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ORDFÖRANDES SPALT

Hej igen. I skrivande stund 
rullar VM i friidrott på som 
bäst i Moskva. Samtidigt gör 
Ligaklubbarna i bl.a England 
slutspurt i spelarvärvningar 
med fantasisummor på flera 
tiotals miljoner euro per 
spelare. Man kan utan tve-
kan tala om skilda världar. 
Hänger ranking och satsade 
euron ihop? Skulle tro det. 
Redan nu är det dags att 
fundera lite grann på nästa 
säsong. De spelare som VIFK 
gärna ser med i nästa års 
trupp skall om möjligt bin-
das upp i god tid. Herrarnas 
serie avslutas 5. oktober 
mot PK-37 i Iidensalmi.

Herrarna har haft en nå-
got så när bra säsong så-
här långt. Ett par harmliga 
förluster och någon onödig 
oavgjord mindre skulle ha 
underlättat. Några besvär-
liga skador har reducerat 
truppen med i medeltal 2–4 
spelare under säsongen. 
Klart att vi skulle ha haft 
nytta av Hampus Holmgren 
och Mathias Kullström, men 
det skall vi inte gråta över.

B-flickorna spelar, som det 
ser ut just nu, om medalj i 
FM-serien. Återigen har våra 
flickor utmärkt sig; flera i 
landslaget plus ett par på re-
servplats! Detta ger Vasa IFK 
en mycket god renomme´ 
som vi hoppas har betydel-
se i framtiden. Vidare finns 
det möjligheter för VIFK:s 
damer att stiga till ligan.

Vasa IFK:s organisation 

Ta vara på fotbollskunnandet i trakten!

har under den senaste ti-
den kartlagt behoven och 
resurserna för framtidens 
juniorfotboll. Mycket he-
dervärt och gott har gjorts 
genom åren. Men vi vet att 
det behövs nya krafter och 
förändringar som svarar 
mot gällande behov. För att 
vi skall nå framgångar även i 
fortsättningen krävs givetvis 
att vi är tydliga i våra linje-
dragningar. Inte enbart den 
sportsliga, hur vi tränar och 
verkar på planen. Utan ock-
så planering, uppföljning, 
skolning och samverkan 
tvärs inom organisationen. 
Utan klara spelregler blir det 
en massa soloåkande som 
i slutändan förorsakar en 
massa bekymmer. Sådana 
saker klarar vi oss utan.

De som idag bär ansvaret 

och sonderar in möjliga an-
svarspersoner kan inte om-
fatta varenda en som kunde 
tänkas ställa upp på ett eller 
annat sätt. Kanske det finns 
hugade inom t.ex. ABC eller 
Kungliga Wasa som kunde 
tänka sig att ställa upp som 
t.ex tränare, lagledare eller 
medlem i juniorsektionen? 
Eller i moderföreningens 
styrelse inom VIFK? Det 
finns absolut säkert en upp-
gift för var och en som vill 
vara med att utveckla och 
driva verksamheten. Du som 
är intresserad, ta gärna kon-
takt med mig eller juniorsek-
tionen. Kontaktuppgifterna 
finns på hemsidan! Hallfrå-
gan då... Vasa IFK har oför-
skyllt hamnat i spalterna 
ungefär som en ful farbror 
som stjäl slickepinnar av 

småbarn. Detta angående 
gamla och eventuella nya 
hallar och fotbollsplaner på 
MTV. Dessa diskussioner i 
pressen är ett avslutat kapi-
tel för VIFK:s del. Sanningen 
och andemeningen torde ha 
kommit fram helt tydligt och 
klart senast i fritidsverkets 
ordförandes Marko Heino-
nens inlägg i Pohjalainen om 
saken. Oberoende av allt så-
sande så lever drömmen om 
en Kamratvall III fortfarande 
inom Vasa IFK.

Bankdirektören Frej Björs-
es fyllde 50 för en tid sedan. 
Han riktade gratulanternas 
insamlade kontanta medel 
till VIFK-Mästarfonden. Sum-
man var  ansenlig och redo-
visas på vederbörligt sätt i 
kommande bokslut under 
våren 2014. Vasa IFK tackar 
å det ödmjukaste! Mera så-
dant är som sagt mycket väl-
kommet. 

VIFK-Mästerskapsfondens 
reglemente justerades un-
der våren. Avkastningen från 
fonden är avsedd att bygga 
upp juniorverksamheten 
inom Vasa IFK. 

Då vår nästa tidning kom-
mer ut (början av novem-
ber) så har vi kanske redan 
sökt fram vintermössorna 
och säsongen 2013 är ett 
minne blott. Återigen ett öd-
mjukt tack till alla sponsorer 
i nejden som möjliggör vår 
verksamhet. Ett tack också 
till alla andra som på sätt 
eller annat sätt har tagit del 
av VIFK:s verksamhet! Du 
vet väl för resten att VIFK:s 
blomsterhyllningskort och 
adresser finns att köpas 
vid Finnes blomsteraffär på 
Skolhusgatan? Det händer 
ibland att någon frågar, så 
det är kanske skäl att nämna.

Henrik Skytte,
ordf. i Vasa IFK

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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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Ta vara på fotbollskunnandet i trakten!

Korsholmsesplanaden 38, Vasa
Tel: 06-3197700 | info@multitronic.fi 
Öppet: Vardagar 9-17 | Lördag stängt

WWW.MULTITRONIC.FI

499€ 1199€ 555€ 

LENOVO THINKPAD E530 

15.6” | Intel Core i3-3110M | 4GB | 320GB 
| DVDRW | 3G | Windows 7 (Windows 8 
uppgradering)

LENOVO IDEAPAD YOGA 

13.3” MultiTouch | Intel Core i7-3537U | 4GB | 
128GB SSD | Windows 8

LENOVO IDEACENTRE H520 

Intel Core i5-3350P | 4GB | 1TB | GT630 2GB | 
Windows 8

FÖRMÅNLIG BÄRBAR MED 
INBYGGD SIM-KORTSPLATS! 

SVÄNG SKÄRMEN HELT 

BAKÅT OCH ANVÄND DEN 

SOM SURFPLATTA!

BÖRJAR DET VARA DAGS ATT UPPGRADERA 

BORDSDATORN HEMMA? HÄR ÄR LÖSNINGEN!

A!!A!

Terve taas. Tätä kirjoitet-
taessa Moskovan yleisurhei-
lun MM-kisat ovat käynnissä. 
Samanaikaisesti mm. Englan-
nin liigaseurat tekevät vii-
meisiä värväyksiään, joissa 
liikkuu mielikuvituksellisia 
summia, jotka saattavat 
nousta kymmeniin miljoo-
niin. Voidaan epäröimättä 
puhua eri maailmoista.

Ovatko rankingit ja eurot 
sopusuhdassa? Uskoisin 
niin. Ja nyt on aika miettiä 
hieman ensi kautta. Ne pe-
laajat, jotka VIFK mielellään 
toivoo jatkavan ensi kaudel-
la on kiinnitettävä hyvissä 
ajoin. 

Edustusjoukkueen kausi on 
tähän saakka sujunut jokse-
enkin hyvin. Muutama har-
millinen tappio ja muutama 
turha tasapeli vähemmän 
helpottaisi toki tilannetta. 

B-tytöt näyttävät tällä het-
kellä pelaavan SM-sarjan 
mitaleista. Taas kerran tyt-
tömme ovat esiintyneet 
edukseen;  monet maajouk-
kueessa ja lisäksi monet 
ovat olleet varalla. Tämä 
vahvistaa VIFK: n imagoa, 
ja toivomme että seura jat-
kossa hyötyy tästä. Tämän 
lisäksi VIFK: n naisilla on 
mahdollisuus nousta liigaan!

VIFK on viime aikoina kar-
toittanut tarpeitaan ja re-
surssejaan tulevaisuuden 
junioritoimintaa ajatellen. 
Paljon ansiokasta ja hyvää 
on vuosien varrella saa-
vutettu. Tiedämme, että 
tarvitaan lisävoimia ja uu-
distuksia, jotka vastaavat 
nykytarpeita. Menestyksen 
saavuttamiseksi meidän on 
jatkossakin oltava selkeitä 
linjanvedoissamme. Tämä 
ei koske pelkästään urheilul-
lista puolta ja sitä kuinka me 
harjoittelemme ja toimimme 
kentällä, vaan myös suunnit-

Seudun jalkapallo-
osaamista on vaalittava

telua, seurantaa, koulutusta 
ja yhteistyötä koko organi-
saatiossa. Ilman pelisään-
töjä syntyy sooloilua, joka 
lopussa aiheuttaa vain huo-
lia. Emme tarvitse mitään 
sellaista. 

Tämän päivän vastuuhen-
kilöt eivät millään pysty 
seulomaan esiin joka ikisen, 
joka ehkä haluaisi tai voisi 
auttaa meitä työssämme jol-
lain tavalla. Ehkä halukkaita 
löytyy esim. ABC:stä tai 
Kuninkaallisesta Wasasta, 
jotka voisivat toimia esim. 
valmentajina, joukkueenjoh-
tajina tai juniorijaostossa. 
Tai miksei kasvattajaseuran,  
VIFK: n  johtokunnassa. Jo-
kaiselle, joka haluaa olla mu-
kana kehittämässä ja ohjaa-
massa toimintaamme löytyy 
takuuvarmasti tehtävä.

Mikäli olet kiinnostunut, 
ota mielellä yhteyttä mi-
nuun tai juniorijaostoon. 
Yhteystiedot löytyvät koti-
sivuiltamme (www.vifk.fi). 
Ota mukaasi muita asiasta 
kiinnostuneita, jotka eivät 
ehkä itse tohdi astua esiin 
ja osoittaa mielenkiintoaan. 

Seudullamme on paljon 
jalkapallo-osaamista. Sitä 
meidän täytyy vaalia.

Entäs halliasiat sitten… 
Vaasan IFK on ihan syyttään 
joutunut lehtien palstoille, 
ihan kuin joku vanha tuh-
ma setä, joka varastaa pik-
kulapsilta tikkareita. Tämä 
vanhoista ja mahdollisista 
uusista halleista ja kenti-
stä MTV:lle. Keskustelut 
lehdistössä ovat VIFK:n 
osalta päättyneet. Totuus ja 
kirjoitusten tarkoitusperä 
lienevät selvinneet kaikille, 
viimeistään  vapaa-aikavi-
raston puheenjohtajan Mar-
ko Heinosen jutusta Pohja-
laisessa. Kaikesta sekoilusta 
huolimatta unelma uudesta 
harjoituskentästä, Kamrat-
vallen III: sta elää edelleen 
Vaasan IFK:ssa.

Pankinjohtaja Frej Björses 
täytti taannoin 50 vuotta. 

Hän osoitti onnittelijoiden 
lahjoittamat varat Vaasan 
IFK:n Mestarirahastolle. 
Summa oli huomattava ja 
se tilitetään asianmukaisesti 
keväällä 2014.

