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ORDFÖRANDES SPALT

Alla är välkomna att hjälpa till!
Återigen har en fotbollssä-

song avslutats (åtminstone i 
Finland). En säsong som åter 
igen en gång innehöll en mas-
sa dramatik och överraskning-
ar. Även inom vår egen klubb 
Vasa IFK. Nästa år lär bli ännu 
mera händelserik då många 
fl er lag än vanligt faller ur se-
rierna. Att FC Lahti trillade ur 
FM-ligan var enligt många en 
överraskning. Kommer det 
nya seriesystemet att bjuda på 
många fl er hissfenomen än ti-
digare? Skulle väl förutspå att 
så kommer det att bli.

Troligtvis delas seriesyste-
men upp i två kategorier. Vi kan 
komma att få en övre halva, 
med lag som har en stark eko-
nomi och organisation samt ett 
tillräckligt stort upptagnings-
område varifrån nyförvärven 
kommer. Detta kompletteras 
med en undre halva med lag 
som har en svagare ekonomi 
och organisation samt ett för li-
tet upptagningsområde för nya 
fi nländska spelare.

Hur skall då “hissfenomet” 
kunna undvikas? De klubbar 
och föreningar som har en 
bred och välorganiserad juni-
orverksamhet, som levererar 
duktiga landslagsspelare i en 
jämn ström är givetvis bättre 
rustade. 

Dom klarar troligen bättre av 
den ekonomiska biten samt 

 

 

klarar bättre av att uppfylla ett 
eventuellt kommande krav på 
“egna” spelare.

För övrigt kan man fråga sig 
varför det inte bildades två 
div-I zoner då div-II ifrån nästa 
säsong  är indelat i fyra zo-
ner? Enligt min mening är det 
någonting som inte stämmer! 
Det verkar lite som att någon 
tänker i banor av typen “spela 
ni div-II ute i periferin så sköter 
vi om ligaspelet inom Ring III!”. 
Tänker jag helt fel? 

Kanske. Det här är bara en 
känsla som jag har fått.

Hur skall då vi med vår verk-
samhet inom Vasa IFK klara 
av kommande utmaningar, 
krav och andra bekymmer 
som begränsade resurser en 
stabil ekonomi och en sviktan-

de sponsormarknad? Skulle 
tro att vi blir tvungna att se 
över våra organisations olika 
funktioner så att vi kan svara 
mot kommande krav.  Detta 
bl.a då fl ick- och damfotbol-
len inom Vasa IFK genom sina 
framgångar och bredare verk-
samhet helt naturligt ställer 
andra krav på organisationen 
och verksamheten än för bara 
fem år sedan. I dagens läge 
närmar vi oss en situation då 
pojk- och fl ickverksamheten 
skall organiseras på likvärdiga 
grunder. Liksom det inom en 
snar framtid kommer att bli 
med herr- och damverksam-
heten om damerna fortsätter 
att utvecklas i samma takt som 
de senaste åren. Hur skall det-
ta då förverkligas på ett prak-
tiskt plan?

Som bekant är så är det lätt 
att ställa krav och ge goda råd 
om hur saker och ting borde 
vara. Men för att så skall bli så 
är det baen sak som gäller! 

Stig gärna fram och ställ upp. 
Krafter och resurser behövs 
för olika uppgifter inom organi-
sationen. Föreningens stadgar 
medger i dagens läge genom 
en stadgeändring (från 2009) 
att det nu fi nns utrymme för 
en bredare organisation som 
skall svara mot kommande 
krav från verksamheten.

Herr-, dam- och juniorfotbol-
len (pojkar och fl ickor) borde 
ha egna starka och dynamiska 
sektioner som är juridiskt och 
ekonomiskt ansvariga och re-
dovisningsskyldiga gentemot 
föreninens huvudstyrelse.

Styrelsen har till uppgift att 
drar upp de grova linjerna och 
spelreglerna för verksamhe-
ten. Den kanske viktigaste de-
len inom verksamheten är att 
målmedvetet satsa på tränar- 
och ledar utbildning på bred 
front för att täcka in det stora 
behovet av bra tränare och le-
daretill alla åldersgrupper från 
kamratligan upp till dam- och 
herrseniornivå. Kom ihåg att 
framtiden ligger i våra egna 
händer. Frågan är om vi är 
beredda att offra oss för detta 
eller skall vi nöja oss med en 
mindre och undanskymd roll i 
vår region.

I nuläget är vi den bästa fost-
rarföreningen i nejden. Vill vi 
vara bäst även vad det gäl-
ler seniorverksamheten krävs 
mycket arbete och tar lång tid. 
Det krävs folk med olika egen-
skaper.

Kom ihåg att alla är välkom-
na med. Ställ Er till förfogande 
för nejdens ungdomar och 
Vasa IFK:s verksamhet. Ett 
första tillfälle ni kan vara med 
och påverka är vid valmötet 
senare i november.

Väl mött då och jag tillönskar 
er alla en trevlig höst. Vasa 
IFK tackar alla sponsorer och 
övriga aktiva som ställt upp i 
vått och torrt under säsongen 
2010.

Henrik Skytte, Ordf i Vasa IFK

FOTO: JOHAN GEISOR
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

FOTO: JOHAN GEISOR

Fixa dina byggnader
Vaasan Peltityö
Vasa Plåtarbete

Gerbyvägen 18-22, 65230 Vasa
Öppet vard. 7.00-15.30

Tapio Parkkari 040-066 8619
Tel. 06-321 2818 • www.wbr-yhtiot.fi

• Falsat eller profil plåttak
• Takbryggor, stegar, snöhinder m.m.
• Regnvattensystem
• Lister till fönster, dörrar, hörn m.m.
• Takgenomföringar, skorsten/ventilation
• Andra plåtarbeten efter önskemål

Jälleen on jalkapallokausi 
päättynyt (ainakin Suomes-
sa). Kausi sisälsi taas ker-
ran valtavasti dramatiikkaa ja 
yllätyksiä, niin myös omassa 
seurassamme, Vaasan IFK:
ssa. Ensi vuodesta tullee vie-
läkin tapahtumarikkaampi, 
kun sarjasta putoaa tavallista 
enemmän joukkueita. Se, 
että FC Lahti putosi liigasta 
oli monien mielestä yllätys. 
Entä nähdäänkö uudessa 
sarjajärjestelmässä enem-
män hissiliikettä kuin ennen? 
Veikkaisinpa että näin tulee 
käymään.

