollshälsningar,
Henrik Skytte,

ordf. för Vasa IFK

FRIDAY!
Tilaa sushi-annoksesi viimeistään torstaina! TAKE AWAY-annokset noudettavissa aina perjantaisin klo 11.00 alkaen. 

Beställ din sushi portion senast på torsdag! TAKE AWAY-portionerna kan hämtas varje fredag från kl. 11.00.

SUSHI
Tilaa! Beställ!

010 2292 444Puh/Tel

Alla är vi IFK:are. Ett sätt att visa den saken är att betala 
medlemsavgiften. Uppgifter om summa och konto hittar du 
inne i tidningen. Igen står en ny säsong för dörren. Men 
vore skoj om bollförbundet skulle agera mer smidigt då 
man gör upp spelprogrammet. Samma visa år efter år!
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
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Hyvät ystävät. Taas on uusi 
kausi alkamassa. Vaasan 
IFK:ta pompotellaan lohkos-
ta lohkoon. Yksi vuosi po-
hjoislohkossa seuraava taas 
länsilohkossa. Tänä vuonna 
taas takaisin länsilohkoon. 
Tietenkin siinä on jotain hy-
vääkin. Matkat lyhenevät ja 
mukana on ehkä mielenkiin-
toisempia vastustajia kuten; 
Åbo IFK. Kraft jne.

Itse otteluohjelmassa val-
litsee taas sama sekasorto 
kuin kaksi vuotta sitten. SPL 
kutsuu suureleisesti kaikki 
miesten kakkosesta ja na-
isten ykkösdivarista liigaa 
myöten koolle Tampereelle 
”Avauspotku”-tilaisuuteen. 
Taas sellainen tilaisuus, jo-
hon tullaan viihtymään ja 
keskustelemaan kaikenmoi-
sista asioista. Paitsi siitä 
tärkeimmästä; nimittäin ot-
teluohjelmasta! Ennen ko-
kousta ei ollut minkäänlaista 
hajuakaan otteluohjelmasta 
vaikka sarjat päättyivät nel-
jä kuukautta sitten. Emme 
me Tampereelle matkusta 
seurustelemaan. Ei se niin 
hauskaa ole. Melkein kaksi 
viikkoa myöhemmin saapuu 
sitten alustava otteluohjel-
ma. Ei sitten vähäisintäkään 
toivomusta oltu otettu huo-
mioon SPL:n toimistossa, 
vaikka ne oli toimitettu sin-
ne jo ennen joulua 2013.

Ja aina sama juttu; hu-
vilakauden päättäjäisinä on 
ottelu. paikallisottelut on 
viikonloppuisin, keskellä 
viikkoa pitkiä matkaotteluita 
(kaikki pelaajat opiskelevat 
tai ovat töissä). Voidaanko 
sitä onnistua paremmin luot-
tamuksen horjuttamisessa 
seurojen ja SPL:n välillä? 
Tuskinpa!

Ja taas alkaa sitten varsi-
nainen rumba.  Kaiken 
maailman sähköpostien lä-

Herätys SPL!
hettäminen ja soittaminen  
otteluohjelman säätämisek-
si. Olisihan meillä tähdelli-
sempää tekemistä!

Entäs naisten ykkösdivari? 
Sen kohdalta ei edes lohko-
jako ole vielä täysin valmis. 
Tämä johtuu osaksi siitä, 
että jotkut ovat myöhäises-
sä vaiheessa luopuneet sar-
japaikastaan.

Miesten ryhmä on muu-
tamaa miestä vaille valmis. 
VIFK:n puolustus, keskikent-
tä ja laidat ovat jokseenkin 
kunnossa, mutta maalinteke-
misessä on ollut puutteita. 
Tämä siitä huolimatta, että 
”Anttu” Strandvall ja muu-
tama muu pystyy maalin-
tekoon. Olemme kuitenkiin 
jääneet kaipaamaan niitä 
ratkaisevia maaleja, jotka pi-
täisivät meidät lohkon käki-
tuntumassa.

Olli Nylund pakkasi lauk-
kunsa ja siirtyi GBK:hon. 
Kåre Björkstrand lopetti 
töiden takia, kuten meidän 
tärkeä keskikenttäpelaajam-
me Robin Nordlund. Näiden 
lisäksi Thomas Johansson 
on lopettelemassa.

Nyt Hannes Ström ja Antti 
Ruostekoski vartioivat maa-
lia. Lopettaneiden tilalle on 
otettu muutama lupaava 
juniori mm. Hugo Villför ja 
lisäksi olemme hankkineet 
muutaman kokeneen pelaa-
jan. Kauden tavoitteena on 
tietenkin pysyä kärjen tuntu-
massa. On selvää, että siitä 
tulee tähtirinnoille aikamoi-
nen haaste.

Naisten joukkue pysyy 
miltei yhtä vahvana kuin 
edellisvuonna. Ria Öling 
ja Veronica Sui siirtyivät 
TPS:ään. Jokunen pelaaja 
on lopettanut tai muuttanut 
pois, mutta tilalle on tullut 
uusia, ja muutama B-tyttö 
on noussut ykkösrinkiin ai-

kaisemmein siirtyneiden 
B-tyttöjen joukkoon. B-tytöt 
ovat vahvistuneet sisäisillä 
siirroilla ja lisäksi on ulkoa 
tullut muutama pelaaja. Na-
isten tärkein tavoite on olla 
kahden parhaan joukossa 
keväällä, jotta syksyllä, kun 
sarja ratkaistaan olisi mah-
dollisimman paljon pisteitä. 
Siihen mennessä ehkä jouk-
kuetta vahvistetaankin. Tot-
takai tavoitteena on olla 
sarjan kärjessä kauden päät-
tyessä. Melkein kaikki nais-
joukkueen ja B-tyttöjen pe-
laajat ovat paikkakuntalaisia 
tai VIFK:n kasvatteja. Kivaa!

Jälleen on vifkiläinen 
päässyt miehen ikään. Jou-
lukuussa nimittäin Mikael 

Snellman täytti 50 vuotta. 
Kuten ehkä huomasitte pai-
kallislehdistä hän toivoi, 
että mahdolliset lahjoitukset 
koituisivat junioriliikun-
nan hyväksi. Vaasan IFK sai 
yhtenä kolmesta seurasta 
huomattavan lahjoituksen, 
jolla kasvatettiin VIFK:n 
Mestaruusrahastoa. VIFK 
kiittää nöyrästi ja toivottaa 
Mikaelille kaikkea hyvää jat-
kossa.

Kai sinulla on jäsenmaksut 
hoidossa? Lehden mukana 
tulee taas pankkisiirtokopio, 
josta kaikki tarvittava tieto 
käy ilmi.

Parhain jalkapalloterveisin
Henrik Skytte

Vaasan IFK:n puheenjohtaja

Kaikki olemme vifkiläisiä. Sen voi osoittaa muun muassa 
maksamalla jäsenmaksun. Lehdessä mainitaan tilinumero 
ja summa. Taas on uusi kausi alullaan. Mutta olisihan se 
ihanaa, jos palloliitto toimisi joustavammin otteluohjelman 
teossa. Joka vuosi aina sama juttu.

Utbildningsutbud 2014 på
www.yrkesakademin.fi.

Sök via gemensam ansökan på 
www.studieinfo.fi under tiden 

24.2–14.3.2014. 
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VALMENTAJAN PALSTA

Vihdoinkin lumi on tuon-
ut vähän valoa pimeyden 
keskelle ja pakkanen pauk-
kuu kovana tätä kirjoitet-
taessa. Silti se ei estä jouk-

Harrastaako lapsi vai aikuinen?
”Älkäämme me vanhempina rajoittako lapsen halukkuutta 
harrastaa urheilua omien tarpeittemme kustannuksella”

Herrlagets tränare Tomi ”Kärde” Kärkkäinen delar som 
vanligt med sig av sina tankar. Den här gången refl ekterar 
han inte över samspelet på plan så mycket som över sam-
spelet mellan föräldrar och barn – ja, eller mellan familjen 
och idrottsföreningen kanske?

FOTO: JOHAN GEISOR

Snabb första hjälpen
kan rädda liv!

Aktuella kurser:

Första hjälpen FHJ 1®  • 16 timmar:
Vad göra när en olycka inträffar, i samband med de 
vanligaste sjukdomsattackerna.
Livräddande första hjälpen • 4 timmar:
Vad göra i en livshotande situation och hur slå larm.
Livräddande första hjälpen • 8 timmar:
Vad göra i samband med de vanligaste sjukdomsfallen, 
du kan slå larm och ta hand om smärre blessyrer som 
brännsår och sår.
HLR+D, hjärtlungräddning + defibrillation (hjärtstartare)

Finlands Röda Kors
Österbottens svenska distrikt
Samordnare för hälsovårdsverksamhet
Anne-Maj Forsman 050 345 1561,
anne-maj.forsman@rodakorset.fi

kuetta harjoittelemasta 
tulevaa kautta varten. Kiitos 
siitä aina lämpimän Botnia–
hallin.

Harjoitusolosuhteisiin on 

tuonut junioripuolella lis-
änsä uusi Fennia-areena. 
Toffe Sparv sanoikin ol-
leensa yllättynyt uuden hal-
lin käyttöasteesta ja totesi 
samaan hengenvetoon, että 
seurojen halukkuus treeniai-
koihin täyttäisi vielä yhden 
uudenkin hallin.

Niinpä olenkin ihmetellyt 
Botnia–hallissa ollessa ty-
hjänä olevaa futiskenttää. 
Esimerkiksi lauantaina kello 
viiden jälkeen kenttä am-
mottaa tyhjyyttään. Miksi?

Väistämättä tulee mieleen 
junioreiden vanhemmat 
ja valmentajat. Kuka nyt 
viitsisi lähteä lauantai-iltana 
kuskaamaan lapsiansa Bot-
nia–hallille saakka. Älkää nyt 
ymmärtäkö väärin... suuri 
osa vanhemmista kuskaa 
lapsiansa harrastuksesta to-
iseen, mutta tuntuu, että iso 
osa ei sitä viitsi tehdä.

 Muistan hyvin tapauksen 
muutaman vuoden takaa, 
kun vein nuorimmaisen poi-
kani futistreeneihin Gerbyn 
kentälle. Treenien alkaessa 
mukaan liittyi uusi poika. 
Pojan äiti marssi valmen-
tajan luokse ja äänekkäästi 
ilmoitti, että kyseinen poika 
treenaa sitten vain kerran 
viikossa, koska hän (äiti) 
ei rupea muksuansa monta 
kertaa viikossa treeneihin 

kuskaamaan. Kuka tekee täl-
löin päätöksen lapsen har-
rastuksesta? Valitettavasti ei 
ainakaan lapsi itse. 