Vaasan IFK kiittää lahjoit-
tajaa mitä nöyrimmin. Lisää 
tällaista on kuten sanottua 
toivottavaa. VIFK:n Mestari-
rahaston sääntöjä korjattiin 
keväällä. Rahaston tuotolla 
on tarkoitus tukea Vaasan 
IFK:n junioritoimintaa. 

Hyvät jäsenet, tukekaa 
sponsoreitamme kohdista-
malla ostoksenne!

Tiedättehän, että  VIFK:n 
kukkaisonnittelukortteja ja 
adresseja on saatavilla Fin-
nen kukkakaupasta Koulu-
kadulla. Joskus aina sattuu, 
että näitä kysytään, joten on 
ehkä syytä mainita asiasta.

Henrik Skytte
VIFK:n puheenjohtaja
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VALMENTAJAN PALSTA
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Hei taas kaikille jalkapallon 
ystäville. Sarjan viimeinen 
kolmannes on kovaa vauh-
tia käynnissä ja syksy tulee 
väistämättä vastaan ennen 
jalkapallokauden päätöstä.

 Kesän aikana ovat taas 
tuomarit päässeet muu-
taman kerran otsikoihin. 
Päällimmäisenä Turun Inte-
rin Euro-cup ottelu, jonka 
tuomarikolmikko on jo saa-
nut pitkät toimitsijakiellot. 
Myös omassa sarjassa on 
pieniä ”katastrofeja” päässyt 
sattumaan. Lähimpänä GBK 
– FC YPA ottelu, jossa pe-
lattiin käsittämättömästi 
kahdeksan lisäaikaminuut-
tia, ja jossa eräs pelaaja 
joutui ulosajetuksi saatuaan 
vain yhden keltaisen kortin. 
Tuomari lisäsi hänelle toisen 
keltaisen kortin ottelupöytä-
kirjaan ottelun jälkeen!!!

Myös omissa peleissämme 
on muutamaan otteeseen 
jäänyt muutamia ratkaise-

Pysyvätkö erotuomarit kehityksen    mukana?

Herrlagets tränare Tomi Kärkkäinen är mån om att domar-
utbildningen fungerar. På sistone har det hänt en del märk-
liga saker. Inte minst då GBK mötte YPa. Ett tillägg på åtta 
minuter tedde sig märkligt. Liksom att en spelare tydligen 
åkte ut trots att han bara hade fått ett gult kort. Sedan lade 
man till ett gult kort ytterligare i matchprotokollet. På den 
internationella nivån har vi de märkligheter som inträffade 
då InterTurku kvalade till Europa-ligan. Dom domarna är 
numera borta från den internationella scenen för gott.

TVÅ VÄRLDAR. TVÅ VILJOR. ETT MÅL!
KAKSI MAAILMAA. KAKSIA TAHTOA. YKSI PÄÄMÄÄRÄ.

VÄRLDSPREMIÄR / 28.9 2013 / MAAILMANENSI-ILTA

En nyskriven musikal 
om en ung flicka som 
vill slå sig fram som 
boxare.
Uusi musikaali nuores-
ta tytöstä joka haluaa 
menestyä nyrkkeilijänä.

Regi/ohjaus: Maria Sid

Spelperiod / Näytäntökausi
27.9 2013-31.1 2014 

Biljettkassan 
tfn 06 320 9330, 
må-fr kl 12-14.30 & 15-17.
www.wasateater.fi 
www.netticket.fi

AV DOUGLAS CARR NIKLAS ROSSTRÖM SHARON VAUGHN

via tuomioita viheltämättä, 
mutta yleensä pitkässä ju-
oksussa puntit tasaantuvat 
joukkueiden kesken.

Liikaa valittamatta pitäi-
sikin miettiä miksi tuoma-
reiden taso ailahtelee liikaa. 
Jalkapallo kehittyy koko 
ajan, mutta pysyvätkö ero-
tuomarit tässä maassa ke-
hityksen mukana. Olen itse 
tehnyt muutama vuosi sitten 
JVK-lopputyön paitsiosään-
nöstä ja sen vaikutuksesta 
hyökkäyspeliin. Tutkimusta 
tehdessä lähetin kyselyn 
kaikille pääsarjan erotuo-
mareille niin suomessa kuin 
ruotsissakin. Huolestuttava 
tulos oli, että suurin osa liiga 
tuomareista ei edes osannut 
paitsiosääntöä kunnolla. Ja 
kyseessä oli siis veikkaus-
liigan erotuomarit!! Silloin 
esitin ratkaisuksi koulutuk-
sen lisäämistä, ja videoiden 
käyttöä koulutuksen apuväl-
ineenä. Tuomarithan saavat 
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We welcome
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to our
winning team

VEO Oy • Runsorintie 5 • 65380 Vaasa • Finland • Tel. 0207 1901 • veo@veo.fi • www.veo.fi

Check out our vacant jobs at www.veo.fi

Alfa Laval A
Kaivopuisto
26101 Raum

www.alfal

Aalborg Oy Tel. +358 10 838 3800
ontie 33 Fax. +358 10 838 3808
ma, Finland info.rauma@alfalaval.com

laval.com  ‐ www.aalborg‐industries.com

Pysyvätkö erotuomarit kehityksen    mukana?
pelin jälkeen palautteen ot-
telua seuranneelta erotuo-
mari tarkkailijalta. Miksi ei 
tässä palautteessa käydä 
asioita läpi videoita apuna 
käyttäen. Niin me valmenta-
jatkin teemme pelin jälkeen 
pelaajiemme kanssa kun asi-
oita pitää oppia ja kehittää. 
Välillä on jopa pelejä, missä 
ei koko erotuomari tarkkai-
lijaa ole edes paikalla. Miten 
erotuomarit voivat kysei-
sestä pelistä mitään oppia, 
kun eivät saa minkäänlaista 
palautetta tekemisistään. Oli 
se tekeminen sitten hyvää 
tai huonoa.

Mieleen tulee myös erotuo-
mareiden arvostus ja sen pu-
ute. Milloin olette esimerkik-
si lukeneet ottelukoostetta 
paikallisista lehdistä, jossa 
myös mainittaisiin erotuo-
mari sekä se miten hän ot-
telun tuomitsi? Ja varsinkin 
jos erotuomari on esiintynyt 
hyvin. Jokaisen pitäisi taju-
ta, että erotuomarit ovat osa 
suurta jalkapallo perhettä. 
Joten myös heille suotakoon 
oma asemansa pelaajien ja 
valmentajien ohella.

Erotuomarin hyvä työs-
kentely on ottelun kannalta 
erittäin tärkeä.  Voimia siis 
kaikille erotuomareille ja 
varsinkin erotuomareiden 
kouluttajille.

Terveisin,”Kärde”
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Karleby klart för ligaspel säsongen 
2013 under säsongens allra sista mi-
nuter. Merilappi United (Kemi) och 
GBK stod på samma poäng och samma 
målskillnad en bit in i andra halvlek av 
sina respektive matcher. Då det inbör-
des mötet hade slutat oavgjort hade 
bollförbundet tvingats ta till lottning 
för att avgöra vilket lag som skulle 
spela ligafotboll. GBK tryckte dock in 
en boll med två minuter kvar, vilket 
gav en ligaplats med ett plusmål mer 
än Merilappi. I höst är det våra damer 
som är i elden vad gäller ligakval.

Damerna tar med sig poäng bero-
ende på hur man placerar sig i grund-
serien. Seriesegrarna tar med sig tre 
poäng, tvåan två poäng, trean en po-
äng medan fyran inte får några poäng. 
Med tanke på hur den övre slutserien 
utvecklades under fjolåret är varje po-
äng värdefull i slutändan. Det är ju fak-
tiskt endast ett lag som stiger.

VIFK:s damer har innehaft serieled-
ningen i sin zon så gott som hela sä-
songen och hade toppkonkurrenten 
Ilves kvar att möta i det skede som 
denna text började sättas ihop. I bästa 
fall skulle det bli tre poäng i bagaget till 
den övre slutserien – i sämsta fall en 
enda. Det blev två. Klart sedan länge 
var att man skulle placera sig bland 
de tre bästa. I den övre slutserien vän-
tar de fyra bästa lagen från den södra 
zonen. MPS (H:fors) och Vanda-duon 
TiPS och VJS hade dragit ifrån övriga 
fältet. Serieledande MPS slarvade här 
bort seriesegern genom att förlora 
med 5-1 mot VJS i sista omgången. 
Även TiPS gick förbi och vann zonen, 
före VJS. TuWe (Åbo), PK Keski-Uusi-
maa och FC Rauma gjorde upp om den 
sista platsen. Det blev TuWe till slut.

I VIFK:s zon var VIFK, Merilappi Uni-
ted och Ilves tidigt klara för slutspel, 
medan JyPK (Jyväskylä), Kuusysi 
(Lahti) och TJK (Tammerfors) in i det 
sista hade chans på slutspel. JyPK tog 
sig vidare. Men att laget nyligen föll 
hemma mot VIFK med hela 2-8 (!) säger 
något om nivåskillnaden.

Tyvärr for Merilappi iväg med serie-
segern sedan Ilves fått 1-1 alldeles i 
slutminuterna mot VIFK. I kvalserien 
spelar man en enkel serieomgång, vil-
ket innebär sju matcher från och med 
den 24 augusti. 

De lag som placerar sig på första el-
ler andra plats i respektive grundserie 
får fyra hemmamatcher, övriga lag tre. 

”Kvalfylld” tillvaro väntar damer och B-flickor

VIFK:s damer avrundade grundserien hemma mot Ilves från Tammerfors. Till-
sammans med Merilappi stod bägge lagen på samma poäng, så seriesegern 
stod på spel. VIFK ledde tack vare bäst målskillnad. Ilves kvitterade på slutet, 
så Merilappi for tyvärr iväg med seriesegern. Det är spännande tider för både 
VIFK:s damlag och för B-flickorna. Bägge har hållit till i den absoluta toppstriden 
i sina respektive serier. Det här innebär att B-flickorna nu är framme vid kvarts-
finalskedet i FM-slutspelet, mot PK-35, medan damlaget är ett av åtta lag som 
kvalar om en plats i nästa års FM-serie. Ett litet dilemma för lagledningens del 
är naturligtvis att en del av stommen i damlaget består av så pass unga tjejer att 
dom ännu i år får spela med B-flickorna.

Utöver bonuspoängen skall man kom-
ma ihåg att resultaten från grundserien 
nog tyder på att de sista lagen som tar 
sig vidare lär få det tungt i konkurren-
sen.

Kvartsfinaldags
Precis som damerna har B-flickorna 

(födda 1995 och senare) tillhört top-
pen i FM-serien hela säsongen. Ett par 
oavgjorda matcher under slutet av juli 
och början av augusti har gjort att WJK 
från Warkaus retfullt nog plötsligt bör-
jade vara ikapp. Till slut också förbi. I 
FM-serien är lagen indelade i två zoner 
om åtta lag. Lagen har spelat en dub-
bel grundserie under sommaren och 
under hösten spelas slutspel mellan de 
fyra bästa lagen i respektive zon.