Sarjajärjestelmät jaetaan 
luultavasti kahteen katego-
riaan. Maahamme voi muo-
dostua yläkasti, johon kuu-
luvat ne joukkueet joilla on 
vahva talous ja järjestö sekä 
tarpeeksi iso kannatusalue, 
joka pystyy tuottamaan uu-
sia pelaajia. Tätä täydentää 
sitten kategoria, jolla on hei-
kompi talous ja järjestö sekä 
liian pieni kannatusalue, jotta 
se tuottaisi uusia kotimaisia 
pelaajia.

Kaikki ovat 
tervetulleita auttamaan!

Miten tältä hissiliikkeeltä 
vältyttäisiin? Ne seurat ja 
yhdistykset, joilla on laaja 
ja hyvin organisoitu juniori-
toiminta ja jotka tasaisesti 
tuottavat hyviä maajouk-
kuepelaajia ovat tietenkin 
parhaimmassa asemassa. 
Ne selviytyvät luultavasti 
paremmin talousasioissa ja 
pystyvät täyttämään mahdol-
lisesti vastaisuuden tuomat 
vaatimukset, jotka koskevat 
”omien” pelaajien kiintiötä. 
Ihan noin muuten vain voi-
taisiin kysyä miksi ykköseen 
ei muodostettu kahta loh-
koa, kun kakkoseen on ensi 
kaudesta muodostettu neljä 
lohkoa. Minusta tässä jokin 
nyt haisee. Vaikuttaa vähän 
siltä, että ”pelailkaa te siellä 
laitamailla kakkosdivarissa, 
niin me hoidamme liigan pelit 
kehäkolmosen sisäpuolella.”

Olenko väärässä? Ehkä. 
Tämä nyt vain on sellainen 
tunne jonka sain.

Kuinkas me sitten Vaasan 
IFK:ssa selviämme tule-
vaisuuden haasteista, vaati-
muksista ja muista huolista, 
jotka rajoitetut resurssit ja vä-
henevät sponsorimarkkinat 
aiheuttavat? Luulen että 
meidän on pakko tutkailla 
koko organisaation toimin-
taa, jotta pystyisimme vasta-

amaan haasteisiin. Varsinkin 
kun VIFK:n tyttöjen ja naisten 
menestys ja laajentunut toi-
minta aivan aiheellisesti aset-
tavat seuran koko toiminnalle 
uudet vaatimukset verrattuna 
siihen minkälainen tilanne oli 
viisi vuotta sitten.

Tätä nykyä lähestymme 
tilannetta jolloin tyttöjen ja 
poikien toiminta täytyy jär-
jestää yhtäläisin perustein. 
Sama tilanne on edessä 
miesten ja naisten toimin-
nassa, varsinkin jos naiset 
edistyvät samaa tahtia kuin 
viime vuosina. Kuinka tämä 
sitten toteutetaan käytännön 
tasolla?

Mehän kaikki tiedämme, 
että vaatimusten asetta-
minen ja hyvien neuvojen 
antaminen, ja varsinkin se 
miten asiat pitäisi hoitaa, 
käy meiltä kaikilta leikiten.                                  
Jotta asiat kuitenkin hoitui-
sivat, niin siihen on olemassa 
vain yksi keino. Astukaa esiin 
ja liittykää joukkoon! Seura 
kaipaa ihmisiä eri tehtäviin 
Sääntömuutos joka tehtiin 
2009 mahdollistaa tänä 
päivänä sen, että voidaan 
laajentaa järjestöä, jotta se 
pystyisi kohtaamaan toimin-
nan asettamat vaatimukset.

Miesten, naisten ja tyttöjen 
ja poikien jalkapallotoimin-

nalla pitäisi olla omat dynaa-
miset jaostonsa, jotka ovat 
juridisesti ja taloudellisesti 
vastuussa ja tilitysvelvollisia 
seuran keskusjohdolle. Halli-
tuksen tehtävä on hahmottaa 
suuret linjaukset ja toiminnan 
säännöt. Toiminnan kenties 
tärkein tehtävä on valmen-
tajien ja ohjaajien määrä-
tietoinen kouluttaminen, 
että kaikille ikäryhmille aina 
pienimmästä kaveriliigasta 
miesten ja naisten seniori-
joukkueisiin olisi saatavilla 
hyvät valmentajat. Muistakaa 
että tulevaisuus on omissa 
käsissänne. Kyse on vain 
siitä, olemmeko valmiit 
uhrautumaan vai tyydym-
mekö vaatimattomampaan 
rooliin seudullamme. Tällä 
hetkellä olemme seudun pa-
ras kasvattajaseura. Mikäli 
haluamme olla paras myös 
senioritasolla se vaatii paljon 
työtä ja paljon aikaa. Siihen 
tarvitaan ihmisiä, joilla on eri 
ominaisuuksia. Muistakaa 
että kaikki ovat tervetulleita 
mukaan. Asettukaa käytettä-
viksi seudun nuorten hyväksi 
ja tulkaa mukaan VIFK:n toi-
mintaan.

Voitte olla mukana vaikut-
tamassa jo seuran vaaliko-
kouksessa myöhemmin mar-
raskuussa 

Tapaamisiin ja haluan toi-
vottaa kaikille hyvää syksyä. 
Vaasan IFK kiittää kaikkia 
tutkijoita ja aktiiveja, jotka 
kaikkina hetkinä ovat olleet 
mukana auttamassa seuraa 
vuoden 2010 kauden aikana.