Käväisin marras-/joulu-
kuun vaihteessa Saksassa 
tutustumassa Bundesliiga-
joukkue Borussia Mön-
chengladbachin toimin-
taan. Mielenkiintoinen 
reissu ja taas tuli toivotta-
vasti opittuakin jotain. Reis-
susta lisää seuraavassa leh-
dessä. Kuitenkin sen verran 
voi nyt kertoa, että pikkujun-
nujen treeneissä oli kunnon 
tekemisen meininki. Näitä 
pikkupelureita tuli harjoi-
tuksiin viidenkymmenen 
kilometrin säteellä. Botnia–
hallin sijainti viiden kilome-
trin päästä keskustasta ei 
missään nimessä saisi olla 
kynnyskysymys harjoituksia 
suunniteltaessa.

Yhteiskunta on huolissaan 
lasten liikunnan vähäisyy-
destä. Älkäämme me van-
hempina rajoittako lapsen 
halukkuutta harrastaa esi-
merkiksi jalkapalloa omien 
tarpeittemme kustannuksel-
la. Mikäli me niin teemme, 
teemme samalla omille lap-
sillemme karhunpalveluksen 
tulevaisuutta ajatellen.

Terveisin,
”Kärde”

Nya parhus i Övermalax centrum

Naturnära vid ån och nära till all service.
Kvalitativa bostäder med bergvärme.

tfn 0500-324 120 • www.sanifast.fi
BYGGER • RENOVERAR • FASTIGHETSSERVICE

Naturnära vid ån och nära till all service.Naturnära vid ån och nära till all service.Naturnära vid ån och nära till all service.Naturnära vid ån och nära till all service.Naturnära vid ån och nära till all service.Naturnära vid ån och nära till all service.Naturnära vid ån och nära till all service.Naturnära vid ån och nära till all service.Naturnära vid ån och nära till all service.Naturnära vid ån och nära till all service.Naturnära vid ån och nära till all service.Naturnära vid ån och nära till all service.Naturnära vid ån och nära till all service.Naturnära vid ån och nära till all service.

Endast två lägenheter 
kvar, ring för mer info!
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Smakliga luncher 
vardagar 

kl. 10.30-14.45

Skeppsredaregatan 3, 
65710 Vasa

Tel. 050-5431528

LINDBERG CONSTRUCTION
Kaasastået 32, Malax
www.ovelindberg.fi

Vi bygger radhus i Yttermalax. Ännu finns
lediga lägenheter kvar. Ring för mera info!
* gör element för hus, garage och villor
* bygger nytt, gör ritningar och planering
* renoverar
* vtt certifikat för våtutrymme

Ring! Begär offert Ove 0500-733701
e-post: ove.lindberg@pp.malax.fi

www.epv.fi

TUTUSTU TARJONTAAMME JA LÖYDÄ OMA KOTISI:
BEKANTA DIG MED VÅRT UTBUD OCH HITTA DITT EGET HEM:                                                                                                            ASUNNOT.FI
LEMMINKÄINEN TALO OY LEMMINKÄINEN HUS AB
OLYMPIAKATU 16, 65100 VAASA OLYMPIAGATAN 16, 65100 VASA
PUH. 02071 58300 TEL. 02071 58300
ASUNTOMYYNTI.VAASA@LEMMINKAINEN.COM ASUNTOMYYNTI.VAASA@LEMMINKAINEN.COM

   
	 m²	 KRS/VÅN	 MH	 ALK/	FP	FR.	 VH	 ALK/	SKF	FR.

4 h/r+k+s/b 80,0-94,0 1/1 68 504 192 000
5 h/r+k+s/b 104,5-105,5 1-2/2 68 683 230 000
6 h/r+k+s/b 111,5 1-2/2 72 878 245 000
Autopaikat/Bilplatser    2 000 - 13 500

As  Oy  Vaasa n Aurinkokumpu            Bs  Ab  Vasa  Solbacken

Muuttovalmiita asuntoja keskellä Gerbyytä. Myytävistä asunnoista löytyy vielä sekä yksi- että 
kaksitasoisia ratkaisuja, eli koteja erilaisiin tarpeisiin. Vesikiertoinen lattialämmitys, parkettilattiat 
ja Petra keittiöt. Hyvillä materiaaleilla varustettuun kotiin on helppo muuttaa. Asunnoissa hyvin säi-
lytystilla, mm. oma ulkovarasto sisäänkäynnin yhteydessä ja käyttöullakko. Päivittäispalvelut ja up-
eat lenkkimaastot löytyvät lähiympäristöstä. Energialuokka D

2007
. Lämmitysmuotona kaukolämpö. 

Tilaa kohteeseen yksityinen esittely!

Inflyttningsklara bostäder i Gerby. Det finns bostäder i både ett- och två plan till salu, alltså hem 
för olika behov. Vattenburen golvvärme, parkettgolv och Petra kök. Till dessa hem som inretts med 
goda material är det lätt att flytta. Bostäderna har gott om förvaringsutrymme med bl.a. ett eget 
uteförråd vid huvudingången och bruksvind. Daglig service samt fantastiska friluftsleder i närheten. 
Energiklass D

2007
. Som värmekälla fungerar fjärrvärme. Beställ en privat visning till detta objekt!

Kom med och 
spela fotboll!

Etsimme uusia 2004-2009
syntyneitä tyttö– ja poika 

pelaajia!

Tule mukaan 
pelaamaan futista!

Vi söker nya 2004-2009 födda 
flick– och pojkspelare! 

Info:
krister.gronholm@vifk.fi

044-0331624
www.vifk.fi

 NIITTYLÄHTEENTIE 13 KÄLLÄNGSVÄGEN
65610 MUSTASAARI KORSHOLM

PUH 063228000 TEL MIKAEL SAND

WWW.HENRYTEIRS.FI

REHURAAKA-AINEET 
FODERRÅVAROR
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VIFK:s damer 
topplag i division 1?
Efter att bollförbundet behandlat 

licensansökningarna för damligan år 
2014 i början av januari stod det klart 
att VIFK spelar division 1-fotboll även 
kommande säsong. VIFK:s damer 
slutade som bekant tvåa i den övre 
slutserien ifjol och hade i händelse 
av avhopp eller uteslutningar i ligan 
som första lag fått bud om spel i lan-
dets högsta serie. Nu tilldelades alla 
lag licens och de våra får sikta in sig 
på spel i division 1. 

Förutsättningarna för att avancera 
till ligan är fortsättningsvis de sam-
ma. De fyra bästa lagen i den norra 
respektive södra zonen gör efter en 
dubbel grundserie upp om en plats i 
damligan. Den övre slutserien spelas 
precis som år 2013 i form av en en-
kel serie. Det nya för i år är att fler lag 
än tidigare faller ur division 1. Istäl-
let för en nedflyttningsserie för den 
norra respektive södra division 1-zo-
nen spelas nu en gemensam nedflytt-
ningsserie, där fem av åtta lag degra-
deras till division 2.

Därtill avancerar enbart ett lag från 

division 2, vilket i sin tur gör att divi-
sion 1 spelas med tolv lag i en enda 
landsomfattande serie år 2015.

VIFK kommer i sommar att möta 
flera nya lag. Dessa lag är Ylöjärven 
Ilves (som VIFK slog ut i cupen ifjol), 
IK Myran samt Petalax IK. Vi kan med 
andra ord se framemot ett par öster-
bottniska derbyn i damettan det kom-
mande året. Tragiskt nog har både 
GBK (som föll ur ligan i höstas) och 
TJK fått kasta in handduken under 
januari. Hur förbundet fyller på se-
rien och med vilka lag återstår ännu 
att se. Klart är dock att kvaliteten lär 
bli lidande. Utöver de ovannämnda 
lagen återfinns Ilves och JyPK från 
Jyväskylä i den norra zonen. Ska man 
så här tidigt på kalenderåret försöka 
sig på en kvalificerad gissning så lär 
VIFK, Ilves och JyPK utgöra topptrio 
när vi summerar grundserien. De lag 
som når den övre slutserien får med 
sig poäng enligt modellen 3-2-1-0, vil-
ket ifjol visade sig vara ytterst vär-
defullt för seriesegrarna Merilappi 
United.

På spelarfronten har Ria Öling läm-
nat VIFK för spel i TPS. Kontraktslä-
get är i skrivande stund öppet för ett 
par spelare som tillhörde truppen 
ifjol, men grundstommen ser ut att 
bli den samma. Kris Huckstepp och 
den övriga lagledningen har därtill 
plockat in ett par nya namn för att 
bredda och förstärka laget. Kata-
riina Ketonen, med ett förflutet som 
B-junior i föreningen och sedermera 
också i PK-35, är en av de nya som 
publiken får stifta bekantskap med i 
sommar.

För B-flickornas del fortsätter det 
goda arbetet som gav FM-brons i hös-
tas. Även här är stommen i det när-
maste intakt. Målvakten Heidi Jussil, 
försvararen Maria Aarnio samt mitt-
fältarna Alexandra Almén och Julia 
Järvi är de av bronsmedaljörerna 
som faller för ålderstrecket. Vidare 
finns en del som i sig blivit för gamla, 
men som redan förra året var fokuse-
rade på damlaget.

Kris Huckstepp, som precis som 
ifjol tränar laget, har breddat trup-

Större delen av B-flickornas lag fortsätter från ifjol
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FOTO: BJARNE NORRGÅRD

Trots att VIFK:s unga damlag senas-
te säsong var nykomlingar i division 
1 var det inte långt ifrån att man hade 
tagit klivet till FM-serien. Nytt försök 
i år. Under vintern spekulerades det 
i att något lag i högsta serien skulle 
trilla av pinnen, varpå VIFK redan i år 
hade fått chansen att spela i högsta 
serien. Förra året mötte man FM-se-
rielaget PK-35 i cupen och kunde ge 
gott motstånd. 

VIFK:s damer 
topplag i division 1?

pen med yngre spelare från de egna 
leden och VIFK kommer med all sä-
kerhet att få ihop en slagkraftig trupp 
även i år. För motståndet svarar be-
kanta lag i den norra FM-seriezonen.  
Ilves, JyPK, Merilappi United, SiPS, 
ONS, Pallokissat och WJK är lagen 
som de våra ska möta i en dubbel 
grundserieomgång med start i vår. 
De fyra bästa spelar sedan kvarts-
fi naler mot lagen i den södra zonen 
medan de fyra sämsta spelar om fort-
satt spel i FM-serien. Precis som ifjol 
kommer B-fl ickorna att träna en hel 
del ihop med damerna, vilket förstås 
också möjliggör spel i division 1 för 
B-fl ickorna. VIFK är inte represente-
rat i fi nska cupen i år. Detta som en 
följd av att cupspelet inleds redan i 
januari och avslutas i juni. 

Serierna för respektive lag spar-
kas igång under april månad. Vi ser 
med tillförsikt framemot säsongen 
och hoppas på god uppslutning på 
matcherna även i år!

KASTELLI-HUS 
Storalånggatan 60, Vasa
Mikael Boberg 046 850 3590
Johan Wikar 040 197 1629
Skolgatan 5, Jakobstad
Johan Wikar 040 197 1629

www.kastelli.fi
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   till den 31.3.2014

en buffemåltid
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www.rax.fi

92x32_8,95_SVE.indd   3 6.2.2014   12:37:59Du är viktigast.
Låt oss kartlägga ditt
Personskydd.

Sinä olet tärkein.
Tule Henkilöturvan
tarkastukseen.