Eftersom det stod klart att VIFK slutar 
etta eller tvåa i den norra zonen, vis-

ste man att motståndet i kvartsfinalen 
skulle bestå av trean eller fyran i den 
södra zonen. Det stod också klart att 
VIFK inleder kvartsfinalspelet på borta-
plan – för att sedan i bästa fall säkra en 
semifinalplats på hemmaplan. 

Spelordningen är också sådan att 
seriesegrarna i de respektive zonerna 
möts först i en eventuell final. Semifi-
nalerna avgörs i dubbelmöten medan 
finalen och bronsmatchen avgörs i en 
enda match. För att ytterligare krångla 
till det spelar förlorarna i kvartsfina-
lerna placeringsmatcher om platserna 
5–8. I annat fall skulle säsongen helt 
enkelt ta slut onödigt fort. Vinnarna i 
matchparen spelar sedan om place-
ringarna 5-6 (kallat för B-final) medan 
förlorarna spelar om placeringarna 7-8 
(kallat B-bronsmatch) under finalda-

FOTO: JOHAN GEISOR
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”Kvalfylld” tillvaro väntar damer och B-flickor

gen då även A-finalen och A-bronsmat-
chen avgörs. Var slutspelet hålls är i 
skrivande stund oklart.

Från VIFK:s zon blev WJK, VIFK och 
Pallokissat tidigt slutspelsklara. Seder-
mera slutade dom i just den ordnings-
följden. SiPS/Klubi-36 tog den sista 
platsen före ONS. Mer intressant då 
att se på vilka VIFK kunde möta från 
den södra zonen. Där var också tre 
lag – VJS, Honka och PK-35 tidigt slut-
spelsklara – medan tre anrika fören-
ingar – HJK, TPS och Ilves – gjorde upp 
om den sista slutspelsplatsen. Det blev 
HJK som gick vidare.

Att förutspå utgången av slutspelet är 
svårt, men sägas kan att VIFK och WJK 
tagit flest poäng av FM-serielagen i år, 
och att lag från den norra zonen påfal-
lande ofta tagit sig långt i slutspelet. 
Men läget är förstås nytt varje år.

VIFK hamnade nu mot PK-35. Efter-
som de tre bästa i den södra zonen var 
jämnstarka är det alltså ingen risk för 
underskattning. 2011 vann VJS finalen 
mot Pallokissat, medan 2012 års final 
vanns av just Pallokissat. Då stod Me-
rilappi för motståndet. 2011 var också 
året då VIFK gick till slutspel senast. 
Efter förlust mot VJS i semifinalen blev 
JyPK för svåra i bronsmatchen. Själv-
fallet blir situationen något tillkrång-
lad av att många föreningar har duk-
tiga spelare som skulle behövas i både 
damlaget och bland B-flickorna. Här ut-
gör väl VIFK nästan någon form av sär-
fall eftersom stor del av de tongivande 
spelarna i damlaget är så pass unga att 
de ännu skulle få spela med B-flickorna. 
Men i dylika fall gäller ”bara” att försö-
ka prioritera rätt. Vad som nu sedan är 
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Paras tapa rakentaa - Bästa sättet att bygga

Lemminkäinen Talo Oy 
Lemminkäinen Hus Ab 
Olympiakatu 16 Olympiagatan
Vaasa 65100 Vasa 

 02071 58300

As Oy Vaasan AURINKOKUMPU
Bs Ab Vasa SOLBACKEN
Mäntymaantie 29-31 - Tallmarksvägen 29-31

 m2               mh alk.           vh alk

4h+k+s 94-96,5 60 805 212 000
5h+k+s 104,5-105,5 66 271 230 000
6h+k+s 111,5-112,5 70 303 245 000
autopaikat   alk. 2 000

Nyt ennakkomarkkinoinissa uusi rivitalokohde Mäntymaantielle. Koteja 1- tai 
2-tasossa kaiken kokoisille perheille erinomaisella paikalla Gerbyssä. Asun-
tojen lämmön tuottaa maalämpö. Palvelut lähietäisyydellä. 

Nu förhandsmarknadsförs ett nytt radhusprojekt på Tallmarksvägen. Hem  
i 1- och 2-plan för alla familjestorlekar på ypperligt ställe i Gerby. Bostäd- 
ernas värme produceras med jordvärme. Service nära. 

Vaasan Kauppahalli  |  Vasa Saluhall

www.polyplan.fi

0-0, 1-0, 0-1 och 1-0… Lå-
ter som en resultatrad från 
Italien förr i tiden det där. Men 
i själva verket handlar det om 
en sifferrad som innebär att 
VIFK:s pojkar hör till de 20 
bästa lagen i landet bland 14-
åringarna. Detta med en hel 
del 13-åringar i laget; 11 av 
18 var faktiskt födda 1999.

Något officiellt FM finns 
inte. I stället kallas det Nike 
Premier Cup. Men alla invol-
verade vet vad det handlar 
om. Punkt slut.

Alltnog! Under sista vecko-
slutet i maj hölls Nike Pre-
mier-kvalet för Norra Finland 
uppe i Uleåborg. I de här 
sammahangen räknas Vasa 
till norra Finland, hur märkligt 
det än låter. Ett sammansla-
get lag av våra 98:or och 99:
or var på plats – och lyckades 
kvala sig in till slutturneringen 
i Pajulahti. 

Grabbarna öppnade tur-
neringen med att spela 0-0 

mot Jaro. Sedan sänkte man 
HauPa med 1-0. I gruppsspe-
lets sista match blev det se-
dan förlust mot OLS/99 med 
siffrorna 0-1. Den förlusten 
betydde dock ingenting. Där-
efter följde en direkt avgöran-
de match mot TP-55/SJK. En 
försvarsbetonad kämpain-
sats senare kunde IFK:arna 

glädjas åt en 1-0 seger mot 
rivalerna österifrån.

Även Jaro och VPS gick 
vidare till slutspelet. I VPS’ 
fall handlar det om den bästa 
årgång föreningen haft på 
många, många år. Jaro (lik-
som VIFK) är däremot flitig 
gäst I Nike Premier Cup-slut-
spelet.

Så här ur ”VIFK Magazine”-
synvinkel sett är det extra 
skojigt. Det är nämligen två 
av våra mer flitiga medarbe-
tare som har ansvar för kil-
larna; Peter Siegfrids sköter 
om P98 medan Kim Sund har 
hand om P99. 

                                   C.S.

Vi hjälper er med alla fotbollsrelaterade skador!
Autio Heikki
Dottin Heini
Karlsson Charlotta
Koivumäki Minna - Sisko
Mäkelä Arja
Övergaard Nina

Kaunismäki Jenni
Slotte Benjamin

Näsman Katja
Slotte Johan
Suoste Marko
Heikkilä Hannu
Eriksson Heli
Hakola Mikael

Vi erbjuder alla tjänster inom 
fysioterapi och massage! 

Tidsbokning via tel. 06-3177020 
eller via nätet www.eurofysio.fi!

Eurofysio Oy, Rådhusgatan 15 Vasa, 
tel 06-3177020, www.eurofysio.fi

rätt eller fel kan man alltid tvista om.
Vi önskar självfallet både damlaget 

och B-flickorna medgång under hösten 
och återkommer med en summering i 

Sähköasennuksia/Myymälä - Elistallationer/Butik

Mjölnaregatan 26 B Myllärinkatu              (06) 317 7900

senare nummer. Lite snopet då bägge 
tappade sin serieseger alldeles på slu-
tet. Men vi kommer igen!

Marcus Beijar

FOTO: JOHAN GEISOR



8 - NR 4 2013 www.vifk.fi

På väg mot framtiden

Efter allehanda ut-
flykter på olika håll 
i världen är Chris-
tian Sund tillbaka 
där han hör hemma. 
Förutom att han spe-
lar med VIFK:s herr-
lag har han numera 
haft del att styra ju-
niorlagens träningar 
åt önskvärt håll. 
Den rutin han har 
kan säkert komma 
till nytta, tror en an-
nan VIFK:are med 
efternamnet Sund. 
Närmare bestämt 
då Kim Sund, som i 
den här texten även 
samlar tankarna 
kring hallprojektet.

Vi(FK) är en tämligen stor 
förening, i alla fall sett till 
antalet juniorer. Men precis 
som de flesta andra idrotts-
föreningar så brottas vi 
jämnt och ständigt med att 
det är för få personer som 
har för mycket att göra. Vi är 
en ynka halvtidsanställning 
ifrån att vara en helt idéellt 
omskött förening. Det är väl-
digt ofta som tiden inte helt 
enkelt räcker till för att vi 
skall kunna ro i land alla de 
projekt som hopar sig kring 
verksamheten.  Men det 
finns detta till trots mycket 
som händer kring förening-
en just nu. Så framtiden ser 
inte alltför mörk ut. Några 
aktörer till på diverse olika 
positioner inom föreningen 
skulle göra framtidsutsik-
terna allt mer ljusa.

En hallprojektsgrupp star-
tades under våren och mot-
tagande samt mötesdelta-
gandet var mycket positivt. 
Projektet är förstås ännu 
inne i de allra första faserna 
av något som kommer att 
ta flera år i anspråk.  Via 
medierna har vi dock kun-
nat läsa om att vi försökt 
flytta på grannföreningens 
bollhall för att kunna sätta 
upp vår egen istället. Man 

slutar aldrig att förvånas 
över trångsyntheten som 
vissa besitter. Vi har frågat 
stadens planläggningsarki-
tekter om vart vi eventuellt 
kunde få bygga en hall, ifall 
vi ens kommer vidare med 
vårt hallprojekt. Vi presen-
terade några förslag vi un-
dersökt men de flesta av de 
områdena var planerade för 
helt annan typ av verksam-
het.  Området nedanför Hög-
backen står som bäst under 
en planeringsfas och vi fick 
höra att det mycket väl kun-
de finnas en plats för vår hall 
även där. Detta var något 
som vi såg som en positiv 
nyhet och trots att vi litet 
hoppats på att vi kunde rym-
mas in där någonstans, var 
det ändå något som nästan 
kom som en överraskning. 

Döm om vår förvåning då 
när det börjar komma be-
skyllningar från höger och 
vänster om att VIFK vill flyt-
ta andras hallar bort ur vä-
gen. VPS´juniorhall, liksom 
Kiistos hall, är oerhört vik-
tiga för Vasafotbollen. Trots 
att VIFK:arna aldrig tränat 
i VPS-hallen så frigör det 
inneturer på annat håll som 
vi nog så väl behövt. Vad vi 
nu vill är att precis som våra 

två grannföreningar, själva 
kunna erbjuda oss goda trä-
ningsförhållanden, och på 
samma gång frigöra gym-
nastikssals turer till andra 
idrottsutövare. 