Henrik Skytte

Vasan IFK:n puheenjohtaja
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VIFK ”celebrerar” som bekant jämna 110 
år under pågående år. Under 20 år av des-
sa 110 har Magnus ”Manq” Erikson varit 
föreningen trogen. Inom VIFK finns det ut-
tryck som ”en gång IFK, alltid IFK” och ”en 
gång kamrat - alltid kamrat”. På Erikson 
stämmer dessa in mer än väl. Det kom att 
dröja två decennier innan han drog på sig 
en annan spelskjorta än VIFK:s.

Magnus Erikson inledde sin fotbollskar-
riär som sjuåring i det som då var BK-IFK. 
Inledningsvis spelade han, som så många 
andra juniorer, ute på planen och i målet 
om vartannat. 

- Egentligen minns jag inte riktigt när el-
ler hur jag blev målvakt. Ibland spelade 
jag ute på planen och ibland stod jag i 
mål. Under den senare tiden i A-juniorer-
na var jag mittback.

Det var just som A-junior han till sist 
blev målvakt igen. Tre skadade burväk-
tare i representationslaget sommaren 
2003 ställde till problem för den då färske 
tränaren Tomi Kärkkäinen. ”Kärde” blev 
tipsad om att A-juniorernas mittback var 
gammal målvakt. Erikson plockades in, 
för att ha någon målvakt ens på träning-

Trotjänaren Magnus

hann rentav med två

avancemang för VIFK

Magnus Erikson har hunnit med två avancemang med VIFK. Då man steg till 
division 2 fanns han i truppen som lovande mittback. Då man steg till division 
1 stod han i mål. Förutom då han helt enkelt satte sig ner på bollen i ett avgö-
rande läge en svinkall höstkväll på Sandviken för fem år sedan.

arna. I sju år blev han kvar mellan stol-
parna i VIFK:s representationslag.

- Då vi steg från division III något år ti-
digare var jag med som utespelare i trup-
pen. Vi mötte bland annat TUS och i kva-
let och steg till tvåan då.

Därmed är Erikson en av de spelare som 
varit med om att vinna två kval med VIFK. 
Han var också med den där kyliga kvällen 
på Sandviken 2005. Tre år med Kärkkäi-
nen vid rodret hade gett ett lag redo för 
spel på högre nivå. Efter seriesegern vän-
tade kvalspel mot SalPa. Efter vinst med 
2-1 i första matchen, och ett ledningsmål 
i första halvlek hemma, verkade allt lugnt 
och tryggt. 

- Sedan fick SalPa till en kvittering med 
fem minuter kvar, minns Erikson.

Det han, och de dryga tusen ögonpa-
ren som fanns på Sandviken den kvällen 
också minns, är räddningen med några 
ödesmättade minuter kvar. 

- Sist och slutligen satt jag väl på bollen, 
höll den mellan vristerna i kalabaliken 
framför målet. 

Under de tre därpå följande säsongerna 

fick Erikson inte den speltid som kanske 
förväntats. Det blev rätt få matcher på 
tre säsonger. Under den tiden tog VIFK in 
bland andra Thomas Kolam, Peter Kauppi 
och Petri Tuomela. 

- Fotbollen är trots allt ingen välgören-
hetsbusiness, du får inte spela bara för 
sakens skull heller. För mig är självför-
troende och matchrutin viktigt, utan det 
hamnar man lätt i en ond cirkel,  säger 
Erikson.

Efter att VIFK fallit ur division ett plock-
ades Brian Pope in som målvakt. Erikson 
fick då sporadiskt med speltid. Efter av-
slutad säsong lades handskarna på hyl-
lan. Under den nyss avslutade säsongen 
har ”Manq” fungerat som en av lagets mål-
vaktstränare. Spelat har han också gjort, 
i Kungliga Wasa i division fyra. Mellan 
stolparna har dock inte stått, Erikson har 
delvis återvänt till rötterna. Mittbackspo-
sitionen, den han övergav i A-juniorerna 
sju år tidigare, blev åter hans position.

- Jag får nog tacka Kolam för att han 
hoppat in mellan stolparna i slutet av sä-
songen, då det var tänkt att vi skulle turas 
om. Det har varit en rolig säsong då man 
fått spela med många gamla IFK-rävar. 

Vad är då det speciella med VIFK?

- Handlar väl om att man på något har 
varit en stor familj. Kompisarna har spe-
lat i samma lag, vilket har gjort att man 
sparkat boll och haft roligt tillsammans. 
Det har alltid varit en bra stämning i la-
get, summerar Erikson. Marcus Beijar

Palaavalle Tomi Kärkkäiselle 
ennätyspitkä sopimuskausi

FOTO: JOHAN GEISOR

044-73 46 506

KJELL GÄDDA  
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Trotjänaren Magnus

hann rentav med två

avancemang för VIFK

Palaavalle Tomi Kärkkäiselle 
ennätyspitkä sopimuskausi

Tällä jutulla nyt ei paljon uutisarvoa 
ole, koska asia tuli julkisuuteen jo loka-
kuussa, mutta lienee kuitenkin paikalla-
an raportoida Tomi Kärkkäisen paluusta 
VIFK:n edustusjoukkueen valmentajaksi. 
”Kärde” valmensi VIFK:ta vuosina 2003-
2007. Nämä olivat vuosia, jolloin jouk-
kueella meni hyvin; kolmantena vuonna, 
eli 2005, joukkue nousi 1-divisioonaan. 
Siinä se pärjäsi ihan hyvin kaksi vuotta, 
jolloin Kärde edelleen oli mukana. Se 
tosiasia, että viisi senaikaista pelaajaa 
löysi tiensä SM-liigaan, ei myöskään 
huononna arvosanaa.

Kausina 2008 ja 2009 Kärkkäinen ma-
jaili VPS:ssä. Kausi päättyi epätoivoi-
seen yritykseen saada Virkiä pysymään 
2-divisioonassa. Viimeksi Kärde valmen-
si kovasti satsaavaa SJK:ta. Yhteen pa-
laaminen siis vaikuttaisi hyvältä idealta? 
Ainakin pelaajat vaikuttavat pitävän tätä 
positiivisena uutisena. Loppupäässä jo-

kainen tietysti tekee omaan uuraansa 
liittyvät päätökset itse.