Handelsespl 19-21, VASA
www.lokaltapiola.fi

Kauppapuist. 19-21, VAASA
www.lahitapiola.fi

Liksom på vår hemsida 
www.vifk.fi  kan man få relevant 
info den här vägen. Exempelvis 

rörande utgivnings-datum för ”VIFK 
Magazine” och annat superviktigt.

Du vet väl om att 

vår förening 

 nns på Facebook 

också? 
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Alkutalvella 2012 joukku-
een vanhempainkokoukses-
sa suunniteltiin vuoden 
2013 toimintaa ja tapahtu-
mia.  Monissa turnauksissa 
olimme käyneet joka vuosi 
ja nyt haettiin vaihtoehtoa 
valmistautumiseen uuteen 
kauteen. Perustettiin työr-
yhmä selvittämään paljonko 
harjoitusleiri ulkomailla 
maksaisi. Työryhmä esitti 
lukuja jotka osoittivat että 
samalla kustannuksella 
päästään leirille ulkomaille 
kun mitä vähän isompi tur-
naus maksaisi Pohjoismais-
sa. Luotiin budjetti ja mie-
tittiin tapoja hankkia varoja 
jotta leiri toteutuisi. Leirin 
budjetti oli muun toiminnan 
ulkopuolella ja pääsääntö-
isesti saatiin budjetti kasaan 
vahvalla sponsorituella ja 
talkootöillä. Pelaajat mak-
soivat ainoastaan 100 euroa 
leiristä omasta taskustaan. 
Kaikki joukkueen 25 pelaajaa 
osallistuivat leiriin ja matka-
an lähti myös 5 aikuista, eli 
valmentajia ja joukkueenjoh-
toa. Koettiin että tämä olisi 
loistava tapa valmistautua 

P00 City 
harjoitusleirillä
Lloret de Marissa 
Espanjassa

kesäkauteen mahdollisem-
man hyvällä tavalla. 

Leirin paikaksi valittiin 
Lloret de Mar, joka sijaitsee 
noin 70 km Barcelonasta 
meren rannassa. Leirin ajan-
kohta oli 16-20.4.2013. Linja-
autolla mentiin Tampereelle 
ja sieltä lennettiin lentoko-
neella tiistaina 16.4. kohti 
Gironan lentokenttää. Tul-
tiin myöhään illalla perille. 
Linja-auto oli vastassa joka 
vei meidät myöhäiselle ilta-
palalle hotellissa. Huoneet 
jakoon ja nukkumaan, koska 
seuraavana aamuna olivat 
heti ensimmäiset harjoi-
tukset. Hotelli oli hyvää 
suomalaista tasoa jossa oli 
uima-allas sekä sisällä että 
ulkona.

Hyvin nukutun ensim-
mäisen yön jälkeen mentiin 
aamupalalle, joka oli erittäin 
runsas. Hotellin aamupalat, 
lounaat ja illalliset olivat 
buffé-tyyliä, eli kaikille lö-
ytyi aina jotain mistä piti. 
Harjoituskenttä sijaitsi 15 
minuutin kävelymatkan 
päässä hotellista, joten se 
oli aina hyvä happihyppely 

ennen harjoituksia. Harjoi-
tuskenttämme alustana oli 
keinonurmi.

Keskiviikkona ja torstaina 
harjoiteltiin kaksi kertaa / 
päivä, aamupäivällä klo 10 
ja iltapäivällä klo 15. Perjan-
taina meillä oli aamuharjoi-
tukset ja iltapäivällä ottelua. 
Otteluihin jaettiin porukka 
kahtia tasaisiin joukkueisiin. 
Kaikki saivat täten pelata yh-
den ottelun. Lauantaina en-
nen kotimatkaa harjoiteltiin 
vielä aamulla. Kaiken kaikki-
aan harjoiteltiin kuusi kertaa 
ja pelattiin kaksi harjoitusot-
telua.

Olosuhteet olivat mainiot. 
Kaikki harjoitukset pidettiin 
noin 20-24 asteen lämmössä. 
Tärkeätä oli pitää nestetasa-
paino hallinnassa, eli huol-
tojoukot huolehtivat veden 
riittävyydestä. Harjoitus-
leiri lämmössä tarjosi mah-
dollisuuden kehittää pelil-
listä osaamista, eli taktista 
kypsyyttä. Olimme talvella 
varmistaneet paikkamme 
karsintojen kautta Puolen 
Suomen Liigaan, jota pela-
taan poikkeuksellisesti tälle 
ikäryhmälle isolla kentällä 
(11v11). Puolen Suomen 
Liigaan osallistuu viiden 

Träningsmatchen mot ett lokalt lag slutade 6–1. Men framför allt var det möjligheten till seriös träning under för-
säsongen som lockade våra ”00”:or till Spanien. Laget har presenterats en gång förut. Där nämndes planerna på 
ett läger i Spanien – varpå man blev ombedda att inkomma med en ny rapport. Också andra lag är välkomna att 
berätta om sin verksamhet i ”VIFK Magazine”. Inte behöver man åka till södern för att ha något roligt att berätta!
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pohjoisimman piirin kaksi 
parasta joukkuetta sekä 
kaksi parasta kolmosta, eli 
12 joukkuetta. Oman piirin 
sarjoissa pelattiin 9v9, joten 
hiottiin kahden pelitavan pe-
liä leirillä. Tietysti kehitetti-
in myös teknistä osaamista.

Perjantai- iltana pelattiin 
suunnitellut ottelut. Ensim-
mäinen ottelu pelattiin 
Blanesissa. Linja-auto vei 
meidät sinne (n 45 min ajo-
matka). Tihkusateessa pe-
lattu ottelu hävittiin 1-3. 
Ottelu oli tasainen, mutta 
kotijoukkue ratkaisi pelin 
viimeisen viiden minuu-
tin aikana. Ottelun jälkeen 
hypättiin linja-autoon ja läh-
dettiin kohti seuraavaa peliä 
Calellassa. Ottelu pelattiin 
uudella keinonurmikentällä 
joka sijaitsi upeasti rannalla! 
Edelleen tihkusadetta ja il-
lan hämärtyessä pelattiin 
ottelu kenttävalojen lois-
teessa. Pelattiin erittäin hy-
vin ja voitettiin 6-1. Numerot 
olivat suuremmat kuin mitä 
tasoero oli kentällä. Ottelut 
olivat erittäin onnistuneita 
siinä mielessä että molem-
mat vastustajat olivat meille 

sopivalla tasolla. Molem-
mat pelit olivat pelillisesti 
tasaisia. Mieleenpainuvaa 
oli myös isäntäjoukkueiden 
loistava käytös ottelun jäl-
keen. Kättelivät ja kiittivät 
hyvästä vastuksesta. Koleas-
sa illassa tunnelma oli erittä-
in lämmin. Otteluista saatiin 
hienot valokuvat ja muistot 
missä molemmat joukkueet 
poseeraavat yhdessä. 

Kuriositeettina voi mainita, 
että matkalla jalkapalloken-
tälle ohitettiin yleisurheilu-
kenttä, jota käytettiin Barce-
lonan olympialaisten aikana 
harjoituskenttänä. Lloret de 
Marissa asui olympialaisten 
aikana maailman huippu-ur-
heilijoita. Hotellien ja harjoi-
tuskenttien julkisivuista 
sen vielä huomaa olympia-
renkaista. Lloret de Mar on 
aika pieni kodikas kaupunki. 
Vapaa-aikana käytiin kävele-
mällä tutustumassa kaupun-
kiin ja sen nähtävyyksiin. 
Tietysti myös pakolliset 
shoppailut kaupungilla kuu-
luivat kuvaan. 

Leiri sujui ilman haaverei-
ta, eli ei yhtään loukkaan-
tumista tai sairastumista. 

Mikäli oli ongelmia paikan 
päällä, yhteyshenkilömme 
hoiti asiat loistavasti ja 
kärsivällisesti. Kaikki saa-
puivat väsyneinä mutta on-
nellisina Vaasaan myöhään 
lauantaiyönä 20.4.. Leiri oli 
erittäin onnistunut ja se on 
valmennusjohdon mielestä 
näkynyt poikien kehitykses-
sä pelillisesti sekä yh-
teishengessä pitkin kautta.

Ikäryhmässä Vasa IFK:lla 
oli kaudella 2013 47 pelaa-
jaa jaettuna Cityyn (25) ja 
Smedsbyhyn (22). City pe-
lasi kevään piirisarjassa 
1 divisioonassa ja nousi 
syksyksi aluesarjaan, jossa 
joukkue sijoittui hopealle. 
Puolen Suomen Liigan pe-
leihin valittiin aina 18 pe-
laajan ryhmä Citystä ja 
Smedsbystä. Keväällä sijoi-
tus oli seitsemäs ja syksyllä 
ylsimme hienosti pronssille 
kovassa sarjassa. Käytettiin 
kaiken kaikkiaan 26 pelaajaa 
Puolen Suomen Liigassa ja 
päästettiin vähiten maaleja 
(ainoastaan 9 maalia 11 ot-
telussa).  Smedsby aloitti 
piirisarjan 2 divisioonassa 
josta nousi syksyksi 1 divi-

sioonaan. Smedsby nousi 
aluesarjaan ensi kaudeksi, 
jossa Vasa IFK:lla siis on kak-
si joukkuetta ensi vuonna. 
Citystä ja Smedsbystä ilmoi-
tettiin myös yhteinen jouk-
kue 3 divisioonaan. Jouk-
kue teki uroteon ja nousi 
suoraan kolmosesta 1 divi-
sioonaan syksyksi! Joukkue 
säilytti paikkansa ykkösessä 
kauden päätteeksi. Laajuu-
temme ikäryhmässämme 
näkyy ensi kauden sarjoissa, 
jossa meillä on yksi joukkue 
Puolen Suomen Liigassa, 
kaksi aluesarjassa ja yksi 1 
divisioonassa. Tämä yhtälö 
ei ole ollut helppo valmen-
nusjohdolle koordinoida jär-
kevästi jotta kaikki saisivat 
mahdollisimman hyviä otte-
luita omalla tasollaan. Olem-
me kauden aikana myös 
järjestäneet Toffe Kloon 
johdolla lisäharjoituksia sitä 
haluaville.  Lisäharjoituksiin 
ilmoittautuivat 38 poikaa 
koko ikäryhmästä. 

Beachfotboll? Kanske inte riktigt. Men väl ett träningsläger sju mil från Barcelona. Det här var inte bara årets höjd-
punkt för VIFK:s pojkar födda år 2000. Det kan förhoppningsvis rentav vara något som blir ett minne för livet för de 
här killarna.