Precis som hela idrotts-
vasa borde protestera mot 
rivningar av endera VPS’ 
juniorhall eller Kiistos hall 
så borde det ligga i allas in-
tresse att WFC får sin hall 
byggd samt att vi också ges 
möjligheterna att gå vidare 
med vårt hallprojekt. Every-
body wins.

En av grundidéerna med 
en egen hall, med en fullstor 
plan, är att den allt som of-
tast både kan och skall delas 
in i mindre träningsområ-
den, yngre juniorer klarar 
sig förträffligt bra på en 1/6 
plan (700 m2). Genom en ef-
fektivering så skulle denna 
hall täcka upp till 70 % av 
föreningens behov. Reste-
rande mängd måste precis 
som tidigare köpas in från 
Botniahallen samt Kiistohal-
len. 

Lars “Mosa” Mosander har 
dragit interna tränarskol-
ningar åt föreningens trä-
nare. Tillfällena var både 
välbesökta som mycket om-
tyckta. Tränarhandboken 

får som bäst en större upp-
fräschning av Mosa och den 
kommer att vara ett mycket 
viktigt redskap för tränarkå-
ren. Att det finns en röd tråd 
i träningsupplägget mellan 
de olika lagen inom förening-
en, är ett absolut måste för 
att vi skall kunna utveckla 
vår juniorverksamhet. Hur 
man än vrider och vänder 
på det hela är de olika lagen 
en del av något större, näm-
ligen föreningen VIFK, och 
ju bättre vi kan uttnyttja de 
resurser som finns, desto 
bättre är slutresultatet.

Vad mera? Christian Sund, 
för tillfället spelar i repre-
sentationslaget men med er-
farenhet från både ligaspel 
som spel i Sverige, kommer 
att fortsätta på arbetet med 
att utveckla och styra juni-
orlagens träningar åt önskat 
håll samt att fungera som ett 
bollplank åt juniortränarna.  
Christians arbete kommer 
även att gå hand i hand med 
tränarhandboken. Under 
sommarmånaderna har han 
dessutom dragit talang- och 
teknikgrupps träningar 4 ggr 
i veckan. 

Kim Sund

FOTO: JOHAN GEISOR
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egna specialister.

www.pretax.net/vaasa

Ja alkaa tapahtua.
Kivihaantie 2, 65300 Vaasa, puh. 093 541 4600.
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Alavetelistä kotoisin oleva 
Olli Nylund pelaa nyt kol-
matta kauttaan

VIFK:ssa. 24-vuotias maa-
livahti aloitti uransa junio-
rina IK Myranissa. Kun hän 
täytti 14 vuotta, hän vaihtoi 
seuraa GBK:hon. Siellä hän 
pelasi eri juniorijoukkueissa 
kunnes hänet 17-vuotiaana 
nostettiin edustusjoukku-
eeseen. Neljä vuotta myö-
hemmin hän pelasi Kajaa-
nin Hakassa suorittaessaan 
varusmiespalvelusta Kajaa-
nissa. Opinnot Hankenissa 
toivat Ollin Vaasaan ja hän 
viihtyy hyvin kaupungissa ja 
joukkuetovereiden kanssa.

Kaikki, jotka ovat olleet te-
kemisissä junnujoukkueiden 
kanssa, tietävät miten har-
vassa maalivahtivalmentajat 
ovat. Veskarit saavat harjoi-
tella kenttäpelaajien kanssa 
kunnes harjoitellaan vetoja, 
keskityksiä tai pelataan. Kun 
Olli tuli GBK:hon oli seu-
rassa maalivahtivalmentaja, 
joka tuli aina joskus vetä-
mään harjoituksia. Mutta 
suurin osa maalivahdeista 
oli ilman valmentajaa tai 
harjoittelivat kenttäpelaa-
jien kanssa. Tämä on hyvin 
tavallista juniorijoukkuei-
den keskuudessa myös tä-
nään. Monellekaan ei suoda 
mahdollisuutta maalivahti-
harjoitteluun. Siitä lähtien 
kun Olli nostettiin GBK:n 
edustukseen hänellä on 
ollut maalivahtivalmentaja.

Jussi Jääskeläinen ja Antti 
Niemi ovat esimerkkejä su-
omalaisista valmentajista, 
jotka ovat aikanaan kuulu-
neet Premier Leaguen par-
haimmistoon. Jos suoma-
lainen jalkapalloilu haluaa 
jatkossakin saada hyviä 
maalivahteja, olisi hyvä jär-
jestää enemmän yksilöllistä 
harjoittelua maalivahdeille. 

 
ymmärtää miten tärkeää 

on henkilökohtainen 
maalivahtivalmennusOlli Nylund

Heidän rooli joukkueessa 
kun on aivan eri kuin kenttä-
pelaajilla, ja harjoittelu olisi 
sopeutettava sen mukaan.

Milloin päätit, että sinusta 
tulee maalivahti?

– Nuorempana junnuna 
6–11 ikäisenä pelasin sekä 
maalissa että kenttäpelaaja-
na. Kun olin kaverin kanssa 
potkimassa kesäisin olimme 
vuorotellen maalissa, ja se 
on minusta aina ollut haus-
kaa. Aloin pelata enemmän 
ja enemmän maalissa ja siir-

ryttyäni GBK:hon olin aino-
astaan maalivahtina.

Missä iässä kannattaa päättää 
millä pelipaikalla pelaa?

– Minusta on tärkeää, että 
kokeilee kaikkia pelipaikko-
ja. Ennen 10 vuoden ikää ei 
minusta kannata erikoistua 
tiettyyn pelipaikkaan. 10-
12 ikäisenä voi jo panostaa 
tiettyyn pelipaikkaan. Mi-
tään ”oikeaa” vastausta ei 
taida olla mutta ehkä siinä 
13-vuotiaana. Mutta hyväksi 
maalivahdiksi voi kehittyä 

myöhemminkin. Maalivah-
dilla on suurta hyötyä koke-
muksesta kenttäpelaajana 
sekä pelin lukemisen että 
jalkatyöskentelyn kannalta.

Nykyään hyvä potkutek-
niikka on hyvin tärkeää.

Mitkä ovat parhaat ominaisuu-
tesi maalivahtina?

– Mielestäni minulla ei ole 
selviä heikkouksia, ja se on 
ehkä suurin vahvuuteni. 
Ehkä sitä voisi kutsua tasa-
isuudeksikin.

Mitä ominaisuuksia maalivah-
din on tärkeä kehittää?

– Maalivahdin tärkein 
tehtävä on torjua ja poimia 
keskityksiä, joten niitä on 
aina tärkeä harjoitella. Jal-
katyöskentely ja pelin ohjaa-
minen ovat myös hyvin 
tärkeitä. Kokemus on maali-
vahdille tärkeää, joten maa-
livahdit ovat usein parhaim-
millaan uran loppupuolella.

Kuinka paljon maalivahdit 
harjoittelevat kenttäpelaajien 
kanssa?

– Usein maalivahdit harjoit-
televat omia asioitaan 30 mi-
nuuttia. Se onlämmittelyä ja 
maalivahtiharjoituksia. 

Loput ajassa olemme mui-
den mukana.

Vaaditaanko maalivahdeilta 
samaa voimaa ja kestävyyttä 
kuin kenttäpelaajilta joukkuees-
sasi?

– Vaikea sanoa. Minä pär-
jään usein hyvin testeis-
sämme. Mutta on selvä, että-
maalivahdilla ei tarvitse olla 
yhtä hyvä kunto kuin kenttä-
pelaajilla.

Voimakkuus on sitäkin tär-
keämpää. Erityisesti hyppy-
testeissä on tärkeää saada 
hyvä tulos. Yleisesti ottaen 
maalivahdilla on oltava 
enemmän räjähtävyyttä kuin 
kestävyyttä.

Ibland kan en målvakt hamna i blåsväder. Men i hemma-
matchen mot Tervarit (7-0) häromveckan hade Olli Nylund 
mer att göra under uppvärmningen än han sedan kom att ha 
under matchens gång. Peter Siegfrids hade dagarna innan 
haft ett samtal med Olli, som inledde sin karriär i IK Myran 
innan han via bland annat GBK hittade vägen till VIFK. Som 
liten spelade han ofta ute på plan. Det är hans övertygelse 
om att man inte skall specialisera sig allt för tidigt på någon 
spelplats.

FOTO: JOHAN GEISOR
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* affärsgåvor ex. skoltröjor, pennor, kepsar, m.m.
tryckeri o. brodering

Höstsemester 2 dygn

Vaasantie 22, Ylihärmä
Tfn (06) 483 1600  |  www.harmankylpyla.fi

Boka lillajulfest i tid!

Innehåller: inkvartering i dubbelrum, halvpensions-
måltider, fri tillgång till nya spabadet och
2 x dansbiljett (inte special- eller klubbkvällar).
Gäller fredagar – måndagar fram till 23.12.2013

155 €
/pers.

Intersport Vasa
Vasaesplanaden 16, 65100 Vasa
Puh. (06) 3123511
Betjänar må-fre 10-19, lö 10-16, sö 12-16

www.intersport.fi

Adidas Nitrocharge jr
Adidas Speedkick jr
Adidas Supersala jr

(50,-)

START PÅ FUTSAL SESONGEN
POTKUA FUTSAL KAUTEEN

-15% 39,90

Intersport Vasa

Med denna kupong 
får du -15% 

extra-rabatt på 
fotbollskor.

Tällä kupongilla saat 
-15% lisäalennuksen 
jalkapallokengistä.

Erbjudandet är i kraft 
till 8.9.2013.

Etu on voimassa 8.9.2013 asti. 
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”Nuorisobonus” voisi olla vaihtoehto    
myös suomalaiseen jalkapalloiluun

 
ymmärtää miten tärkeää 

on henkilökohtainen 
maalivahtivalmennus

Kuinka pitkälle voit heittää ja 
potkaista pallon?

– En ole koskaan kokeillut 
pituusheittoa. Sen sijaan 
voin potkaista pallon vas-
tustajan rankkuviivalle, jos 
saan hyvän osuman ja on 
myötätuuli.

Onko sinulla erityisiä esiku-
via?

– Ei minulla ole ketään 
erityistä esikuvaa. Mutta 
suoskikkejani ovat Buffon, 
Casillas ja Neuer. He ovat 
mielestäni kolme parasta 
maalivahtiamaailmassa.

Kuka on paras pelaaja, jonka 
olet kohdannut?

– Nyt ei tule mieleen ketään 
erityistä pelaajaa. Mutta 
kaikki joilla on hyvä potku 
ja maalivainua ovat pahoja 
vastustajia.   