Heti Kärkkäisen jätettyä VIFK:n,, jouk-
kue putosi 1-divisioonasta. Silloin Tomas 
Arceusz toimi valmentajana. Kaksi vii-
meistä kautta edustusjoukkuettamme on 

tunnetusti valmentanut Christoffer Kloo. 
Nämä kaudet eivät ole olleet suoranai-
sia katastrofeja, mutta jos rehellisiä ol-
laan, niin hieman enemmän menestystä 
olisi toivonut, ainakin kuluneena 2010 
kautena.

Toisaalta, ihan samalla tavalla kävi 
Kärden ja SJK:n. Niin tavattoman mo-
nen palasen täytyy loksahtaa paikoilleen 
joukkuetta rakentaessa. Jo senkin takia 
on aika mielenkiintoista, että VIFK:n pit-
käaikainen puheenjohtaja Henrik Skytte 
nyt sopi 5-vuotisesta sopimuksesta Tomi 
Kärkkäisen kanssa. Tai oikeastaan so-
pimus kattaa kolme vuotta kahden lisä-
vuoden optiolla, mikäli asioista edelleen 
ollaan samaa mieltä, kun vuosilukua kir-
joitetaan 2013. Joka tapauksessa, hirmu 
pitkä sopimuskausi tällä tasolla.

Tervetuloa takaisin, Kärde – ja onnea!

Claus

-gör element för hus,garage och villor
-bygger nytt ,ritningar och planering
-renoverar gammalt
-grunder
-bygger och transporterar i skären
-vtt certifikat för våtutrymmen
-snickeriarbeten
Ring! Begär offert Ove 0500-733701
 e-post ove.lindberg@pp.malax.fi

F:ma Ove Lindberg
Kaasastået 32, Malax

Personliga gravstenar
direkt frŒn tillverkaren

ingraveringar och restaureringsarbeten

Paul Ström
050-4060888

Göran Jåfs
050-3521084

www.pgstoneart.com

Vi bygger:
Egnahemhus från grund till tapetsering
Renoveringsarbeten
Maskinfalsade plåttak, plåtlister och 
plåtdetaljer enligt beställning
Auktoriserad Ruukki takprodukters montör

Vi är också specialiserade på: 
Sanering av vattenskador 
Inredningsarbete
Installation av köksskåp
Kakel och klinker montering

BYGGTJÄNST

Österhankmovägen 178, 66550 Västerhankmo
Tel: 0500-865 622/06-3468 999/fax: 06-3468 999 E-post: h.enlund@netikka.fi

 

Mångsidiga byggtjänster

www.byggtjanstenlund.fi

KJELL GÄDDA  
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Lemminkäinen Talo Oy Länsi-Suomi
Lemminkäinen Hus Ab Västra Finland 
Olympiakatu 16 Olympiagatan 
Vaasa 65100 Vasa

 02071 58300    
www.konte.fi

As Oy Vaasan Kirjastonlehto - Bs Ab Vasa Bibliotekslunden 
As Oy Vaasan Raastuvanlinna - Bs Ab Vasa Rådhusborgen
Raastuvankatu 1-5, Rådhusgatan 1-5

Kirjastonlehto - Bibliotekslunden
 m2 vh alk/sf fr. €

3h/r+k+s/b 78,5 244 000
3h/r+k+s/b 80,5 274 000
3h/r+k/s/b 88,0 257 000
autohallipaikka/bilhallplats 20 000

Raastuvanlinna - Rådhusborgen
 m2 mh alk/fp fr € vh alk/sf fr €

2h/r+k+s/b 73,0 97 773 215 000
3h/r+k+s/b 78,5-85,0 109 421 235 500
5h/r+k+s/b 146,5 261 751  497 000
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Allt inom byggbranschen
Torkning av vatten- och fuktskador

Vaino & Lundström Rakenne Bygg Oy Ab
Fasangatan 2 ,65610 KORSHOLM

Tel. 06-322 1032, 0500-365 568

Wasa T&K Heltäckande
VVS-ServiceRör Ab - Putki Oy

Kaj-Erik Leppänen VVS-Ingenjör

040 773 5528   kaj-erik.leppanen@netikka.fi
Kaptensgatan 18, 65200 Vasa

Maxmo

P 97 ottaa vastaan lisää poikia 
kahden joukkueen saamiseksi
Ratkaisu on oikeastaan selvä. Kunhan löytyisi lisää 

poikia: 

- Jos poikia olisi noin 30, voisimme pelata kahdella jouk-
kueella. Toinen joukkue niille, jotka haluavat panostaa 
hieman enemmän ja toinen niille, jotka eivät ota pelaa-
mista niin haudanvakavasti. Panostava joukkue pelaisi 
aluesarjassa Vaasan piirin ja Keski-Pohjanmaan parhaim-
pien joukkueiden kanssa. Toinen joukkue saisi tyytyä pii-
risarjaan täällä kotona. 

Järjestelmä on ovelasti suunniteltu. Säännöt ovat sel-
keät tässä kohtaa. Vesitiiviitä laipioita ei tarvita joukkuei-
den välillä. On mahdollista pitää 10 pelaajaa, jotka voivat 
siirtyä joukkueiden välillä sitä mukaa kun tarvetta esiin-
tyy. Tiedämme kaikki mikä tilanne on loma-aikoina, joten 
joustavuus voi olla kullan arvoista. 

- Kaikki pojat eivät ole yhtä kiinnostuneita harjoittele-
maan monta kertaa viikossa. Mutta mikäli meillä on vain 
yksi, aluesarjassa pelaava joukkue, ne jotka eivät ota pe-
laamista niin vakavissaan menettävät mielenkiintonsa. 
Olisi tosi kivaa jos voisimme tarjota vaihtoehdon myös 
heille, jotka haluavat ottaa pelaamisen hieman rennom-
min, lisää Tryggve Lang.

Pojat/vanhemmat jotka haluavat lisätietoja voivat ottaa 
yhteyttä Jan Janssoniin, puh. 050-3092461.