FOTO: Björn Brännbacka

Tommi Virkama
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 Hugo Villförs mångsidiga bakgrund 
har gjort att han är ytterst vältränad

Många herrspelare har 
intervjuats i denna tidning 
genom åren. De fl esta har 
varit en bra bit in i senior-
karriären eller så har de va-
rit på slutrakan som Chris-
tian Sund. Hugo Villför från 
Smedsby blir inte senior 
ännu på några år, men redan 
nu har han fått kontrakt med 
Vasa IFK:s herrlag. Hugo 
som fyller 17 år i sommar de-
buterade redan som 15-åring 
i VIFK:s herrlag och förra 
säsongen fi ck han chansen i 
U16–landslaget. De som har 
följt honom de senaste fyra 
åren har säkert lagt märke 
till att han är en talangfull 
spelare som dessutom har 
tränat hårt både med laget 
och på egen hand. Han har 
i stort sett alltid spelat med 
äldre spelare sedan han var 
13 år. På meritlistan har han 
bl.a. två FM-guld i teknik.

För Hugo har fotboll inte 
alltid varit något klart val av 
gren. Han har sysslat väldigt 
mycket med skidning och 
fått extra konditionsträning 
den vägen. Att skidning har 
varit en favoritgren för Hugo 
är inte helt konstigt då hans 
pappa jobbar med skidare 
på landslagsnivå. Friidrott 
är en annan gren som har 
hjälpt Hugo att bli mångsidig 
och därifrån har han också 
fått mycket snabbhetsträ-
ning. De som har sett honom 
på gymmet vet att han är yt-
terst vältränad och väldigt 
stark för sin ålder. Det kan 
behövas då han skall spela 
och träna med seniorer. I 
landslagssammanhang är 
det sällan några små mitt-
backar som försöker stoppa 
anfallarna. Han har nästan 
alltid spelat i anfallet och 
det har blivit många mål ge-
nom åren. Ifjol spelade han 
både med A- och B-junio-

rerna i VIFK och trots en del 
skador gjorde han cirka 10 
mål på hösten.

Då han är på landslagssam-
ling tycker han att det känns 
bra att se att han inte ligger 
långt efter de bästa spelarna 
där och då lägren tar slut vill 
han snabbt hem och träna 
för att bli bättre. Han har 
verkligen en enorm vilja att 
träna och bli bättre. Det kun-
de tänkas att man efter ett 
landslagsläger vill hem och 
vila upp sig, men så tänker 
tydligen inte alla.

Detta läsår har Hugo precis 
som många andra lovande 
fotbollsspelare börjat i Vörå 
idrottsgymnasium. På fot-
bollslinjen får han chans att 
träna fotboll på skoltid och 
det är något som är viktigt 
för en satsande spelare. 
Hugo har även en bror, Vik-
tor som är två år yngre och 

är en väldigt lovande spe-
lare på det centrala mittfäl-
tet. Han tränar redan med 
VIFK:s B-juniorer fast han är 
14 år. Även lillbrorsan har ta-
git FM-guld i teknik.

Det är mycket fotboll på 
veckoschemat för Hugo och 
Viktor och det skall bli in-
tressant att följa deras fot-
bollsspelande de kommande 
åren. Hugos tips åt alla juni-
orer som tränar fotboll är att 
de skall träna mycket med 
bollen på egen hand, för det 
är bollbehandlingen som 
ofta är en svag sida hos fi n-
ländska spelare. Med hjälp 
av några frågor får vi ta del 
av Hugos tankar:

Har du något speciellt mål 
uppsatt för denna säsong? 
Och vad är din långsiktiga 
målsättning?

– I år är det viktigt att hål-

las i skick. Jag vill kunna 
träna utan skador, vilket jag 
inte riktigt kunde göra ifjol. 
Förutom det vill jag spela 
med landslaget och jag är 
nöjd över all speltid jag får 
med VIFK:s herrar. Ju bättre 
det går med klubblaget de-
sto större chans att jag får 
spela med landslaget. Mitt 
långsiktiga mål är att först 
spela i fi nska ligan eller all-
svenskan och sedan ta mig 
vidare därifrån. 

Vad har gjort att du har 
nått så här långt i din fot-
bollskarriär redan?

– Jag har tränat mycket. Ib-
land kanske för mycket eller 
åtminstone för hårt. Jag tror 
nog att alla kan bli bra på det 
som de tränar mycket på.

Vilka är dina starkaste 
sidor som fotbollsspelare 
och fi nns det något speci-
ellt du behöver träna extra 
på?

– Mina starkaste sidor är 
väl att jag är bra fysiskt. Se’n 
har jag ganska bra grundtek-
nik. Sedan vill jag bli bättre 
på att göra mål och viktigt är 
som sagt att hållas skadefri.

Var på plan spelar du 
helst och varför?

– Spelar nog helst i anfallet. 
Då det går bra där så fi nns 
det ingen position som jag 
tycker att skulle kunna vara 
roligare.  Men jag kan nog 
spela som mittfältare om det 
behövs också.

Kan du berätta lite om 
skillnader i tempo och spel 
om du jämför juniorlands-
laget, VIFK:s A-juniorer 
och VIFK:s herrlag?

– Tempot i landslaget och 
med herrarna är nog högre 
än i A-juniorerna. Men jag 
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tror nog att det kan vara bra 
för utvecklingen att få spela i 
lite lägre tempo också.

Har du några förebilder 
inom fotboll?

– Nå, några spelare jag sett 
ganska mycket på är bl.a. 
Zlatan, Guidetti och Drogba. 
Men inte har jag riktigt nå-
gon förebild.

Har du någon favoritspe-
lare om du måste välja en?

– John Guidetti skulle jag 
nog säga.

Hur tror du att det går i VM 

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.
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paljon hyviä vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun 
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Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa 
säästävään tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

Tarjous voimassa toistaiseksi, talletuksen korko voi muuttua markkinatilanteesta johtuen.   
Ajantasainen tieto talletuksen korosta löytyy www.aktia.fi.

Tervetuloa Aktiaan!
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PÅ BÄRBARA OCH STATIONÄRA DATORER 
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PÅ BÄRBARA OCH STATIONÄRA DATORER 
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449€ 

ACER TravelMate P273 17.3”
Intel Pentium 2020M 2.4GHz | 4GB minne 
320GB hårddisk | Windows 8

449€ 

ACER TravelMate P253 15.6” 
Intel Core i3-3110M 2.4GHz | 4GB minne | 
500GB hårddisk | Windows 8

469€ 

ACER Aspire E1-530 15.6” 
Intel Pentium 2117U 1.8GHz | 6GB minne
750GB hårddisk | Windows 8.1

NYA ACER MODELLER I BUTIKEN. 

VÄLKOMMEN! 

i sommar?
– Jag tror starkt på Brasi-

lien för de har så många bra 
individuella spelare. Får de 
samspelet att fungera så är 
de i en klass för sig tror jag. 
Det tycker jag också att de 
visade i Confederations cup.

Brasilien, John Guidetti 
med mera i all ära. Nu bara 
att hålla tummarna för att 
Hugo – liksom hans bror 
– orkar jobba vidare med 
fotbollen. Grunderna fi nns 
onekligen där. Inställningen 
likaså.

Peter Siegfrids

Jarmo Pylkkä 0408482214   
Ari Pitkäranta 0408482215   
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Ennen jääpallo oli iso laji - 
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Jotenkin ei ihan tunnu 
päivänpolttavalta asialta 
puhua jääpallosta täällä... 
Ainakaan jalkapalloseuran 
lehdessä. Mutta jos menem-
me ajassa taaksepäin oli jää-
pallo iso laji - ei vähintään 
VIFK:ssa. Eikä vähintään 
jalkapallonpelaajien talvi-
harjoitteluna. Voit lukea 
tässä lehdessä laajemman 
artikkelin tästä aiheesta ru-
otsiksi. Mutta jottei kukaan 
jäisi paitsi tätä historian 
oppituntia voit lukea tästä 
lyhennelmän suomeksi. Jää-
pallo oli kuten sanottu iso 
laji ennen. VIFK ehti voittaa 
kaksi SM-hopeaa (1949 ja 
1964) sekä pronssin (1950). 
Lisäksi yksi jos toinenkin 
legendaarisista jalkapallon-
pelaajistamme oli maajouk-
kuetasoa myös jääpallossa. 
Maalivahti Lasse Näsman 
jopa valittiin Suomen par-
haaksi jääpallonpelaajaksi 
1960-luvulla.

 Jääpallo oli kuten sanottu 
arvokas lisä jalkapallolle 
VIFK:ssa. Näin oli varmaan 
muuallakin. Mutta tuntuu 
siltä, että se oli tyypillistä 
juuri VIFK:lle. Näin sanon 
sen takia, että muuten ei oi-
kein samat kaupungit olleet 
hallitsevia sekä jalkapal-
lossa että jääpallossa.

  Sven Weijola kirjoittaa 
VIFK:n historiikissa (Ju-
bileumsboken 1985), että 
vapaaehtoista luistelua esi-
intyi Hietalahden luistelu-
kentällä kun ”yhteisluiste-
lua musiikin tahtiin” keräsi 
satoja nuoria lusitelemaan 
neljä kertaa viikossa kello 
18-21. Kyseessä ei kuiten-
kaan ole tämänä päivän Hie-
talahden kenttä. Vanha jäi 
ilmeisesti moottoritien alle.

 Sodan loppuvuosina VIFK 
saavutti ensimmäisen SM-
kultansa; A-juniorit olivat 
parhaita vuonna 1944. Kaksi 

Ennen jääpallo oli iso laji - 
myös Vaasassa

vuotta  myöhemmin  voi-
tettiin jälleen. Nyt kyseessä 
oli uusi joukkue, sillä kultaa 
voittaneet pelaajat olivat jo 
yli-ikäisiä. Tämä tiesi sitä, 
että VIFK:lle kasvoi hyvä 
edustusjoukkue lähivuosik-
si. Hopeaa 1949 ja pronssia 
1950! Jo 1944 oltiin lähellä 
mitalia. VIFK selvisi aina vä-
lieriin saakka, mutta mitään 
pronssiotteluita ei sinä vuon-
na pelattu.

  Oltiin siis lähellä kultaa 
1949, mutta loppuottelussa 
Lappeenrannan Urheilu-Mie-
het osoittautu liian vahvaksi 
(2-4). Seuraavana vuonna 
VIFK otti revanssin, kun LUM 
kaatui pronssiottelussa sam-
oin lukemin. Tämän jälkeen 
sijoitukset olivat vaatimatto-
mampia. Vuonna 1959 pudot-
tiin ja VPS puolestaan nousi. 

Vuonna 1962 VIFK oli takai-
sin, mutta nyt sekä VIFK että 
VPS putosivat.

 Kiinnostavaa kyllä on VIFK 
ottanut SM-hopeaa niinkin 
myöhään kuin 1964. Nousi-
jajoukkue VIFK häivisi vain 
pisteellä OPS:lle. VPS oli 
lopettanut jääpallotoimin-
nan, joten sieltä VIFK taisi 
saada muutaman hyvän vah-
vistuksen. Myös 1965 oli mi-
tali lähellä, mutta tappio tuli 
pronssiottelussa. 1966 VIFK 
putosi SM-sarjasta ja lopetti 
toimintansa. Lyhytaikainen 
elvytysyritys paljon myö-
hemmin nosti jääpalloilun 
vielä viimeisen kerran esille 
VIFK:ssa.