                     Peter Siegfrids
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”Hibs” väntar ännu på att kunna    
upprepa cupguldet från 1902...
Jag tycker ”Rebus” är den 

bästa TV-deckaren. Väldigt 
viktig info i en tidning av det 
här slaget. Väldigt stereotyp 
TV-snut; halvalkis, missför-
stådd, frånskiljd, chefen är 
idiot etc.. Ännu till håller 
stackaren på ett lag som 
aldrig vinner. I huvudstaden 
Edinburgh finns två lag; Hi-
bernian och Hearts. Hearts 
är i regel lite mer framgångs-
rika. Så Rebus håller förstås 
på ”Hibs”. Det går inte riktigt 
bra. Fast nu har man åtmins-
tone spelat cupfinal två år i 
rad. Förlust bägge gångerna. 
Nu senast mot Celtic.

Råkade vara i Edinburgh 
just då ”Hibs” var till Hamp-
den Park och fick stryk med 
0-3. Om Hibernian hade vun-
nit skulle det förstås ha va-
rit skoj att sitta på en pub 
och insupa stämningen. Jag 
vinglade i mål på Edinburgh 

Marathon lite före avspark. 
Afrikanerna som var lite 
snabbare kanske hann se 
matchen? Redan på bussen 
tillbaka till hotellet förstod 
jag att det var illa ställt. 
Räckte med att se minerna 
på de människor som höll 
till på de utskänkningsstäl-
len där bussen passerade.

Det verkade inte alls gå 
bra. Mycket riktigt. Celtic – 
som hade vunnit ligan med 
16 poäng tillgodo på tvåan 
– avgjorde finalen rätt tidigt. 
Det var den andra finalför-
lusten i rad för Hibs. Ännu 
värre var det året innan; då 
blev det stryk med 5-1 i fina-
len mot lokalkonkurrenten 
Hearts. Hibs vann cupen 
1902. Sedan dess har man 
varit i final tio gånger utan 
att vinna. Några ligaguld har 
det också blivit, senast 1952.

Hearts mest kände spelare 

i modern tid var John Ro-
bertson. Han spelade över 
500 matcher för Hearts un-
der 1980- och 90-talet. Mot 
Hibs gjorde han mål hela ti-
den. 27 gånger. Det sades att 

det var som hämnd för odip-
lomatiska påtryckningar 
gjort för att värva honom då 
han var ung. Själv nekar han 
till saken; ”De första 25 må-
len var hämnd. De två andra 
gjorde jag för skojs skull”.

Laget i Robertsons hjärta 
har – om vi skall vara rik-
tigt noga – det fantastiska 
namnet Hearts of Midlothi-
ans. Grundades redan 1874. 
Namnet tog man från en 
danslokal i trakten. Som i sin 
tur hade tagit sitt namn från 
en roman av Walter Scott. 
Alltså han som också skrev 
”Ivanhoe”. Det hela är såle-
des väldigt logiskt.

Nu är frågan om Hibs har 
någon lokalkonkurrent sär-
skilt länge till. Den ryske 
ägaren har gått omkull. 
Under åtta år satsades det 
stort. Men två cuptitlar är 
ingen tröst om en gammal 

Varsågoda. Här lite textma-
terial om skotsk fotboll i all-
mänhet. Men mest utgående 
från städerna Glasgow och 
Edinburgh. Notera att tex-
terna inte är identiska. De 
överlappar varandra. Men 
försök gärna stava dig ige-
nom den text som inte är 
skriven på ditt eget moders-
mål.

I år vann Celtic både ligan och cupen i Skottland. Om Celtic 
vinner ligan år 2014 blir det den 100:e gången som ligagul-
det firas i Glasgow. Huvudstaden Edinburgh är klart min-
dre. Så Hibernian och Hearts har alltid stått i skuggan av 
Celtic och Rangers. Fast nu spelar Rangers i en lägre serie 
efter att man häromåret blev tvångsnedflyttade på grund av 
dålig ekonomi.

Tänä vuonna Celtic voitti sekä liigan että cupin Skotlanissa. 
Jos se voittaa liigan myös 2014, se on sadas Glasgowhun 
mennyt liigakulta. Skotlannin pääkaupunki Edinburgh on 
selvästi pienempi, joten Hibernian ja Hearts joukkueet ovat 
aina saaneet luvan olla Celticin ja Rangersien varjossa. 
Tosin Rangers pelaa nyt alemmassa sarjassa, huonon ra-
hatilanteen pakotettua sen siirtymään sarjajärjestelmässä 
alaspäin.

Celticillä on resursseja, joista muut voivat vain haaveilla
On aika itsestään selvää, 

että skotlantilainen seurajal-
kapallo on saanut luvan sei-
stä englantilaisen varjossa. 
Onhan Englanti jo väkilu-
vultaan niin paljon isompi, 
ja sen myötä myös resurs-
sit ihan eri luokkaa. Joskus, 
joskaan ei kovin usein, Skot-

lanti on selvittänyt tiensä 
jopa Euroopan- tai maail-
manmestaruuskisoihin. Sil-
loin tällöin skotlantilainen 
joukkue pääsee Champions 
Leaguessa jopa alkukierrok-
sia edemmäs. Mutta jo se to-
siasia, että skotlantilaisten 
kotikenttien vastus on niin 
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klubb går omkull. Romanov 
kom in i bilden 2005. Enbart 
i januari 2006 köpte man i 
stort sett ihop ett halvt lag. 
Enligt Edinburgh News fick 
HJK en halv miljon pund för 
Juho Mäkelä. Han skall ha 
fått 4.000 pund i veckan men 
gjorde bara två mål.

Eftersom storlaget Glas-
gow Rangers häromåret blev 
nedflyttade flera divisioner 
på grund av ekonomiskt 
trassel finns ett hållbart pre-
judikat som lär kunna drab-
ba andra.

Då Hibs höll på att gå om-
kull år 1990 föreslog Hearts’ 
ordförande att lokalkonkur-
renterna skulle gå samman. 
Föga populärt, eftersom 
man i Hibernian såg det som 
ett försök att kapa laget.

Hibs grundades av irländ-
ska, katolska immigranter 
redan år 1875. Hibernia var 
ju romarnas namn på Irland. 
Idag beror det mer på geo-
grafi än på religion eller so-
cialgrupp vem som håller på 
vem i Edinburgh.

Claus Stolpe

Skotsk fotboll står  i skuggan av den engelska. Men av mediabevakningen att döma är 
fotbollen stor även i Skottland. Dagen efter cupfinalen mellan Hibernian och Celtic hade 
Edinburgh Evening News 16 sidor om det hela. Detta trots att stadens eget lag inte hade 
en chans. Kan jämföras med 1,5 sida om Edinburgh Marathon Festival som avverkades 
samma dag. EMF hade trots allt 27.000 deltagare av vilka hälften sprang 42 kilometer.

on hävinnyt cup-finaalin 
kaksi vuotta peräkkäin. Tänä 
vuonna Celticiä vastaan, 
viime vuonna juuri Heartsia 
vastaan. Pieni lohtu Hiber-
nianin kannattajille on se, 
että Hearts on ajautumassa 
konkurssiin.

Celtic on voittanut Skotlan-
nin liigan 44 kertaa. Cupissa 
se on pärjännyt huomatta-
vasti heikommin: ”vain” 36 
voittoa. Rangersin vastaava 
saldo on 33 cup-kultaa ja 
54 liigakultaa – mikä on il-
meisesti liigavoittomäärän 
maailmanennätys. Jos las-
kemme yhteen yllä maini-
tut liigavoittomäärät, ym-
märrämme, että pokaali on 
harvemmin mennyt muualle 
kuin Glasgowhun – 98 voit-
toa. Näiden lisäksi paikal-
lisvastustaja Third Lanark 
A.C. voitti vuonna 1904. Ro-

hkenen veikata, että luku on 
pian 100, kun Celtic voittaa 
mestaruuden vuonna 2014.

Pian Rangers on varmasti 
taas Celticin seurana sarja-
kärjessä, mutta siihen men-
nee muutama vuosi vielä. 
Ennen kautta 2012-13, Rang-
ers oli vararikossa ja jouk-
kue häädettiin neljänneksi 
korkeimpaan sarjaan. Tästä 
huolimatta kotikatsomot 
ovat pullottaneet.

Celticin ja Rangersien väl-
illä vallitseva kilpailusuhde 
on sekä vanha että eriko-
islaatuinen, koska sillä on 
uskonnollisia taustoja. 
Perinteisesti katolilaiset 
kannattavat Calticiä kun 
taas protestantit ovat Rang-
ers-kannattajia. Yhtä hyvin 
rajan voisi seurojen taustaa 
tarkasteltaessa vetää kö-
yhien irlantilaisten maahan-

muuttajien ja aitojen skot-
tien välillä. 

Muistan jopa uutiskynnyk-
sen ylittäneen jutun vuonna 
1989, kun katolilainen Mo 
Johnston teki sopimuksen 
Rangersien kanssa. Asiaa 
vain pahensi se tosiasia, että 
Johnston oli vuosina 1984-87 
pelannut Celticin riveissä. 
Tänään rajanveto ei ole ihan 
yhtä tiukka. En tosin tiedä 
mikä on ”Henke” Larssonin 
tai Mikael Lustigin suhde 
uskontoon, mutta en usko 
heidän olevan katolilaisia – 
silti he ovat tunnetuimpia 
Celticissä ikinä pelanneita 
pohjoismaalaisia.

Claus Stolpe

huonoa luokkaa, on omiaan 
vaikuttamaan siihen, ettei 
Skotlannilla ole paljoakaan 
vastaa panemista, kun vas-
tustus kovenee.

Oma osaamiseni skotlan-
tilaisesta jalkapalloilusta on 
hyvin rajoittunut, mutta kun 
hiljattain vierailin pääkau-
pungissa Edinburghissa, 
sain oppia jotain. Ensinnäkin 
Edinburgh seisoo selvästi 
Glasgown varjossa. Glasgow 
on selvästi suurempi – 
kantakaupungin väkiluku on 
600.000 – 1,7 miljoonaa jos 
lähialueet lasketaan. Edin-
burghin alueella asuu puoli-
sen miljoonaa ihmistä. Totta 
puhuen kaupunki vaikutti 
olevan suurin piirtein Turun 
tai Tampereen kokoluokkaa.

Pääkaupungin jalkapal-
loseurat ovat nimeltään 
Hibernian ja Hearts. ”Hibs” 
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Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä
vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun yhdistät talletuksen
Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.

Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa säästävään
tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

Tervetuloa Aktiaan!

Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä
vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun yhdistät talletuksen
Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.

Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa säästävään
tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

Tervetuloa Aktiaan!

Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on 
paljon hyviä vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun 
yhdistät talletuksen Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.

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!

Tel. Puh. 010 2292 444

Läckert, färskt och hälsosamt

SUSHI!
Herkullista, tuoretta ja terveellistä

Beställ din sushi portion senast på 

torsdag! TAKE AWAY-portionerna kan 

hämtas varje fredag från kl. 11.

Tilaa sushi-annoksesi viimeistään tors-

taina! TAKE AWAY-annokset noudetta-

vissa aina perjantaisin klo 11 alkaen.