Jani Jansson är på jakt efter fl er killar till P97. I så fall 
kunde man spela med två lag ännu nästa sommar. Ett 
lag för de som satsar lite mera och ett annat för de 
som gärna tar det lite lugnare. En viss trafi k mellan 
de båda grupperna kommer också att fi nnas. Ring till 
Jani, tel. 050-3092461, om du vill veta mera.

TULE MUKAAN !

TUTUSTU KOTISIVUIHIN: 
WWW.VIFK.FI

VALITSE ”TYTÖT” TAI ”POJAT” 
KLIKKAA ”INFO-UUSI PELAAJA” 
TÄYTÄ TIEDOT JA LÄHETÄ 

Kiinnostaako jalkapallon pelaaminen hy-
vässä seurassa. 

Tänä vuonna toistakymmentä VIFK-
junioria on saanut kutsun maajoukkue-
ympyröihin.

TULE MUKAAN !

TUTUSTU KOTISIVUIHIN: 
WWW.VIFK.FI

VALITSE ”TYTÖT” TAI ”POJAT” 
KLIKKAA ”INFO-UUSI PELAAJA” 
TÄYTÄ TIEDOT JA LÄHETÄ 

Kiinnostaako jalkapallon pelaaminen hy-
vässä seurassa. 

Tänä vuonna toistakymmentä VIFK-
junioria on saanut kutsun maajoukkue-
ympyröihin.



8

VIFK-tjejer fick 
pröva vingarna 
med landslaget
Det rullar på bra för många av VIFK:s tjejer. Nu se-

nast var Emilia Grönholm (f. 1995) och visade upp sig 
på landslagsläger. Tidigare har också Hanna Lönn-
qvist från samma årgång fått chansen. Men nu härom 
sistens fick hon nöja sig med att vara reserv. I 19-
åringarnas landslag har Mariela Kippola fått visa upp 
sig nu under senhösten.

Tidigare i höst fick två av våra flickor från årgång 
1994 nåd inför landslagsledningens ögon då det 
drog ihop sig till den första fasen av 17-åringarnas 
EM-kval. Det var Ria Öling och Malin Nordlund som 
fick chansen. Tyvärr blev det ingen speltid för tjejer-
na den här gången. Men redan att få vara med på ett 
hörn gör att man är en erfarenhet rikare.

40 landslag var indelade i 10 zoner. Gruppvinnarna 
och de fem bästa tvåorna gick vidare till nästa fas, 
som avgörs våren 2011. Så småningom avrundas 
kvalcirkusen med ett EM-slutspel för de bästa. 
Finland vann faktiskt sin kvalgrupp. Det blev segrar 
mot Kazachstan och Serbien följt av 0-0 mot Norge. 
Så det är förstås hård konkurrens om spelplatserna 
i ett sånt gäng.                                                            Claus

Emilia Grönholm var en av de bärande krafterna då VIFK:
s 15-åringar klarade sig finfint i det inofficiella FM-slutspe-
let. Häromveckan belönades hon med en plats på lands-
lagslägret. Hanna Lönnqvist från samma lag var reserv. 
Dessutom har Mariela Kippola fått pröva på 19-åringarnas 
landslag medan Malin Nordlund och Ria Öling var kallade 
till EM-kvalet för de som är födda 1994.
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Fråga mannen som 
utvecklat det.

Hur trovärdigt är ett 
piller som gör dig både 
smal och solbränd?

moderna kosttillskott för moderna människor
www.elexirpharma.fi

Thistle & Tan innehåller tistelolja. Som enligt vetenskapliga undersökningar* 
ökar fettförbränningen i kroppen. Vardagsmotion stärker effekten. 
Samtidigt skyddar oljan musklerna mot nedbrytning. Det sistnämnda är 
vitalt vid varje försök till viktminskning: Det är musklerna som förbrukar 
kalorier. Eftersom muskler väger mer än fett syns den stora skillnaden 
med Thistle & Tan inte på vågen. Utan på din profi l. Du blir helt enkelt 
mer slimmad. 
 Sålunda är Thistle & Tan inte framtagen för människor med grav över-
vikt. Utan för dig som är medveten om att du slarvat eller syndat några 
gånger för mycket senaste åren. Som kan räkna extrakilona på de fi ngrar 
som varit i kakburken. Som haft det si och så med motivationen. Med 
tanke på den senare ingår betakaroten i Thistle & Tan. Dess effekt är du 
säkert bekant med. Du får en klädsam solbränna, oäkta men ändå. 

När Jimmy Månsson på grund av en skada inte längre kunde fortsätta 
med idrott på elitnivå öppnade han hälsobutik i Stockholm. Frågorna 
kom efter hand: Hur håller man kroppen i trim utan att röra på sig? 
Varför måste man köpa en massa olika burkar för att få i sig de närings-
ämnen man behöver? Han startade Elexir pharma för tio år sedan och 
började utveckla egna, intelligenta kosttillskott.
 Thistle & Tan fi nns i välsorterade hälsobutiker och vissa apotek. 
Självklart även via nätet, fraktfritt, direkt hem i din brevlåda på 
2–3 dagar.* 
 Och hur många hundralappar går det här löst på då? Thistle & Tan 
borde kosta skjortan (som blivit för åtsittande). Men priset ligger 
på modesta 2,10 €/dag. Ungefär som en jättemuffi ns eller en hygglig 
ostburgare. Fast med motsatt effekt.

* På www.elexirpharma.fi   kan du beställa Thistle & Tan samt läsa mer om de forskningsrapporter 
som styrker tisteloljans och betakarotenets unika egenskaper. Där kan du bli bekant med våra övriga 
hälsoprodukter, bli medlem i vår kundklubb med exklusiva erbjudanden.
Elexir pharma AB – Suomi, telefon: 06-343 65 06. 
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se också folkhalsan.� 

Studera vid Norrvalla!
Grundexamen i idrott (idrottsledare, 3 år/120 sv)

Ansökan via GEA, skolkod: 1896, utbildningskod: 115

Kombistudier: Idrottsledare och student

Vad blir man?
• Du kan fungera som idrottsledare inom olika 

idrottsorganisationer, kommuner eller företag
• Du kan vidareutbilda dig inom idrotts- eller 

ungdomsarbete

Yrkesexamen för massör (1 år/40 sv)
Syftet med massörens arbete är att vårda människan i sin helhet. 
Utbildningen ger dig kompetens att starta eget företag eller söka 
anställning hos företag i social- och hälsovårdsbranschen.