  V-67 tuli tilalle jääpallon 
erikoisseurana. Kaiken kaik-
kiaan seura esiintyi kaksi 
kautta korkeimmalla sarjata-

solla: 1969 ja 1970.
Juhlakirjassa mainita-

an monessa kohtaa kal-
lis panostus jääkiekkoon 
VIFK:ssa. Tämä olisi syönyt 
varoja sekä jalkapallolta 
että jääpallolta. Vaikea ot-
taa kantaa, kun ei itse ollut 
mukana silloin. Mutta ehkä 
antaa osviittaa siitä, miten 
urheiluseurat yhä enemmän 
erikoistuvat vain tiettyyn 
lajiin? Jos seuralla on ohjel-
massa monta lajia, on seura 
usein jakautunut moneen it-
senäiseen jaostoon.

  Entä jääpallo? Tuntuu sil-
tä, että laji olisi häviämässä 
yhä useammalta paikkakun-
nalta. On mennyt vuosikau-
sia siitä, kun Vaasassa vii-
meksi puhuttiin jääpallosta.

Claus Stolpe

Alkuvuodesta 1949 otti Suomi voiton vieraskentällä Ruotsia vastaan. Itse asiassa ensim-
mäisen kerran 27 vuoteen! Avauskokoonpanoossa Nässjössä nähtiin muun muassa Ole 
Stolpe (toinen oikealta alarivissä). Keskellä yläriviä on Stig-Göran Myntti. Sinä vuonna 
myös Erik Sjöberg esiintyi A-maajoukkueessa ja VIFK otti SM-hopeaa. Vuotta myöhemmin 
tuli pronssia. Niinkin myöhään kuin 1964 VIFK otti jälleen SM-hopeaa. Silloin joukkueessa 
oli mukana muutama pelaaja VPS:ta, joka oli lopettanut jääpallotoimintansa. Vuonna 1967 
erikosseura V-67 alkoi pyörittämään vaasalaista jääpalloa. Nyt on jo kulunut monta vuotta 
siitä kun viimeksi puhuttiin jääpallosta Vaasassa.
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Börjar vara många år sedan    det pratades  bandy i Vasa...
       Annat var det förr:  Vasa IFK tog FM-silver så sent som 1964           Silver 1949, brons 1950 * Guld för A-pojkarna 1944 och 1946

Det blev FM-silver så sent som 1964. En orsak var säkert de förstärkningar som 
kom över från VPS sedan dom slutat med bandy. Men därefter orkade man bara 
hålla på ett par år till. Resurserna räckte inte längre till. Här en lagbild av de 
sista entusiasterna, troligen från säsongen 1964–65. För att nämna några kan 
vi konstatera att Stig-Göran Myntti är fjärde från vänster i den övre raden. Av 
de mer kända fotbollsprofilerna ser vi i den nedre raden Martti Nyqvist (fjärde 
fr.v.), målvakten Lars Näsman och Ole Stolpe (längst t.h.). Därefter drevs bandyn 
vidare av specialföreningen V–67.

Året är 1939. VIFK föll ur FM–serien. I slutet av samma år var det slut på det 
roliga då Vinterkriget bröt ut. VIFK hade stigit till FM–serien 1936. Av gänget på 
bilden hade ett havldussin varit med redan då. Omsättningen på spelare var på 
den tiden inte så stor från ett år till ett annat.

Nu känns det kanske inte så där hög-
aktuellt att börja prata bandy här... All-
ra minst i en tidning som kretsar kring 
en fotbollsförening. Men går vi tillräck-
ligt långt tillbaka i tiden var det här 
stort – inte minst i Vasa IFK. Inte minst 
som utmärkt vinterträning för de som 
sparkade boll sommartid.

Men handen på hjärtat: ”Hur många 
av er har sett en bandymatch ’live’?”. 
En konkret gissning är att siffran är 
ganska nära noll för de som är under 30 
år. För de som är 60 år och äldre kan 
motsvarande siffra vara ganska hög. 
Börjar vara ett par årtionden sedan 
det sista livräddningsförsöket för ban-
dyn i Vasa så dagens ljus. Men förr om 
åren var det en stor sport. Bland annat 
i Vasa.

Dagens VIFK förknippas som bekant 
närmast med fotboll. Ja, nu finns det 
ju faktiskt bowling också. Den biten 
kunde man kanske också ta upp vid till-
fälle? Men går vi längre tillbaka i tiden 
fanns lite allt möjligt på programmet. 
Inte minst då bandy. På den tiden var 
det inte så enkelt att träna fotboll vin-
tertid. Därför blev bandy ett värdefullt 
komplement. Så var säkert fallet även 
på annat håll. Men känns som att det 
var något som var mycket utpräglat för 
just VIFK. Detta säger jag helt enkelt 
för att det i övrigt inte var riktigt exakt 
samma städer som var dominerande i 
såväl fotboll som bandy.

Enligt Sven Weijolas text från VIFK:s 
historik ”Jubileumsboken” (1985) 
skedde en del frivillig skridskoträning 
på Sandvikens skridskobana genom 
den ”samåkning med musik” som uppe-
mot fyra gånger per vecka kunde samla 
hundratals ungdomar klockan 18–21. 
Också det mesta i övrigt i den här tex-
ten är plockat från ”Jubileumsboken”.

Mot slutet av krigsåren erövrade VIFK 
sitt första FM–guld då A-juniorerna vi-
sade sig vara bäst i landet år 1944. Två 
år senare var det dags igen. Då förstås 
med ett nytt gäng eftersom föregående 
mästarlag hade fallit för åldersstrecket. 
Eftersom folk inte rörde på sig på sam-
ma sätt förr i tiden innebar det här att 
VIFK hade ett bra representationslag 
åren därpå. Silver 1949 och brons 1950 
är inte fy skam. Redan 1944 nosade 
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Börjar vara många år sedan    det pratades  bandy i Vasa...
       Annat var det förr:  Vasa IFK tog FM-silver så sent som 1964           Silver 1949, brons 1950 * Guld för A-pojkarna 1944 och 1946

År 1949 tog VIFK silver i FM. Det blev tyvärr förlust med 2–4 i finalen mot LUM 
från Villmanstrand. Längst ner ser vi Pentti Matalamäki, Sven Dahlström och 
Sven Granlund. I mellersta raden har vi Ole Stolpe, Lasse Spoof och Karl–Gus-
tav Lassas. I den övre raden återfinner vi Rune Hallvar, Erik Sjöberg, Hans 
Wahlback, Stig–Göran Myntti samt Sven Weijola och lagledaren Kurre Sand. 
Materialet till våra artiklar om bandy härstammar från just Sven Weijolas text i 
VIFK:s historik ”Jubileumsboken” från 1985. Kurre Sand är legendarisk lagle-
dare inom både fotboll och bandy.

Stig–Göran Myntti i aktion i en landskamp mot Sverige 1951. Myntti bildade halv-
backspar tillsammans med Ole Stolpe. Mot slutet av matchen gick Myntti – det 
här reportagets verklige ”linslus” – på offensiven och gjorde mål. Bägge är ändå 
mest kända från fotbollens värld.

man på medalj. VIFK gick till semifinal, 
men någon bronsmatch spelades inte 
på den tiden.

Det var alltså nära att bli guld 1949. 
I finalen blev Lappeenrannan Urheilu–
Miehet för svåra och vann med 4-2. Föl-
jande år tog VIFK revansch mot LUM 
genom att vinna bronsmatchen med 
samma siffror.

Därefter blev det mer blygsamma pla-
ceringar. År 1959 föll man ur samtidigt 
som VPS steg. År 1962 var VIFK tillba-
ka, men både VPS och VIFK föll nu ur.

Intressant nog blev det FM–silver så 
sent som 1964. Nykomlingen VIFK slu-
tade en poäng bakom OPS som tog sitt 
femte raka guld. Det som skiljde var 
förlust med 4–0 i Uleåborg. Lite retfullt 
är förstås att det också blev förlust mot 
nästjumbon HIFK. Det här med silver 
1964 är ju lite spännande eftersom ban-
dyn i det skedet var på fallrepet här i 
stan. VPS hade lagt ner verksamheten, 
så därifrån fick man tydligen en del för-
stärkningar. Också 1965 var man nära 
medalj, men det blev stryk i bronsmat-
chen. 1966 föll VIFK ur FM–serien och 
tackade för sig. Ett kortvarigt återupp-
livningsförsök långt senare blev det 
sista i bandyväg inom Vasa IFK.

V–67 bildades som specialförening 
för att bandyn skulle leva kvar. Dom 
höll länge till i toppen av den serienivå 
som fanns närmast under FM–serien. 
Men det fanns inte resurser att satsa 
högre än så. Det blev ändå två säsong-
er i högsta serien; 1969 och 1970.

I ”Jubileumsboken” nämns på flera 
ställen den kostsamma satsning det 
innebar då VIFK tog upp ishockey på 
programmet. Det här skulle ha gått ut 
över både fotboll och bandy. Svårt att 
veta för en som inte var med. Men kan-
ske en försmak om den allt mer långt 
gångna specialisering som idrottsrö-
relsen kännetecknas av? De idrottsför-
eningar som har många grenar på sitt 
schema tenderar att vara indelade i 
självständiga sektioner. Redan en en-
skild gren, typ fotboll, kan ju vara inde-
lad i självständiga enheter för herrfot-
boll, damfotboll, ungdomsverksamhet 
och så vidare.

Idag känns det som att bandyn för en 
allt mer tynande tillvaro i snart sagt 

hela landet. Visserligen fick Finland sitt 
första VM-guld för inte allt för många 
år sedan. Men laget bestod väl främst 
av spelare som håller till i Sverige. Att 
Finlands klart bästa lag i början av 
2000-talet, ToPV från Torneå, ett tag 
slutade spela i finska ligan och gjorde 

gemensam sak med grannarna i Hapar-
anda känns som en vägvisare vart det 
verkar vara på väg. Nu är ToPV tillbaka. 
Men bandy kämpar i motvind.

I Vasa är det många år sedan det har 
pratats bandy.

Claus Stolpe
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Hieman ennen vappua alkavat taas 
jalkapallosarjat. VIFK:n naisten osal-
ta oli kauan epäselvää, keitä vastusta-
jat tulevat olemaan. Ensin jahkailtiin, 
nostettaisiinko naiset korkeimmalle 
sarjatasolle, sillä muutaman liiga-
seuran huhuttiin olevan suurissa 
vaikeuksissa. Näin ei nyt ollut asian 
laita, mikä selvisikin melko äkkiä. Jo-
ten Ykkösen pohjoislohko on naisten 
sarjana myös tulevana kesänä. Mutta 
mitä joukkueita vastaan pelataan? 
Niinkin myöhäisessä vaiheessa kuin 
tammikuussa sekä GBK että TJK lu-
ovuttivat. GBK pelasi liigassa vielä 
viime kaudella. Mutta jatkossa KF-10 
on ainut liigajoukkue Kokkolassa.

Tämän takia joutui Palloliitto täy-
dentämään sarjaa nostamalla pari 
joukkuetta. Samanaikaisesti piti 
myös muunnella lohkojakoa.