Vasa Saluhall, Vasaesplanaden 18 - Vaasan Kauppahalli, Vaasanpuistikko 18

Tegelbruksgatan 47,

DRIP, DROP, STOP!VATTENFELSBRYTARE

Fråga din lokala VVS:are eller ring 018–21 021    
www.leakomatic.com

UNDVIK VATTENSKADOR.

Olisi ehkä liioittelua jos väittäisi, että VIFK on yhtä suurta 
perhettä. Mutta on kuitenkin hauskaa, että vifkiläiset menevät 
keskenään naimisiin ja kaiken lisäksi tohtivat tuoda itseään 

esiin tällä tavalla. Draaman päähenkilöt ovat naisten joukkueen 
maalivahti Malin Söder, nykyinen Beijar ja VIFK:n johtokun-
nan jäsen Marcus Beijar. Viimeksi mainittu on lisäksi viime 

aikoina ansioitunut kirjoittamalla ahkerasti VIFK-Magazineen. 
Kiitos siitä! Maalivahdin roolin lisäksi Malin toimi viime talvena 

naisten futsaljoukkueen valmentajana. 

Vuoden romanttisin hääkuva? 

Årets mest romantiska bröllopsfoto? 
Att säga att VIFK är som en enda stor familj är väl att ta i. 

Men kul ändå då VIFK:are gifter sig med varandra och ännu till 
vågar bjuda på sig själva. Huvudpersonerna i dramat utgörs av 

damlagets målvakt Malin Söder, numera Beijar, och VIFK:s 
styrelsemedlem Marcus Beijar. 

Den senare har på sistone ännu till meriterat sig som flitig 
skribent för ”VIFK Magazine”. 

Det tackar vi för! Vid sidan av målvaktsjobbet i damlaget var 
Malin för resten den som höll i damernas futsal-lag i vintras.

Broloppet 14.9
för mera information:

www.ifkvarken.fi
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Cirkelv. 15,
65100 Vasa

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

tel. 06-318 2950
0500-364 688

Varför pruta på säkerheten 
eller kvaliteten

Nya modeller!

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

Fråga efter 
paketpris.

Maskiner för FRITID o. ARBETE från oss!

Stihl MS 192 CE 
• Volym 30 cm3 • 3,4 kg Erbj. €399

Stihl MS 181
• Volym 32 cm3 • 4,3 kg 299Erbj. €

Ultralätta 
motorsågar

Stihl FS 410

Erbj. €795

De populära Stihl röjsågarna

Stihl FS 490

Erbj. €995

Högtryckstvätt

€199
STIHL RE 98

Stihl FS 460 

Erbj. 895 €

Stihl FS 240

Erbj. €649

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

FÖRMÅNLIGA KÖRGRÄSKLIPPARE

Testvinnare!

399 €

Viking flisare
GE150

Stiga Estate Tornado 
Multiklippare med sidoutkast

handväxlad Erbj.

med hydrostatdrivning Erbj. 

1350 €

1550 €

Stiga Estate Master 
Multiklipp eller med uppsamling 

Erbj.1690 €

Gräsklippare STIGA 
Multiclip 50 EURO

299 €

Tillsammans bär vi
ansvar för din framtid.
Låt oss ta hand om varandra!

Yhdessä kannamme vastuun
sinunkin tulevaisuudestasi.
Välitetään toistamme! Handelsespl 19-21,VASA

Kauppapuist 19-21,VAASA

5.10.2013
www.itamerimaraton.com

Tel.  050-3519487,
050-3104607

www.mwmbygg-rakennus.com

 

 

 VASA Bryggeri 
Västbovägen 7  
862 41 NJURUNDA 

info@vasabryggeri.se 
Telefon: 060-17 11 00 
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Då ungdomarna kommer 
upp i tonåren är distriktsla-
gen för pojkar och flickor en 
intressant morot. Tränarna 
har en intressant uppgift i 
att försöka leta fram ung-
domar som har någon form 
av spetskompetens som går 
att utveckla. Keijo Karvo-
nen, mångårig tränare i 
Vasa IFK, är också ansvarig 
för de 14-åriga flickornas 
distriktslag i Vasas bolldi-
strikt.

Vad går spelandet i di-
striktslaget ut på?

– De 12 distrikten finns till 
för att täcka hela Finland 
med målsättningen att hitta 
landets mest begåvade fot-
bollsjuniorer och ge dem 
chans att utvecklas. Däri-
från tas man senare ut till ett 
av de fyra regionlagen i Fin-
land, säger Keijo.

På vilka kriterier har du 
valt ut flickorna till F99-la-
get? 

– Min ambition är att välja 
ut flickor som har en viss 
spetskompetens. Och då 
menar jag riktig spetskom-
petens, en egenskap som är 
jättebra och lite extra. Det 
kan till exempel handla om 
att man läser spelet mycket 
bra eller är exceptionellt 
snabb. Då man har en spets-
kompetens plus rätt attityd 
så kan man utveckla och 
höja nivån inom övriga om-
råden tillsammans. Där kom-
mer tränarens roll och bety-
delse in, kommenterar Keijo.

Varför tycker du man ska 
försöka komma med i di-
striktslaget?

– För att det är ett föns-
ter på väg mot en chans i 
landslaget. Vi har inom Vasa 
fotbollsdistrikt alla chanser 
att producera skickliga spe-
lare, i princip så har också 
de flesta som spelar i ligan 
eller division ett gått via di-

Distriktslaget fungerar som 
ett fönster till landslaget

striktslaget. Det är inte på 
blodigt allvar, men man får 
chans att visa att man vill 
och kan om man har rätt 
driv. Vi tränare kräver inte 
att spelarna lyckas i varje 
moment, vi försöker utbilda 
dem istället till att förstå vad 
som krävs på hög nivå och 
visa dem vägen dit, säger 
Keijo. 

Ambitionen med F99-laget? 
Hur ser hösten ut?

– Vi kommer att höja akti-
vitetsnivån från 2012-2013, 
då vi hade för få tillfällen 
med F99. Från augusti star-
tas ett pilotprojekt med hö-
gre frekvens och en timme 
ordnad träning per vecka 
för flickorna. Vi är i mel-
lanskiktet i Finland just nu 
men har kapacitet att klättra 
uppåt.  Många växte under 
distriktscupen i juni och 
lärde sig mer om idrottarens 
kostvanor och konsekvent 
träningstänkande. Vi kom-
mer också att göra flera ut-
hållighetstester som vi följer 
upp metodiskt. Vi kommer 
vidare att bygga en egen nät-

sida med ett formulär där 
flickorna själva uppdaterar 
sin träningsmängd. Sedan 
följer vi upp datan och dis-
kuterar mängd och kvalitet 
med den enskilde spelaren. 
Vi sparrar också spelarens 
egna tränare i det ordina-
rie laget för att tillsammans 
bestämma lämpliga upplägg 
för matcher och träning, 
summerar Keijo.

I vilken ålder ska man satsa 
helhjärtat på fotboll om man 
vill nå riktigt högt?

– Det är väldigt individu-
ellt, men det är alltid bra att 
satsa stegvis. Mångsidighet 
är viktigt och vissa ungdo-
mar vill också hålla på med 
flera grenar till och med till 
15-årsåldern. Man måste 
välja en gren då man börjar 
se att man inte orkar - ibland 
ser man ungdomar som till 
slut inte orkar med någon 
av sina grenar ordentligt 
och senast då är det dags att 
välja.

Flickornas Distriktslags 
Cup ägde i år rum i Eerik-
kilä i juni. F14 började med 

en stark 2-0 seger över Hel-
singfors/Nyland United. På 
dagens andra match var 
Östra Finland bättre med en 
2-0 seger. Dagen därpå föll 
Vasadistriktet med 2-0 mot 
ett välspelande Åbo. På tors-
dag vann F14 sin sista match 
4-1 och placerade sig som 
sjunde i turneringen.

Vi träffade två av spelarna 
från VIFK - Melinda Smed-
man och Emelie Smirnoff. 
Melinda och Emelie kallar 
sig själva ”sportfånar” med 
ett hjärtligt skratt. Melinda, 
som är hemma från Kvevlax, 
har spelat fotboll i nio år 
medan Emelie har hållit på 
med lädret i sju år. De har 
bägge hållit på med friidrott 
tidigare, men har nu helhjär-
tat valt fotbollen. Emelie 
spelade ett år utomlands, i 
svenska Qbik, som rankas 
som Nordens tredje bästa 
flicklag bland flickor födda 
1999. En text om den erfa-
renheten har vi sett tidigare 
i den här tidningen.

Vad får ni ut av att spela i 
distriktslaget, tycker ni? 

– Det är ett konstant myck-
et snabbare spel och så får 
vi möta riktigt hårt mot-
stånd hela tiden som gör att 
man utvecklas, säger Melin-
da och Emelie med en mun. 
De tycker båda att tempot är 
den största skillnaden och 
att man märker att det finns 
väldigt många skickliga spe-
lare i distrikten.

Vad är roligast med att ha 
fått chansen att spela i di-
striktslaget? 

– Man får nya fotbollsvän-
ner och så får man möta helt 
nya spelare, som man aldrig 
spelat mot förr, säger Me-
linda.

– Jag tycker det har varit 
intressant med mycket teori-
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utbildning och träning inom 
framförallt positionsspel”, 
säger Emelie. 

Vad har ni för målsättning-
ar som fotbollsspelare? 

Bägge har siktet högt ställt 
om allt går bra och om de 
tycker det är kul också fram-
över. 

– Mitt mål är att genomföra 
träningar och matcher så 
bra som möjligt och komma 
till landslaget, säger Melinda 
bestämt.

– Jag vill komma in till All-
svenskan och därifrån ta en 
plats i finska landslaget då 
jag blir stor, säger Emelie. 
Bägge säger också att de 
gärna skulle vilja träna och 
spela ännu oftare tillsam-
mans med distriktslaget för 
att bli mer samspelta och 
lära känna spelarna lite bätt-
re. Törsten efter mer kun-
skap och taktikförståelse är 
stor.

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och 
öka din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar 
depositionen med Aktias övriga sparprodukter. 

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för 
en lönsam träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Erbjudandet gäller tills vidare, depositionsräntan kan ändras enligt marknadssituationen. 
Aktuell information om depositionsräntan finns på www.aktia.fi.

Välkommen till Aktia!

Ser en människa i varje kund.

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och öka
din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen
med Aktias övriga sparprodukter. 

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam
trä� på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Välkommen till Aktia!Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och öka
din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen
med Aktias övriga sparprodukter. 

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam
trä� på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Välkommen till Aktia!

Distriktslagets är ett per-
fekt skyltfönster för yngre 
spelare att visa upp sitt kun-
nande på väg mot förverkli-
gandet av sina fotbollsdröm-
mar. Och distriktet får gärna 
höja aktivitetsnivån ännu ett 
snäpp på basen av entusias-
men av de två vi träffade!