Norrvalla folkhögskola, Vöråvägen 305–307, 66600 VÖRÅ  

www.norrvalla.� 
På vår webbplats hittar du � lmer om utbildningarna.

I Vörå fortsätter arbetet på 
att utveckla studieformerna 
vid Norrvalla folkhögskola 
och Vörå samgymnasium/
idrottsgymnasium. 

Studerandena har sedan 
några år tillbaka haft möjlig-
het att läsa kombi vid båda 
skolorna och i våras fick den 
första idrottsledaren även 
sina studentpapper. Dessut-
om är det sju till idrottsleda-
re på kommande som läser 
vid båda skolorna med sikte 
på en kombiexamen. 

Fotbollslinjen i Vörå har 
detta år utvecklats under 
Marko Uusitalos ledning. 
Ett nytt koncept med in-
delning i elitgrupp och ta-
langgrupp har enligt Marko 
gett en jämnare trupp samt 
gett tränaren mer tid för 
individuell respons under 
träningarna. Resultatet har 
varit mer sporrade individer 
som kommit till träningarna 
och spelarna har varit be-
redda på att ge allt för att 
utvecklas som spelare. Spe-
larna har även genomgått 
fysiska tester för att kunna 

Fotboll – idrottsledare – student
En vecka i Stockholm på Stahre International Academy of Football var inte helt fel! Fr.v. Björn Dahlén, Hanna Lönnqvist, 
Nicolina Peth, Julia Järvi, Lotta Nyman, Fabio DeSilva, Jan Stahre, Jesper Pettersson. Nedre raden:Hampus Holmgren, 
Patrik Kantola, Viktor Björkström, Jeremias Ketonen.

följa med sin utveckling och 
resultaten har varit sporran-
de med stora framsteg i ut-
vecklingen. Att läsa testre-
sultat är ett mycket konkret 
bevis på att utvecklingen 
gått framåt.

Balansen mellan skolans 
och föreningens träningar 
har även noggrant genom-
gåtts för att skapa de bästa 
förutsättningarna för indivi-
den att utvecklas.

Skolarbetet ses också som 
en viktig del av spelarnas 
utveckling och att bo på in-
ternat tillsammans med de 
övriga studerandena kräver 
även det disciplin och rygg-
rad av en blivande fotbolls-
spelare. 

Att rekrytera blivande elit-
spelare till idrottsledarlinjen 
på Norrvalla och till  Vörå 
samgymnasium  samt hålla 
kontakt ut i fotbollsvärlden 
hör naturligtvis också till 
Markos arbetsbild.  Han har 
bla. haft kontakt med Stah-
re International Academy 
of Football i Stockholm. Som 

en följd av detta kunde 8 
spelare med hjälp av Wasa 
Football Cup- stipendium 
tillbringa en vecka i Stock-
holm och träna med aka-
demin. 

Spelarna fick sedan i slutet 
av sin vistelse respons på 

vad som skall utvecklas.

Kanske ser vi någon av 
dessa spelare som stude-
rande vid fotbollslinjen på 
Norrvalla och Vörå sam-
gymnasium/idrottsgymna-
sium nästa höst?
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Juniorcupen – 
För fl ickorna i VIFK Millennium var upp-

lösningen av Juniorcupsserien en upple-
velse som fi ck såväl tränarnas som för-
äldrarnas hjärtan att både slå extra och 
kanske också hoppa över några slag. Det 
var fyra deltagande lag i årets Juniorcup 
för fl ickor födda år 2000. Förutom vårt 
eget gäng var det Petalax IK, Hellnäs BK 
och våra kära ”ärkerivaler” BK-48 som var 
med. Det slutade med andra plats. Men 
det blev en silvermedalj som gav energi 
inför framtiden.

Grundserien började i juni i Petalax. Där 
fi ck vi en strålande start med uddamåls-
seger (3-2) över Hellnäs BK.  I den följan-
de matchen mot hemmalaget Petalax IK 
blev det hårfi n förlust med 0-1. Hemma i 
Vasa var det BK-48 som sedan bjöd oss 
ordentligt motstånd och segersiffrorna 
för BK-48 blev 3-0. Helt rättvist.

Efter sommarlovet och med ett gäng 
utvilade och brunbrända fl ickor blev det 
dags att igen möta både Hellnäs BK och 
Petalax IK i Kaitsor.  Denna gång hade vi 
fått vårt favoritväder (regn och rusk!) så 
vi vann båda matcherna ganska enkelt. 
Det blev 3-0 mot Hellnäs BK och 3-1 mot 
Petalax IK.  Hemma i Smedsby mötte vi 
BK-48 och igen kunde vi konstatera att 
BK-48:s fi na spel ledde till ännu en förlust 
med klara 4-0.

När poängen räknades ihop så visade 
tabellen att BK-48 hade vunnit alla sina 
matcher och därmed var klara för fi nal. 
Både Petalax IK och vi hade 3 vinster och 
3 förluster så vi fi ck därmed ta en avgö-
rande match för att kunna bestämma vem 
som skulle möta BK-48 i fi nalen. 

Den 2.9. blev det fi nalspel i Smedsby. 
Programmet var gjort så, att vi spelade 
först mot Petalax K och sedan spelade 
vinnarna mot BK-48. Matchen mot Peta-
lax IK börjande trevande. Efter att båda 
lagen hade haft lite småchanser kunde 
Petalax gå till ledning vid halvtid. Andra 
halvlek blev en riktig kämpainsats från 
våra fl ickor. Chans på chans radades upp 
och efter ett ribbskott kunde vi slutligen 
utjämna till 1-1. Vid full tid var ställningen 
1-1 så spelet fortsatte med förlängning 2* 
5 minuter. Inte ens förlängningen kunde 
skilja lagen åt så matchen var tvungen att 
avgöras på straffar. 