Harmi niille, jotka joutuivat vetäyty-
mään sarjasta. On myös harmi, että 
pelaajia yhtäkkiä joutuu ”kodittomik-
si”. Myös sarjan muilla joukkueilla 
vaikuttaa olevan haasteita. Tämän 
huomasi jo siitä, että VIFK:n harjoi-
tusottelu jouduttiin perumaan, koska 
vastustaja ei ollut edes lähellä saada 
täyttä joukkuetta jalkeille. Toinen 
harjoitusottelu päättyi kaksinumeroi-
siin lukuihin. VIFK:n eduksi tietysti. 
Ja kyseessä oli joukkue samalta sar-
jatasolta.

Ensi kaudeksi Ykkönen saneera-
taan. Vuonna 2015 pelataan Ykkönen 
yhtenä kahdentoista joukkueen sar-
jana. Hyvä vai huono asia? Ihan urhei-

Lohkojako 
kauan epäselvä 
naisten Ykkösessä
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lullisesti tulevat ottelut kovenemaan, 
millä on oma merkityksensä pelaajil-
le. Vastapainoksi sarjasta tulee hyvin 
kallis. Katsokaa vaikka miesten Yk-
köstä. Ei ole mitenkään epätavalista, 
että seuran talous on kuralla muu-
taman kauden jälkeen.

Jo se, että moni seura lyö hanskat 
tiskiin vähän ennen avausta, osoittaa 
että jotain tulisi tehdä. Suuret taso-
erot ovat toinen ongelma. Kysymys 
kuuluukin, kuinka moni seura uskal-
taa lähteä valtakunnalliseen Ykkö-
seen. Se jää nähtäväksi.

Vielä tänä vuonna naisten Ykkönen 
pelataan kahdessa lohkossa. Kaksin-
kertaisen sarjan jälkeen molem-
pien lohkojen neljä parasta jatkavat 
ylempään loppusarjaan. Siellä pela-
taan yksi kierros ja joukkueet saavat 
mukaansa alkusarjan sijoituksesta 
riippuen bonuspisteitä (3, 2, 1, 0). 
Voittaja nousee liigaan.

Aika moni joukkue putoaa tänä 
vuonna. Alaloppusarjojen kahdeksas-

ta joukkueesta vain kolme säilyttää 
sarjapaikkansa. Ja vain yksi joukkue 
kakkosesta nousee.

Ennakkoarvailujen mukaan Ilves 
(siis Tampereelta) ja Jyväskylä olisiv-
at VIFK:n suurimmat haastajat. Uusia 
joukkueita Ykkösen pohjoislohkossa 
ovat Petalax IK, IK Myran ja Ylöjärven 
Ilves (Tampereen seudulta).

Huomatkaa myös, että VIFK:n B-
tytöillä on SM-pronssi puolustetta-
vanaan. Kuten naisten joukkue on 
ryhmä pysynyt hyvin kasassa. He, 
jotka tulivat yli-ikäisiksi, pelasivat jo 
viime vuonna pääsääntöisesti nais-
ten joukkueessa. Sama henkilö - Kris 
Huckstepp - on päävastuussa sekä 
naisten että B-tyttöjen joukkueessa. 
Tällaista asetelmaa ei yleensä muual-
ta löydy. B-tyttöjen SM-sarja pelataan 
hyvin samankaltaisesti kuin naisten 
Ykkönen. Kaksi kahdeksan joukkueen 
lohkoa. Sitten pelataan puolivälierät, 
joissa pohjoslohkon joukkueet koh-
taavat joukkueen etelälohkosta.

VIFK:s B-flickor har ett FM-brons att försvara medan damerna förhoppnings-
vis finns med i toppen av division 1. Bägge lagen har en intressant säsong 
framför sig.

FOTO: Tuija Mehtonen
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Västra zonen väntar...
Touru tränar Pallo–Iirot

Inte helt oväntat blev VIFK 
och Kerho’07 (Seinäjoki) 
fl yttade till den västra zo-
nen. Började helt enkelt fi n-
nas för många lag norröver 
sedan Kemi missade att sti-
ga och både AC Kajaani och 
OPS föll ur division 1.

Knappt hann zonindelning-
en bli klar innan det började 
gå rykten om att Sporting 
Kristina skulle avstå från se-
rieplatsen. Nå, det stod nu 
klart ganska fort att så inte 
blir fallet. Men redan att sånt 
här diskuteras öppet visar 
ju på att där fi nns problem. 
Utan att ta ställning till just 
Sporting Kristina kan man 
rent allmänt diskutera om 
en förening med våld skall 
hålla sig kvar på en nivå som 
kräver större resurser än 
klubben verkar förfoga över. 
Bara så där rent allmänt, me-
nar jag. Inte har jag något 
emot just Sporting! Laget 
med det förträffl iga namnet 
Tampereen–Viipurin Ilves–
Kissat kunde här vara tänk-
bar räddningsplanka. Verkar 
vara ett hisslag mellan tvåan 
och trean.

Åbo IFK höll förra året 
ungefär samma klass som 
Sporting Kristina. Men resul-
taten från de gulkläddas trä-
ningsmatcher under vintern 
utgör viss stormvarning. 
Frågan är väl närmast vad 
dom kan tänkas få låna från 
krisdrabbade TPS.

Ett lag som har förutsätt-
ningar att göra en bättre 
säsong än senast är Mas-
kun PS. Klart förbättrade 
träningsförhållanden plus 
att man fått förstärkningar 
från regionens centralort 
Åbo, som ligger en bit söde-
rut. Kerho’07 kan väl också 
tänkas vara bättre än förr? 
I sommar är man reservlag 
åt ett ligalag, inte ett divi-
sion 1-lag. SJK har resurser. 
Så pass stora att det nog lär 
räcka till för att hålla farmla-

get fl ytande. Kanske vi rent-
av får se Christian Sund mot 
VIFK? Något oväntat blev 
han ju värvad till ett SJK som 
häromåret ratade honom. Å 
andra sidan säger ryktet att 
det i första hand handlar om 
uppdrag på tränarsidan. Lite 
synd för VIFK:s del förstås.

Om ett lag kan ses som ett 
”typiskt division 2-lag” så 
är det väl Kraft. De senaste 
snart 40 åren har man väl 
varit i division 2 typ alla sä-
songer utom tre eller något 
i den stilen? Skulle vara för-
vånad om dom inte är ett 
division 2-lag även efter att 
den här säsongen är över. 
För gedigen organisation för 
att falla, men har knappast 
ens ambition att stiga? Att 
Mario Rac är tillbaka plus att 
Sporting Kristinas målkung 
Konate ansluter tyder på att 
det fi nns kompetens framåt. 
Å andra sidan har det ryk-
tats att en del spelare var på 
väg bort. Men sånt där ser 
man först längre fram.

Beträffande TPV talades 
det redan före jul om att 
laget har ekonomiska pro-
blem. Strängt taget kan man 
väl fråga sig om den saken 
inte är standardtillstånd för 
en idrottsförening? De trä-
ningsmatcher som ordnats 
har inte gått så illa. Å andra 
sidan talar vi om en stor ju-
niorverksamhet därifrån det 
säkert går att plocka folk 
även om ekonomin krisar.

FC Hämeenlinna har gått ut 
med att man satsar på egna 
produkter. Absolut inget fel i 
det. Men dylika signaler bru-
kar betyda att man håller låg 
profi l. Åtminstone såvida en 
klubb inte förfogar över en 
exceptionell ungdomsverk-
samhet – som TPV. Det gör 
FC Hml inte vad jag vet. Det 
är omkring tio nya namn på 
listan. Men ingen som anslu-
ter från högre divisioner. Lär 
vara ebb i kassan i den för-
eningen.

Pallo–Iirot från Rauma får 
tills vidare gälla som för-

handsfavorit. Med Hannu 
Touru har man åtminstone 
en tränare med ligameriter. 
Dessutom blev laget ifjol 
trea i serien efter Jazz och 
TPV. Jazz försvann till divi-
sion 1 och TPV verkar för-
svagat. Det oaktat har TPV, 
på samma sätt som ÅIFK, 
imponerat i träningsmat-
cherna. Hur mycket dylikt 
nu sedan berättar om verk-
ligheten kan förstås alltid 
diskuteras.

Som brukligt varit de se-
naste åren spelar de fyra 
zonsegrarna om två platser 
i följande års division 1. De 
två sämsta lagen i varje zon 
åker ur. Dessutom faller den 
”sämsta åttan”.

Men det här brukar sakna 
betydelse; de två senaste 
åren har Järvenpää (2013) 
och Sporting Kristina (2012) 
klarat sig kvar eftersom nå-
gon av zonsegrarna i divi-
sion 3 har tackat nej till att 
stiga.

Förra året möttes VIFK och 
SJK:s farmlag Kerho’07 i 
norrtvåan. I sommar kommer 
lagen att mötas på nytt. Men 
nu i den västra zonen. Bägge 
lagen lär ha kapacitet att klara 
sig bra i division 2 västra, skall 
vi tro. Men stämpeln som för-
handsfavoriter lägger vi nog 
ändå på Pallo–Iirot från Rau-
ma. Tillsvidare. Under försä-
songen har de fl esta lag legat 
ganska lågt.

Claus Stolpe
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Inte helt oväntat blev VIFK 
och Kerho’07 (Seinäjoki) 
fl yttade till den västra zo-
nen. Började helt enkelt fi n-
nas för många lag norröver 
sedan Kemi missade att sti-

Joka lajissa on 
omat spesialistinsa.

Varje gren har sina 
egna specialister.

www.pretax.net/vaasa

Spänningsfyllt • Upp
levelse

rikt • M
innesvärt

Boka vårens resa nu!

www.ingves.fi • Närpes 020 7434 530 • Vaasa 020 7434 520 

9-15.4  Kulinariska höjdpunkter i Piemonte, Italien
21-27.4  Gardasjön 
29.4-4.5  Holland Special! 
29.4-6.5  Träningsresa till Kroatien 
 - i samarbete med Nordic Training Camp
5-12.5  Härliga Slovenien-Kroatien 
12-18.5  Val di Fassa, Dolomiterna 
13-18.5  Sydvästra England och Cornwall 
 med en släng av London 

15.-21.4.  Lumoava Gardajärvi sis. Verona & Venetsia 
26.4-4.5.  Alsacen viinimatka Ranskaan
5.-11.5.    Skotlannin upea kiertomatka    
21.-26.5.   Slovenia ja Kroatia
3.-8.6.      Firenzen taideaarteet ja Toscanan maisemat          
27.8-2.9.   Via Baltica ja Puola
23.-29.9.   Sveitsin Alpit ja järvet  sis. Vuoristojuna    
11.-20.10. Toscana ja Garda sekä Pisan kalteva torni
    

Laatumatkat Europpaan 2014 

www.marander.fi  •  email: marander@maskin.netikka.fi

Kvalitetsmaskiner och kunnig betjäning!

Cirkelv. 15,
65100 Vasa

tel. 06-318 2950
0500-364 688

STIGA Snow Blizzard

Ariens ST28 Deluxe

B&S 1150 Snow Series 
249 cc-motor. Tandad 
snöskruv. Elstart, 
strålkastare. 
Till special-
pris!