Michael Smirnoff

14

OSTAMME AUTOJA
Vuosim. 2006 - 2013. 

Tarvitsemme hyviä autoja. 
Mielummin ajettu alle 100 tkm.

        TEE MYYNTITARJOUS
Jens Wistbacka 050-414 2200, Vaasa

Rinta-Joupin Autoliike Oy
VAASA Mejerikatu 15B (Kokkolantien varrella)  
Puh.  020 7772104

Palv. ma-perj 9-18, la 10-15
www.rinta-jouppi.com
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UpCode Smart City

www.upcodeworld.fi | info@upcode.fi | VAASA, Finland

The new 

generation 

of communication

TUTUSTU TARJONTAAMME JA LÖYDÄ OMA KOTISI:
BEKANTA DIG MED VÅRT UTBUD OCH HITTA DITT EGET HEM:                                                                                                            ASUNNOT.FI
OTA YHTEYTTÄ JA VARAA OMASI: TAG KONTAKT OCH RESERVERA DIN BOSTAD:
LEMMINKÄINEN ASUNTOMYYNTI LEMMINKÄINEN BOSTADSFÖRSÄLJNING
OLYMPIAKATU 16, 65100 VAASA OLYMPIAGATAN 16, 65100 VASA
PUH. 02071 58300 TEL. 02071 58300
ASUNTOMYYNTI.VAASA@LEMMINKAINEN.COM ASUNTOMYYNTI.VAASA@LEMMINKAINEN.COM

As  Oy  Vaasa Sundet           
Bs  Ab  Vasa  Sundet 
RAJAPYYKINKUJA 1  
RÅSTENSGRÄND 1,  
65280 VAASA 
asunnot.fi/sundet

100,0 m²
4 H/R+K+S/B
mh alk / fp fr. 72 295
vh alk / sk.f.fr  199 500

Tule tekemään asuntokaupat kanssamme tilavasta ja va-
loisasta rivitalokodista, jonne pääset muuttamaan vaikka 
heti. Tässä asunnossa ainoa ongelmasi on sisustaminen, 
kun sinua odottavat tässä kodissa uudet pinnat ja kalus-
teet. Tarjolla myös hyvin säilytystilaa, mm. asuntokohtain-
en ulkovarasto, kylmä vinttitila ja vaatehuone. Sähköläm-
mitteinen asunto varustettu ilmalämpöpumpuilla.

Kom och ingå affär för detta rymliga och ljusa radhushem, 
dit du kan flytta fast direkt. I denna bostad blir ditt enda 
huvudbry hur du skall inreda ditt nya hem där fräscha ytor 
och material väntar på dig. Här erbjuds gott om förvaring-
sutrymmen i form av bl.a. ett borstadsspecifikt ytterför-
råd, kallt vindsutrymme samt klädrum. Denna elvärmda 
bostad är utrustad med luftvärmepump. 
 
Enää 1 ASuntO jäljEllä!       EndASt 1 BOStAd KVAR!

Verksamheten växer och 
nya lag bildas.
Behovet av aktiva ledare 
finns hela tiden.
Kom med och hjälpa våra 
fotbollsbitna barn och 
ungdomar! Vi vill ge dem 
bra verksamhet , de ska 
ha roligt och de som vill 
nå toppen, ska ha den 
möjligheten. 
Just nu har vi både pojk- 
och flicklag där vi behöver 
flera tränare. Du behöver 
inte ha tränarutbildning, 
vi sköter om den biten.
Ta kontakt: 
krister.gronholm@vifk.fi 
eller 044-0331624.

Tränare och 
andra aktiva sökes!

Valmentajia ja muita 
aktiivisia haetaan!

Toiminta kasvaa ja uusia 
joukkueita perustetaan!
Tarve aktiivisista toimi-
henkilöistä on koko ajan 
päällä. Tule mukaan 
tukemaan ja kehittämään  
meidän palloilevia lapsia 
ja nuoria. Haluamme 
antaa heille hyvää 
toimintaa, pitää hauskaa 
ja niille, jotka haluavat 
huipulle, annetaan se 
mahdollisuus.
Juuri nyt on sekä 
tyttö- että poikajoukkueita, 
jotka tarvitsevat lisää 
valmentajia. Sinulla ei 
tarvitse olla valmentaja 
koulutusta, me hodamme 
sen puolen.
Ota yhteyttä: krister.
gronholm@vifk.fi tai 044-
0331624.

Och saker börjar hända.
Stenhagavägen 2, 65300 Vasa, tel. 093 541 4600.

Öppethållningstider må-fre 7-19, lördag 9-15.
Företagstjänst betjänar vardagar kl 8-16.

SE VÅRA ERBJUDANDEN
www.starkki.fi
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Tiden går. Plötsligt är det 
inte så mycket kvar av den 
här säsongen. VIFK:s mål-
sättningar om serieseger 
och division 1-kval har vi 
däremot fått skrinlägga. Yli-
vieska har lett serien mest 
hela säsongen. Nu på senare 
tid är det däremot Kemi som 
har framstått som starkast i 
norra zonen.

Att Tervarit (Uleåborg) blir 
sist har länge varit klart. 
Men ett lag till skall åka ur. 
Minst. Utöver de två sämsta 
lagen i varje zon kommer 
också den sämsta tabellåt-
tan att åka ur. Allt för att ge 
plats åt nio zonsegrare från 
division 3. Å andra sidan 
hölls ju Sporting Kristina 
förra året kvar trots att man 
redan egentligen hade åkt 
ur. Då var det Siilinjärvi som 
inte ville ta emot sin plats i 
division 2. Fullt möjligt att 
något motsvarande sker i år. 
Nu ser det ut som att PoHU 
från Helsingfors får minst 
poäng av de som är trea från 
slutet.

40 division 2-lag är inde-
lade i fyra zoner. Alla spe-
lar en tredubbel serie på 
27 matcher. Konturerna är 
klara sedan länge. Den här 
texten erbjuder massa själv-
klarheter för de som följer 
med kontinuerligt. Men alla 
gör förstås inte det.

Förra året höll ju VIFK till 
i samma zon som lagen från 
Tammerfors, sydösterbot-
ten och västkusten söde-
rut. I den zonen hamnade 
Sporting Kristina i år i ett 
ingenmansland strax ovan-
för nedflyttningsstrecket. 
Gällde nu att plocka tillräck-
ligt med poäng för att inte 
vara ”sämst” av de lag som 
slutar på åttonde plats. Att 
Härmä (Tavastehus) och 
MuSa (Björneborg) verkade 
tidigt vara ganska klart. 
Gamla mästarlaget Jazz 
(Björneborg) är starkast. 

Mina kontakter i sydöster-
botten talar om ett rörligt, 
spelskickligt Jazz. Handlar 
om systematiskt spel, snab-
ba platsbyten etc.. Svårslag-
na på den här nivån, helt 
enkelt.

I vad som kunde kallas 
för den sydöstra zonen (= 
huvudstadsregionen och 
österut) står det mellan 
HIFK och MP (S:t Michel). 
Övriga är långt, långt efter. 
Intressant med HIFK är att 
det går så bra trots att det 
hette att ekonomin inte alls 
mådde bra efter det division 
1-äventyr som slutade med 
nedflyttning. Men de stjärn-
prydda radade plötsligt upp 
en enorm matchsvit utan 
förluster. Samma med MP.

Ekenäs IF har förstärkt la-
get sedan det har framgått 
att det luktar division 1-kval. 
Nu snackar vi om den syd-
västra delen av landet. Gnis-
tan, Grankulla IFK och BK-46 
har gjort att toppstriden är 
mer oviss än i övriga zoner. 
Som mest ledde EIF med åtta 
poäng. De andra har närmat 
sig. Men Grankulla framstår 
som främsta konkurrent. 
Ekenäs IF har haft bra nytta 
av sitt farmavtal med IFK 
Mariehamn. Gnistan hade 
som uttalad målsättning att 
stiga. Det är ju för resten 
TV-profilen Erkka V. Lehtola 

som står för coachandet där, 
om någon inte visste.

VIFK:s zon då? Tja. PS Kemi 
har gått från klarhet till klar-
het ju längre serien lider. 

De båda Karleby-lagens 
formkurvor fascinerar. KPV 
verkade nedflyttningsklara 
tills man plötsligt radade 
upp en fin svit. Nu lär väl 
ORPa åka ur tillsammans 
med poängautomaten och 
lokalkonkurrenten Tervarit 
från Uleåborg. GBK hörde 
till förhandsfavoriterna. 
Men här var det riktigt kao-

VIFK har nog halkat för långt efter för att tävla om serie-
segern. Lär bli Kemi som vinner norra zonen. Två av fyra 
gruppsegrare stiger. Vågar vi gissa att åtminstone Jazz från 
Björneborg tar steget upp? Ryktet talar om ett gediget lag-
bygge. Även HIFK eller MP kommer att vara med i höstens 
kval. Vasa IFK får vänta till nästa år. Ekenäs IF och Gran-
kulla IFK tävlar om segern i den fjärde zonen. EIF har bra 
nytta av sitt farmavtal med IFK mariehamn. 

tiskt i början; enorm skade-
lista etc.. Under mitten av 
säsongen kvicknade GBK 
däremot till. De rödvita hade 
raskt sett till att ha sitt på 
det torra.

Att stiga till division 1 är 
svårt. Endast två av fyra 
zonsegrare avancerar. Ti-
digare år har storsatsande 
gäng som SJK eller Ilves fått 
agera förhandsfavoriter. Vå-
gar man sätta en slant på 
Jazz och Kemi i år?

Claus

Trångt i porten till division 1
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Vamp - pioneer in    
arc flash protection 

Vasa IFK 

på toppen!

Seuratyön ohella vapaa-ajan voi käyttää 
muihinkin vaativiin aktiviteetteihin. Kun 
seuraavan kerran käytte Kilimanjaron 
huipulla, voitte tarkistaa onko VIFK:n 
hallituksen jäsenen Mathias Skytten sinne 
jättämä VIFK-tarra vielä siellä. Matka 
huipulle kesti viisi vuorokautta ja takaisin 
alas kaksi. Ilman happipitoisuus oli paikoin 
vain puolet siitä mihin olemme tottuneet. 
Kun Mathias kavereineen lähtivät matkaan, 
ilman lämpötila oli +30, perillä -20.