Hela laget, – Kajsa Ö, Erica, Elsa K, 
Heidi, Fiona, Julia, Jessica, Ella P, Ella H, 
Emilia, Jasmin, Emma, Lotta, Sofi a, Kajsa 
S, Veronika och tränarna Kaj och Martti 

- stod och höll om varandra när Sara, Elsa 
M och Amanda gick fram för att skjuta 
sina straffar. Sara stod dessutom i mål på 
Petalax IK:s straffar.  Efter att båda lagen 
hade träffat ribban varsin gång och Sara 
räddat en straff kunde vi alla rusa ut på 
plan och fi ra en 2-1 seger i straffar och 
en fi nalplats. Vår sedvanliga Sisu-ask till 
bästa kämparen i laget delades mellan 
alla spelare eftersom det var en gedigen 
laginsats som förde oss till fi nalen. Efter 
matchen ringde vi Christian (Almen, den 
tränare som var bortrest). Jublet hördes 

ända norr om Haparanda, där han befann 
sig just då.

Det fi na spelet förde vi med oss till fi na-
len. För första gången under sommaren 
var det våra fl ickor som faktiskt förde 
matchen mot BK-48. Efter två snygga mål 
kunde dock BK-48 utgå med en 2-0-seger 
i fi nalen.  Vi får också gratulera BK-48 till 
ett bra spel. Men samtidigt känns det 
sporrande att märka att vi nu kan spela 
jämnt (och kanske vinna...) mot nästan 
vilket motstånd som helst. Kaj Portin

då gav 
vi järnet!
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FOTO: Emilia Strandvall

Krister Grönholm (t.v.) och dom andra i planeringsgruppen hade gjort  ett su-
veränt arbete i anslutning till VIFK:s jubileumsfest. Vår mångårige ordförande 
Henrik Skytte kunde vara nöjd med arrangemangen.  I bästa fall kanske det blir 
fl er trevliga fester som ordnas?

Kaikki vaikuttivat olevan yhtä 
mieltä siitä, että VIFK:n 110-
vuotisjuhlat oli onnistunut tapah-

tuma. Vastaanotto Strampenilla alkoi jo 
iltapäivällä, ja moni taho halusi onnitella 
seuraa. 

Kun vieraat olivat kaikki saapuneet pai-
kalle, piti puheenjohtaja Henrik Skytte 
ja juniorijaoksen puheenjohtaja Kent 
Åstrand tervetuliaispuheensa. Tämän 
jälkeen juhlien juontaja, itse VIFK:n oma 
otteluselostaja Hasse Karlsson, otti ohjat 
haltuunsa. Erik Sjöberg piti varsinaisen 
juhlapuheen. Lyhennetty versio löytyy 
oheessa.

Maistuvan ruoan, palkintojenjaon ja il-
lan arpajaisten jälkeen ihmiset saivat 
mahdollisuuden seurustella vapaammin.

- Kuten onnistuneissa juhlissa yleensä 
mainasi aika loppua kesken. Mutta toi-
vottavasti saamme aihetta juhliin jatkos-
sakin, sanoi VIFK:n monivuotinen pu-
heenjohtaja Henrik Skytte. 

Juhlakomiteaan kuuluivat Anna-Lotta 
Åstrand, Kim Sund, aviopari Krister ja 
”Cisse” Grönholm sekä Mathias Skytte 
ja hänen isänsä Henrik Skytte.

- Juhlien markkinointi käsitti kaikkea 
lehti-ilmoituksista ja kotisivujen kehoituk-
sista osallistua aina siihen, että käytiin 
henkilökohtaisesti nykimässä ihmisiä 
hihasta, nauroi Krister Grönholm. Mutta 
vaivannäkö palkittiin. Juhlissa oli hyvin 
väkeä.

Näin voidaan kyllä sanoa. Kun 175 
hengen juhlakakku kannettiin sisään 

Onnistuneet juhlat 110-år
vuotta

läinen, joka osoittautui vanhaksi VIFK-
kannattajaksi ja hän oli seurannut jouk-
kuetta jo vuosia.

Hauska yksityiskohta oli oma VIFK-
postimerkki, joka oli painettu juhlan kun-
niaksi. En edes tiennyt, että on mahdol-
lista tilata omia postimerkkejä.

Juhlien valokuvaajana toimi Emilia 
Strandvall. Isoveljet ovat muuten nimel-
tään Mathias, Sebastian ja Andreas.

Claus

”Alte Kameraden”-marssin säestyksellä 
oli tunnelma taatusti korkealla. Kabinetti-
in Kim Sund oli kerännyt vanhoja VIFK:n 
palkintoja ja arvoesineitä, jotka tavallis-
esti löytyvät seuran toimistosta. Moni oli-
kin kiinnostunut VIFK:n historiasta. Siitä 
voit lukea lisää kotisivuilta, joilta myös lö-
ytyy vanhoja ”VIFK Magazine”-numeroja 
elektronisessa muodossa.

Kuulopuheiden mukaan kaukaisin vie-

ras tuli aina Mikkelistä saakka. Olavi 
Lindroosin seuralaisena oli Sirkka Venä-

Kb Sanifast Ky
Bygger nytt, renoverar gammalt, reparerar 
och underhåller fastigheter även med 
“nyckeln i hand”-principen.

Fullständig fastighetsservice, 
även jour 24 h.

Sami, tel. 0500-324120
www.sanifast.fi

Remmar, remskivor, slangar, O-ringar, 
stefa-tätningar, mannerhjul, lyftbälten, tejp.

Tegelbruksgatan 47, 65100 Vasa. Tfn 06-317 4044, 371 2629, fax 06-312 3288.