Pris €2.250

snöskruv. Elstart, 
strålkastare. 

€1.595

Garanti 3 år

950 €Från

Ultralätta motorsågarätta motorsågar

Stihl MS 201 
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 • 3,9 kg Erbj. €599

Stihl MS 181
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Stihl MS 170 D
• Volym 30 cm3 • 4,2 kg Erbj. €199ARIENS SNÖSLUNGOR

Stihl FS 410 C-E

Erbj. €799

De populära Stihl röjsågarna

Stihl FS 490 C-EM K

Erbj. €999

Stihl FS 460 C-EM K 

Erbj. 899 €

Stihl FS 240 C-E

Erbj. €659

Stihl FS 490 C-EM K

Stihl FS 460 C-EM K 

Varför pruta på säkerheten 
eller kvaliteten

Nya modeller!

Arbeta säkert 
och användar-
vänligt med 
STIHL skydds-
utrustning!

Fråga efter 
paketpris.

Nya modeller!

Arbeta säkert 
och användar-
vänligt med 
STIHL skydds-
utrustning!

Fråga efter 
paketpris.

Försäljning av 
JAPA 

vedmaskiner
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De tre klassiska klubbarna i Göteborg utgörs av grönsvarta Gais (”Göteborgs Atlet- & 
Idrotssförening”), IFK (vanligen kallat ”Blåvitt”) och Örgryte IS.

Göteborg voidaan pitää Ruotsin pääkaupunkina     

– tai siis … ainakin kun on kyse jalkapallosta?
Vietin viikon Göteborgissa 

syksyllä 2013. Tällä kertaa 
en mennyt sinne jalkapallon 
vuoksi, vaan houkuttimena 
olivatkin Euroopan toiseksi 
suurimmat kirjamessut. Nel-
jän päivän aikana messut 
houkuttelivat 100.000 kävi-
jää. Tästä huolimatta ei ollut 
helppoa selvitä matkasta 
ilman jalkapalloa, vaikkakin 
sitä olisi yrittänyt. Tämä 
vaihtoehto oli tietenkin 
poissuljettu joka tapaukses-
sa.

Asuin itse rautatieaseman 
vieressä. Messuille kävelin 
alle vartissa. Messualue si-
jaitsi Lisebergin huvipuiston 
vieressä. Tuli vain mieleeni 
josko koko maailmasta lö-
ytyy ainuttakaan vastaavan-
laista kävelyreittiä, jonka 
varrelta löytyy enemmän 
jalkapallokulttuuria. Alka-
en paikasta, jossa Ruotsin 
ensimmäinen jalkapallo-
ottelu pelattiin ja päättyen 
areenalle, missä Ruotsi sel-
vitti tiensä MM-finaaliin 
1958. Tähän väliin mahtuu 
erinäisiä kansallisia ja kan-
sainvälisiä jalkapallomene-
stystarinoita seuratasolla. 
Tämän lisäksi samoissa 
kortteleissa pelataan paljon 
Gothia Cupin otteluita.

Very well! Aloitetaanpas 
Hedenistä. Siellä pelattiin 
ensimmäinen virallinen 
jalkapallo-ottelu Ruotsissa. 
Vastakkain olivat Lyckans 
Soldater (”Onnen sotilaat”, 
siis!) ja Örgryte IS. ÖIS on 
ollut suurjoukkue myös 
nykyisinkin. Tuota toista 
joukkuetta ei enää valitet-
tavasti ole olemassa. Muu-
toin kannattaisin sitä. Sen 
nimi tuli seudulla olevasta 
Lyckan:in sotilasalueesta. 
Joten nimi on hyvin loogi-
nen, mutta silti hauska!

Nykyään toiset seurat hal-
litsevat kaupungissa. Siitä ei 
ole kovinkaan monta vuotta, 
kun Göteborgista oli viisi 
seuraa ylimmällä sarjatasol-
la. Tämähän oli 1980-luvun 
lopussa, mutta kuitenkin. 
Verrataan tätä siihen, että 
Tukholmasta on kaiken kaik-
kiaan ollut kuusi joukkuetta 
Allsvenskanissa – tämä siis 
hieman alle 100 vuoden ai-
kana.

Nyt on siis kysymys Gö-
teborgista.  Kolmen perin-
teisen joukkueen IFK (tie-
tysti…), Örgryte ja GAIS 
lisäksi olivat myös BK Häck-
en ja Västra Frölunda ylim-
mässä sarjassa. Frölunda oli 
hauska tapaus, koska omien 
kasvattien osuus avaukses-
sa oli aivan uskomaton. 
Häcken on vielä erikoisempi. 
”Me emme ole Göteborg; 
olemme Hisingen!” (”Vi är 
inte Göteborg; vi är Hising-
en!”) lauletaan keskustan 
pohjoispuolella ottelupäivi-
nä. Tämän lisäksi seura jär-
jestää maailman suurimman 
junioriturnauksen Gothia 
Cupin. Nykyään ainoastaan 
Häcken ja IFK pelaavat kor-
keimmalla sarjatasolla. GAIS 
putosi sieltä 2012. Örgrytellä 
on huono talous, ja Frölunda 
on romahtanut sarjatasoilla 

alemmaksi.
Mutta taivalletaanpas 

hieman eteenpäin hotel-
lilta! Vanha Ullevi sijaitsee 
Hedenin vieressä. Jonkin 
matkan päästä löydämme 
Uuden Ullevin. Jälkimmäi-
nen rakennettiin ennen vuo-
den 1958 MM-kisoja. Juuri 
tällä areenalla Ruotsi voitti 
yllättäen Länsi-Saksan se-
mifinaalissa. Muistin, että 
Kurt Hamrinista tuli ottelun 
sankari. Kuusi vuotta tämän 
jälkeen minä synnyin. Vähät 
siitä. Stadionin ulkopuolella 
eräs toinen göteborgilainen 
seisoo vakaasti patsaana; 
Ingemar Johansson, josta 
tuli nyrkkeilyn raskaan sar-
jan maailmanmestari vuosi 
MM-kisojen jälkeen.

On mukavaa, että urheilu-
sankareita kunnioitetaan. 
Hiljattain kunnostetun Van-
han Ullevin ulkopuolella 
seisoo Gunnar Grenin pat-
sas. Hän oli mukana voitta-
massa olympiakultaa Ruot-
sille 1948. Kymmenen vuotta 
myöhemmin sai hän MM-ho-
peaa. Tässä välissä hän oli 
yksi osa Gre-No-Li–ketjua. 
Ennen vanhaan oli käytössä 
toisenlaisia taktisia muo-
dostelmia kuin nykyään. AC 
Milanissa panostettiin keski-
kolmioon, joka koostui juuri 

Gunnar Grenistä (”Gre”) 
tukenaan maalikuningas 
Gunnar Nordahl (”No”) 
Hörneforsista Uumajan ul-
kopuolelta ja tulevasta me-
nestysvalmentajasta Nils 
Liedholmista (”Li”). Gun-
nar Gren oli siis Göteborgin 
poikia.

Göteborgissa on valtava 
tarjonta jalkapallosta. Astun 
ulos hotellista ottaakseni 
raitiovaunun Hisingeniin. 

Teen tämän nähdäkseni 
Häckenin pudottavan Sy-
rianskan Superettaniin 
samalla kun Häcken var-
misti paikkansa Allsvenska-
nissa. Tänne ei ollut kovin-
kaan monta menossa. Sen 
sijaan kohtaan vihreämusti-
in pukeutuneita faneja, jotka 
ovat matkalla Vanhalle Ul-
leville katsomaan kun GAIS 
kohtaa Falkenbergin toiseksi 
korkeimmalla sarjatasolla. 
Minun olisi ehkä pitänyt 
jäädä paikalle, koska FFF 
nousi Allsvenskaniin. 

Vastapainoksi voin ilman 
muuta röyhistellä sillä to-
siasialla, että olin yksi nii-
stä 5.000 viimeisestä, jotka 
ovat menneet Allsvenskan-
otteluun ns. kääntöportin 
lävitse. Ne otettiin käyttöön 
1935. Hisingenin Rambergs-
vallen oli viimeinen, joka 

FOTO: CLAUS STOLPE
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Gunnar Gren 
står staty utan-
för Gamla Ullevi. 
I tiderna tog han 
OS-guld 1948 och 
VM-silver 1958. 
Däremellan var 
han världsstjärna 
för AC Milan, där 
han agerade så 
kallad ”innertrio” 
tillsammans med 
Gunnar Nordahl 
och Nils Lied-
holm. Via de för-
sta bokstäverna i 
efternamnen talar 
man om Gre–No–
Li.

niitä käytti. Nyt areena mo-
dernisoidaan, ja niin luon-
nonnurmi kuin kääntöportit-
kin menevät unholaan.

Päivä tämän jälkeen IFK 
kohtasi Gefle IF:n hotellin 
vieressä. Tästä en välittä-
nyt. Joskus on kuitenkin jo-
tain muuta kuin jalkapalloa. 
Suosikkitrubaduurini Ola 
Magnell esiintyi lähistöllä. 
Ja kyllä! Tällä kertaa se oli 
todellakin kulttuuri, joka vei 
minut Göteborgiin – ei jalka-
pallo. Mutta jos on hitusen-
kin kiinnostunut jalkapal-
losta, niin sen saa kaupan 
päälle matkustaessaan Göte-
borgin ohitse.

Kaiken kaikkiaan IFK Göte-
borg on saavuttanut 18 Ru-
otsin mestaruutta, viimeisin 
vuodelta 2007. Vuosina 1982 
– 1996 seuralle tuli kymmen-
en kultaa 15 vuoden aikana. 
Tämän lisäksi seura voitti 
UEFA-cupin vuosina 1982 ja 
1987. Kun joukkue kohtasi 
Örgryten 1959 lehterillä oli 
52.000 katsojaa. Tässä kau-
pungissa on loistava jalka-
pallokulttuuri.

Örgryte on ollut Ruotsin 
mestari 12 kertaa, joista vii-
meisin 1985. Toiset kullat 
tulivat vuosina 1896 – 1913, 
joten niistä on jo jonkin ai-
kaa. GAIS on ollut neljä ker-

14
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taa mestari, joista viimeisin 
1954.

Göteborg näytti tien heti 
alusta alkaen. Allsvenskan 
alkoi sarjamuodossa vuonna 
1924 (sitä ennen pelattiin 
cup-muodossa). Nämä kol-
me edellä mainittua seuraa 
ottivat kolmoisvoiton. Tätä 
ennen mestaruus ratkottiin 
cupmuodossa. Vuotta ennen 
Allsvenskanin alkamista pa-
ras oli Fässberg Mölndalista, 
hieman Göteborgin ulkopuo-
lelta.

Allsvenskanin aloittaessa 

toimintansa pitivät kau-
pungin suurseurat huolen 
siitä, että Fässberg ei saanut 
olla mukana. Joukkue ha-
josi, ja tähtipelaajat siirtyvät 
IFK:n, GAIS:n tai ÖIS:n rivei-
hin. GAIS voitti ensimmäisen 
Allsvenskan mestaruuden. 
”Musta-Filip” Johansson 
voitti maalikuninkuuden. 
Hän pelasi ”sinivalkoisilla”, 
mutta oli edeltävän vuotena 
johdattanut Fässbergin Ru-
otsin mestaruuteen.