Vad har IFK:s styrelse sysslat med i sommar? Jo tagit sig 
upp på Afrikas högsta berg. Ja inte hela styrelsen förstås, 
utan Mathias Skytte. Detta med fyra kompisar från olika 
håll i Europa. Väsentligt i sammanhanget var förstås att 
lämna efter sig en VIFK-dekal som kommande besökare 
skall få förundras över – samt beundra.
Vandringsäventyret startade genom regnskog och nästan 
+30 för att vara framme på Kilimanjaros högsta topp (Uhuru 
Peak, 5895 m över havet) nära fem dygn senare. Där var 
det – 20. Sista etappen uppåt var en nattvandring i nästan 
beckmörker för att var framme vid toppen följande morgon.
Hela vandringen var fem dagar uppåt med övernattning 
i tält och två dagar nedför. Dagsetapperna varierade i 
längd och tid beroende på hur krävande etappen var. Det 
tar rejält på krafterna då syrehalten gradvis sjunker till 
endast 50 % av det som vi vanligen är vana vid. En av 
deltagarna drabbades av höjdsjuka och måste vända om – 
endast någon timme från toppen. Efter vandringen varvade 

gänget sedan ned med en femdagars tältsafari i Kenya för 
att ”bonga” vilda djur. Men kolla gärna om VIFK-dekalen 
finns kvar nästa gång ni besöker Afrikas högsta berg.
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Myös tänä vuonna Sparta 
on ollut kaupungin paras. 
Tsekkiläisessä jalkapal-
lossa sillä sama rooli kuin 
HJK:lla meillä kotimaassa. 

Allt som oftast är Sparta det 
bästa laget i Prag. Så även 
det här året. Kampen om 
ligaguldet stod i slutändan 
mellan Viktoria Plzen och 
just Sparta.

Dukla ja Pribram pelasivat ”derbyn”     olematta edes samasta osasta maata

Ja l k a p a l l o t u r i s m i 
on ollut esillä aikai-
semminkin täällä. 

Muun muassa Kim Sund on 
kertonut seikkailuistaan eri 
puolilla Englantia lukemisen 
arvoisella tavalla. Itse olen 
ehtinnyt kerätä ajatuksia 
vierailuistani Saksaan, Es-
panjaan, ruotisiin ja Tsekkei-
hin. Näistä viimeksi-mainittu 
on paikka, johon palaan sil-
loin tällöin. Siellä lähinnä 
pääkaupunkiin Prahaan. Tiu-
kasti ottaen siellä on puoli-
sen tusinaa joukkuetta, joita 
voi seurata. Sparta ja Slavia 
ovat näistä tunneituimmat. 
Sitäpaitsi viime vuonna teki 
Dukla – armeijan joukkue 
komministiajalta – come-
backin Gambrinus Liigaa 
(olutmerkin sponsoroima 
sarja). 

Näiden kolmen lisäksi lö-
ytyy  myös kolme muuta 
seuraa, jotka ovat myöskin 
pelanneet korkeimmassa 
sarjassa. Näihin kuuluu 
myös oma suosikkijoukke-
eni Viktoria Zizkov sekä kak-
si joukkuetta, joilla on sam-
anlaiset paidat, sama logo ja 
lähes sama nimi; Bohemians 
Praha ja Bohemians 1905.

Tämä  viimeksi mainittu 
on niin sairasta kuin miltä 
se kuulostaakin. Kun vih-
reävalkoiset olivat kuilun 
partaalla muutama vuosi 
sitten, hankki seuranjohtaja 
oikeudet seuran nimeen fa-
nien pitäessä huolen muusta 
toiminnnasta. Seuranjohtaja 
otti haltuunsa pienemmän 
joukkueen, Strizkovn. Tä-

FOTO: CLAUS STOLPE
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Dukla ja Pribram pelasivat ”derbyn”     olematta edes samasta osasta maata

Slavia rakensi uuden hienon stadionin, kun he voittivat 
kaksi peräkkäistä liigakultaa. Valitettavasti seuran talous 
joutui kaaokseen rakennusprojektin yhteydessä. 

Slavia blev ligamästare två år i rad för inte allt för länge se-
dan. Men i samband med bygget av deras nya, fina stadion 
rasade ekonomin ihop och man är idag långt ifrån toppen. 
Mot blåvita Mlada Boleslav fick man nöja sig med oavgjort.

män joukkueen hän nimesi 
uudelleen perinteisellä Bo-
hemians Praha –nimellä. Se 
porukka, jota kaikki muut 
pitivät ”aitona” Bohemians 
Prahana, sai tyytyä käyttä-
mään nimeä Bohemians 
1905. Tämä tarina on pa-
hempi kuin mikään TV-sarja. 
Nimikysymys on ollut use-
asti esillä tuomioistuimissa. 
Viimeisin käänne on se, että 
Tsekin jalkapalloliitto tuntuu 
tulleen mukaan kuvioihin 
ja on mahdollisesti aikeissa 
”ostaa” nimen ”plagiaatti-
Bohemianseilta”. Kaikki 
tämä tapahtuisi vain siksi, 
että nimikysymys saataisiin 
pois päiväjärjestyksestä. 
Se jää nähtäväksi, saavatko 
”1905:t” ottaa jälleen ”oike-
an” nimensä käyttöönsä. 

Tsekkiläisessä jalkapal-
lossa tapahtuu paljon sekä 
kentällä että sen ulkopuo-
lella.

Sparta on kauden 2012-13 
aikana kamppaillut liigames-
taruudesta lähinnä Viktoria 
Plzen kanssa. Slavia sai kul-
taa muutama vuosi sitten. 
Samassa yhteydessä raken-
nettiin hieno uusi areena 
kaikenlaisine konttoreineen 
ja muine tiloineen. Tämä 
hanke sai seuran taloudel-
liseen kurimukseen. Katso-
mossa olikin melko tyhjää 
kun olin seuraamassa Mlada 
Boleslavin vierailua Prahas-

sa. Kuriositeettina voidaan 
kertoa se, että liput maksoi-
vat 8 euroa kappale. Muu-
tamaa päivää myöhemmin 
näin Spartan cupottelun Jih-
lavaa vastaan, joka oli kor-
keimman sarjan keskitason 
joukkue. Tällöin lipun hinta 
oli 50 tsekin kruunua eli 
alle 2 euroa. Tämä tapahtui 
siis maassa missä pelataan 
ammattilaisjalkapalloa ja 
kentällä on useita maajouk-
kueen ovea kolkuttelevia 
pelaajia.

Muutamaa päivää myö-
hemmin Dukla isännöi sar-
jajumbo Pribramia. Jos 
teidän mielestä Bohemi-
ansin tapaus oli sekava, 
niin tämä on miltei vielä 
pahempi. Kommunismin 
kaaduttua ei löytynyt kovin 
monta Duklan kannattajaa. 
Keväällä 1994 seura putosi 
korkeimmasta sarjasta; sur-
kean taloutensa vuoksi he 
vajosivat alas kolmanteen 
divisioonaan. Kahta vuotta 
myöhemmin seurayhdistyi 
Pribramin kanssa, joka oli 
toiseksi ylimmällä sarjata-
solla, ja siten he alkasivat 
pelaamaan Prahassa. Mutta 
nyt tulikin kiistaa siitä, millä 
stadionilla seura voisi pe-
lata. Siispä toiminta siirtyi 
pian Pribramiin. Yhtäkkiä ei 
Dukla Prahaa ollut moneen 
vuoteen, kunnes esikaupun-
kijoukkue Dukla Dejvice mu-

utti nimensä Dukla Prahaksi. 
Samanaikaisesti otettiin 
käyttöön Duklan vanha logo 
ja sen keltapunainen väriyh-
distelmä.

Duklalla on historiallisesti 
hienot perinteet; saldona 
on kaikenkaikkiaan 11 Tsek-
ko-slovakian mestaruutta 
kommunistiaikana. Vuonna 
1967 he selvisivät semifi-
naaliin Eurooppacupissa 
(Mestarien Liigan edeltäjä). 
Spartalla on 25 liigakultaa 
ja semifinaali-paikka vuoden 
1992 Eurooppacupissa. Mut-

FOTO: CLAUS STOLPE

ta niitä teidän ei tule kannat-
taa. Sen sijaan kannustakaa 
Viktorian Zizkovia, joidenka 
ainut liigakulta on vuodelta 
1928. Heistä olen kertonut 
jo aiemmin; tämä on se jouk-
kue, joka pelaa kotioottelun-
sa sunnuntai-aamupäivällä 
alkaen klo 10.15. Slavialla on 
16 liigakultaa – tämän lisäk-
si joukkueesta tuli Tsekin 
mestari 6 kertaa maan kuu-
luessa Itävalta-Unkariin. Bo-
hemians oli mestari vuonna 
1983. Se, että joukkueella on 
kenguru maskottina, juon-
taa juurensa joukkueen jo 
1920-luvulla tekemään peli-
matkaan Australiaan. Tsek-
koslovakia oli maaailman-
sotien välisenä aikana yksi 
maalliman rikkaimista val-
tioista. Mutta se onkin sitten 
aivan toinen tarina.

”Aito” Bohemians nousi 
keväällä. Joten tänä vuonna 
korkeimmassa sarjassa on 
neljä joukkuetta Prahasta. 
Mitä vielä? Viktoria Plzen on 
hallitseva mestari. Vaikuttaa 
siltä että Sparta ja Plzen ovat 
vahvoja myös tänä vuonna.

Claus Stolpe

Dukla Praha oli armeijan joukkue 
kommunistiajalla. Nimi viittaa tais-
teluun Duklna solassa toisen maail-
mansodan aikana. Seura oli hetken 
kadoksissa. Nyt se on korkeimmassa 
sarjassa. 

Under kommunisttiden tog armélaget 
Dukla Prag många mästerskap. Där-
efter har det varit tunnsått med fram-
gångar. Ett tag existerade klubben 
inte ens mera. Nu är man efter många 
märkliga vändningar tillbaka i högsta 
serien.
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REJÄL

DET ÄR BRA ATT VARA REJÄL.
Snäppet rejälare Anvia Bredband Rejäl erbjuder 

rejälare med innehåll till rasande förmånligt pris.

Tjänsten förutsätter kabel-tv-tjänst eller fiberanslutning. Alla storlekar 3 mån. 19,90 €/mån., varefter abonnemanget fortsätter vara i kraft tillsvidare i enlighet 
med prislistan (10 M norm. 29,90 €/mån., 50 M norm. 39,90 €/mån., 100 M norm. 49,90 €/mån.). Hyrnätterminal under förmånsperioden 0 €/mån. (norm. 5 €/
mån.). Förmånen kräver avtal för 3 månader. Totala kostnader för avtalsperiod 59,70 €. Nätterminalen kan lösas in efter hyrperioden till -50 % av priset. Öppning 
0 €. Förmånen gäller ej dem som under de senaste 6 månaderna använt en introduktionskampanj, abonnemang som under kampanjperioden sagts upp och 
därefter beställts på nytt av samma kund/samma hushåll och inte heller tidsbundna avtal. Förmånerna kan inte kombineras med andra kampanjerbjudanden 
eller rabatter. Kampanjtid: 12.6–30.9.2013.

Anvia Bredband

Beställ genast! anvia.fi/packeriet

Vasa: Storalånggatan 37, må 9–18, ti–fr 9–17, lö 10–14 
Kundtjänst: vard. 9–17 06 411 3300 | www.anvia.fi

SUPER-
BREDBAND

NU 3 mån
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10 MM
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L
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