Claus Stolpe



22 - NR 1 2014 www.vifk.fi 

Det blev tal om Göteborg 
som fotbollsstad här. Histo-
riskt sett är ”Götet” något 
av fotbollshuvudstad i vårt 
västra grannland. Också in-
ternationellt sett har man 
visat framfötterna. Malmö 
FF var visserligen i europe-
iska mästarcupen år 1979. 
Men IFK har varit snäppet 
vassare. IFK Göteborg vann 
sensationellt UEFA-cupen år 
1982. Ja, dom vann på nytt 
år 1987. Men då var chocken 
redan mindre.

De yngre läsarna förstår 
inte mycket av det här. Men 
det handlar om att Champi-
ons League förr i tiden hette 
Europacupen och ”bara” be-
stod av mästarlagen från oli-
ka länder. Som komplement 
fanns cupvinnarcupen och 
så UEFA-cupen. I dagens läge 
skulle detta betyda att Real 
Madrid hamnar i UEFA-cu-
pen om Barcelona vinner La 
Liga – nuförtiden är det ju så 
att bägge tar plats i Champi-
ons League. På samma sätt 
som att lag som Arsenal och 
Manchester City hamnar i 
UEFA-cupen om Manchester 
United tar hem ligan. Ja, allt 
beroende på hur det har gått 
i cupen förstås.

Ingen aning om huruvida Glenn ens är ett vanligt namn i 
Göteborg. Men då IFK vann UEFA-cupen år 1982 var det 
ändå fyra av spelarna som hette Glenn. I efternamn hette de 
Schiller, Holm, Strömberg och Hysén. 

”Alla heter Glenn i Göteborg”

FOTO: CLAUS STOLPE
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”Nuorisobonus” voisi olla vaihtoehto    
myös suomalaiseen jalkapalloiluun

Ett fotbollsminne från 1982 och från 1987:

Min poäng är alltså att en 
stor del av de bästa lagen i 
hela Europa – och därmed i 
praktiken hela världen – var 
med om att spela i UEFA-cu-
pen. Så det var förstås inte 
helt logiskt att fyra stycken 
av de som var med och 
vann år 1982 hette Glenn i 
förnamn. Efternamnen löd 

Hysen, Strömberg, Holm 
och Schiller. Hysen är farsa 
till han som idag utgör mål-
spottare för ”Blåvitt”. Hade 
det inte varit för Zlatan hade 
han väl varit given i landsla-
gets öppningselva.  De som 
följer fotboll via svensk TV 
känner till Glenn Strömberg. 
En trygg stämma, med den 
typiska dialekten från ”Gö-
tet”. Glenn Schiller var minst 
känd av de fyra. Men redan 
för att han heter Glenn fi gu-
rerar han fortsättningsvis 
på t-shirts i den fan-shop 
som IFK Göteborg har vid 
hemmaarenan. Den fjärde, 
Glenn Holm, är den enda av 
dem som jag har träffat. Jag 

skulle knappast komma ihåg 
saken annars, men han job-
bade kvar i klubben då jag 
var där på studiebesök för 
ett antal år sedan.

Däremot kommer jag ihåg 
då jag såg Häcken förlora 
derbyt hemma mot IFK för 
20 år sedan. Då slutsignalen 
gick hörde jag någon bakom 
mig säga ”De la va dö gött di 
könde vinna...” (”Det var då 
för väl att dom kunde vin-
na). Ungefär så. Kände igen 
röster direkt – och fi ck en 
pratstund med den mycket 
anspråkslöse Torbjörn Nils-
son. Det var han som var 
stjärnan i IFK Göteborgs lag 
ett årtionde tidigare.

Det var många i laget som 
byggde sin framtida karriär 
på det där. Inte minst träna-
ren Sven-Göran Eriksson. Då 
han kort innan värvats från 
lilla Degerfors var han först 
ointresserad; han trodde 
nämligen dom ville han 
skulle träna ett juniorlag. 
Men se nej. Storklubben vå-
gade ge chansen åt lantisen! 
”Svennis” hade nya idéer 
om zonspel. På de första trä-
ningarna fi ck spelarna hålla 
snören mellan sig eftersom 
de inte förstod de scheman 
han lade upp. Många ruska-
de på huvudet. Därefter tog 
det inte länge förrän killarna 
stod på Volksparkstadion 
och höll upp bucklan från 
UEFA-cupen.

Storyn bakom det här är 
otrolig. Till att börja med 
var klubben så bankrutt att 
man fi ck låna pengar av sup-

Remmar, remskivor, slangar, o-ringar, stefa-tätningar, mannerhjul, lyftbälten, tejp.
TEGELBRUKSGATAN 47,  65100 VASA  06-317 4044, 317 2629 FAX 06-312 6288

VARIATORREMMAR 
TILL  ALLA  MÄRKEN

www.kumi-jarvinen.comBetjäningen som
fungerar!



NR 1 2014 www.vifk.fi  - 23

We welcome
champions
in our
winning team
Check out our vacant jobs at
www.veo.fi 

porterklubben för att kunna 
åka till kvartsfinalen mot 
Valencia. I semifinal slog 
man Kaiserslautern. Finalen 
mot Hamburg spelades som 
dubbelmöte. Efter överras-
kande seger hemma med 
1-0 antogs HSV dominera på 
Volksparkstadion. Men IFK 
Göteborg vann med 3-0.

Det här var ett av mina 
mer speciella fotbollsmin-
nen. På något plan tror jag 
också att det gav mig själv 
en viss insikt om att man 
kan överträffa sig själv om 
man bara orkar bita ihop. 
År 1987 vann IFK Göteborg 
UEFA-cupen på nytt. Då var 
scenariot väldigt lustigt. Di-
verse storlag snubblade mot 
”underdogs”; Napoli åkte dit 
mot Toulouse, Leverkusen 
föll mot Dukla Prag...

Då man väl var framme vid 
finalen ställdes IFK Göteborg 
mot Dundee United från 
Skottland. 1-0 i Göteborg 
följdes av 1-1 i Skottland.

I kvartsfinalen hade Dun-
dee slagit ut Barcelona, Gö-
teborg gick vidare på fler 
bortamål mot Inter. Ser man 
på vilka lag som fanns med 
från början fanns säkert 
10 lag som var bättre än de 
båda finallagen ifall man 
hade mötts i en serie.

Men cup är cup. På gott 
och ont. För IFK Göteborg 
var allting förstås ”på gott”. 
Såväl 1987 som fem år tidi-
gare. Claus Stolpe
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Claus Stolpe

”Den amerikanska drömmen” är den svenskspråkiga, initierade 

och lättsmälta redogörelse över USA:s presidenter som det länge 

funnits ett behov av på bokmarknaden. Det handlar om ett verk 

som ingalunda utgör en glorifiering av vare sig landet eller dess 

statsöverhuvud genom åren. Författaren, pol.dr och fil.dr Claus 

Stolpe, betraktar sig förvisso som något av en USA-vän – men det 

handlar helt klart om en kritisk USA-vän.

I ”Den amerikanska drömmen” presenterar Stolpe något så 

ovanligt som en populariserad version av sin avhandling. Det 

strikt akademiska har fått ge vika för en uppsjö anekdoter som gör 

att läsaren på ett underhållande sätt kan bekanta sig med USA:s 

presidenter. Vidare beskrivs USA:s tillkomst och samhällsutveck-

ling. Vid sidan av en kunskapsbank om presidenterna presenteras 

tekniska landvinningar och intressanta personligheter som på gott 

och ont har bidragit till att USA blev vad det blev.

Boken avslutas med författarens egen rangordning av USA:s 

presidenter. Rangordningen är fantasieggande och formligen 

inbjuder läsaren att efter genomläsning  göra sin egen rangordning 

som måhända kan avvika från Stolpes egen.

Claus Stolpe blev år 2011 fil.dr 

i historia på en utvärdering av USA:s 

presidenter. Sedan tidigare är han 

pol.dr i statskunskap på en avhandling 

om valmetoder.

Författaren är sedan 1990 verksam vid 

Åbo Akademi i Vasa. Han är född och 

uppvuxen i Vasa. Vid sidan av yrkes– 

och familjeliv har Stolpe en mångårig 

bakgrund med ideellt arbete inom 

fotbollens värld. Vidare hann han 

under tre mandatperioder vara aktiv 

inom lokalpolitiken i Vasa.
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Ta del av USA:s presidenter och USA:s samhällsutveckling. 

Boken är en populariserad bearbetning av författarens doktors-
avhandling i historia från 2011.

Är Roosevelt eller Lincoln ”den störste”? Vem är sämst? Nixon? 

Eller någon av de lät USA glida in i ett inbördeskrig?

Claus Stolpe

”Den amerikanska drömmen” är den svenskspråkiga, initierade 
och lättsmälta redogörelse över USA:s presidenter som det länge 
funnits ett behov av på bokmarknaden. Det handlar om ett verk 
som ingalunda utgör en glorifiering av vare sig landet eller dess 
statsöverhuvud genom åren. Författaren, pol.dr och fil.dr Claus 
Stolpe, betraktar sig förvisso som något av en USA-vän – men det 
handlar helt klart om en kritisk USA-vän.

I ”Den amerikanska drömmen” presenterar Stolpe något så 
ovanligt som en populariserad version av sin avhandling. Det 
strikt akademiska har fått ge vika för en uppsjö anekdoter som gör 
att läsaren på ett underhållande sätt kan bekanta sig med USA:s 
presidenter. Vidare beskrivs USA:s tillkomst och samhällsutveck-
ling. Vid sidan av en kunskapsbank om presidenterna presenteras 
tekniska landvinningar och intressanta personligheter som på gott 
och ont har bidragit till att USA blev vad det blev.

Boken avslutas med författarens egen rangordning av USA:s 
presidenter. Rangordningen är fantasieggande och formligen 
inbjuder läsaren att efter genomläsning  göra sin egen rangordning 
som måhända kan avvika från Stolpes egen.

Claus Stolpe blev år 2011 fil.dr 
i historia på en utvärdering av USA:s 
presidenter. Sedan tidigare är han 
pol.dr i statskunskap på en avhandling 
om valmetoder.

Författaren är sedan 1990 verksam vid 
Åbo Akademi i Vasa. Han är född och 
uppvuxen i Vasa. Vid sidan av yrkes– 
och familjeliv har Stolpe en mångårig 
bakgrund med ideellt arbete inom 
fotbollens värld. Vidare hann han 
under tre mandatperioder vara aktiv 
inom lokalpolitiken i Vasa.
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”... man verkligen njuter 
av att bläddra i, läsa i, 
återkomma till och bli 
visare av ... mycket att 
ge för var och en med 
ett minimum av intresse 
för USA och amerikansk 
politik”

(Dick Harrison, professor 
i historia i Lund, 
i Vasabladet 24.10 2013)