13

2010

110-år
vuotta

Traditioner bär långt. 
Men inga nya seg-
rar vinns genom att 

bara vila på gamla lagrar. En 
förening skall ständigt förnya 
sig för att vara attraktiv. Det 
är glädjande att IFK så länge 
har haft en välorganiserad, 
bred och framgångsrik junior-
verksamhet. För att en sådan 
stor apparat skall fungera, 
behövs många ledare på olika 
nivåer. Till en stor del baserar 
sig juniorarbetet på frivilliga 
vuxna som ställer upp som 
tränare, lagledare och annat. 
Dessa vuxna är för det mesta 
föräldrar till barn eller unga 
som spelar i samma lag. Innan 
man ställer frågan om detta är 
bra eller inte så är det bäst att 
först fundera på vad som kun-
de vara alternativet? På vilket 
sätt skulle det vara möjligt att 
engagera utomstående som är 
beredda att satsa så mycket 
tid och resurser på ett juni-
orlag, om inte den bärande 
motivationen är att ”jag gör 
samtidigt något gott och vik-
tigt för och tillsammans med 
mitt barn”. Enligt min mening 
är enda alternativet för en 
bred och framgångsrik junior-

”Ärade inbjudna gäster och IFK:are...”

verksamhet att aktivera och 
använda föräldrarna som den 
enorma resurs de är. Lika vik-
tigt är att ingen förälder skall 
behöva vara ensam. Idealet är 
minst tre lika aktiva personer 
i lagledningen, som vid behov 
får stöd av övriga föräldrar.

Bollförbundet har länge haft 
en rekommendation kring ju-
niorarbetet. Den bärande tan-
ken är ”Alla spelar”. Låter fi nt. 

Men i praktiken fi nns problem. 
Slogan ”Alla spelar” är omöjlig 
för en laganda, om den inte 
kombineras med: ”... förutsatt 
att spelaren deltar regelbun-
det i träningarna och följer 
reglerna”. I en värld där indi-
videns rätt att förverkliga sig 
själv idealiseras kan det vara 
svårt att förstå att gruppen 
behöver regler för att skapa 
trivsel. Då pojkarna i ett lag 
jag var aktiv i var 8 år kom en 
ny pojke. Han var lindrigt sagt 
vild och inte speciellt lydig. 
Efter träningen bad jag honom 
och hans mamma stanna. Jag 
förklarade att uppförandet 
inte passade sig. Då svarade 
mamman: ”Det här är inget 
problem. Du skulle veta hur 
han är i skolan”.  Jag förkla-
rade att lagstadgade skola och 
frivilligt juniorarbete är olika 
saker. Man följer reglerna el-
ler så är man inte med. Pojken 
ville fortsätta och snabbt var 
han anpassad.

”Alla spelar” passar utmärkt 
för de yngsta. Barnen har olika 
utgångsläge och utvecklas oli-
ka. En 6-åring som spelat fot-
boll med sin storebror är en 
tuffi ng jämfört med mången 
annan. ”Alla spelar” ger alla 
en unik chans att utvecklas. 
Men fotboll är i grunden en 
tävlingsidrott. ”Alla spelar”-
ideologin borde tillämpas mo-
difi erat i cup-tävlingar för la-
gets och spelarnas bästa. Det 

kan inte vara rätt att tvinga 
några av de svagare spelarna 
att spela i en avgörande cup-
match, bara för att senare 
konstatera att laget förlorade, 
kanske just på grund av deras 
svaga insats. Om däremot det 
egna laget vinner stärks lagan-
dan och spelarnas självförtro-
ende. Även för de spelare som 
i denna match var reservspe-
lare.

Även om juniorverksamheten 
till stora delar baserar sig på 
oavlönat arbete behövs peng-
ar. Fotboll behöver inte vara 
dyrt. Men även en minimal ut-
rustning kostar en hel del. När 
laget sedan börjar spela utan-

FOTO: Emilia Strandvall

för hemorten blir det dyrare. 
Många anser att det enklaste 
är att föräldrarna betalar vad 
det kostar. Andra önskar att så 
mycket som möjligt skall sam-
las in via ”talko” och eventuel-
la sponsorer. Troligen behövs 
litet av varje. Speciellt viktigt 
är att barnen själva skall sam-
la ihop en del. Barnen bör få 
en realistisk uppfattning om 
vad som behövs. Det man får 
utan ansträngning brukar inte 
värderas så högt.

Det talas mycket om de per-
sonliga nätverkens betydelse. 
Nätverk kan bildas på många 
sätt. De som håller längst ba-
serar sig på gemensamma 
framgångar och övervunna 
motgångar. Under tiden i ett 
juniorlag byggs ett starkt nät-
verk upp som kan hålla livet 
ut. Genom att ge barn möjlig-
het att spela fotboll ger föräld-
rarna samtidigt en värdefull 
vägkost åt dem för hela livet.

Texten utgör en summering 
av Erik Sjöbergs tal vid VIFK:
s 110-årsfest på Strampen 18/9 
2010

Brynolf “Brynkka” 
Svarvar är inte 
bara fi nländsk 
mästare med VIFK. 
Han vann också 
den här fi na spel-
tröjan i samband 
med lotteriet på 
jubileumsfesten.

FOTO: Emilia Strandvall

Erik Sjöberg, Merja Sjöberg, Börje “Boije” Lindroos ja 
Britt-Marie Strandvall viihtyivät VIFK:n juhlissa.
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Kausi on ohi ja syys-
pimeä on laskenut 
maan ylle. Sen sijaan, 

että olisimme antaneet VIFK: n 
kapteenin Johnny Glasbergin 
istua rauhassa työskentele-
mässä kasvatusopin lopputy-
önsä parissa saimme hänet 
pohtimaan mennyttä kautta.

Tammikuun lopulla, kun har-
joitukset olivat lähteneet kun-
nolla käyntiin ja joukkueen 
rakentaminen oli valmista, 
tuntui hyvältä. Oli sellainen 
tunne, että meillä oli koko liu-
ta hyviä pelaajia. Se vielä, että 
harjoitusottelut menivät hyvin 
ja pysyimme VPS: n ja Jaron 
kyydissä sai aikaan sen että 
toiveemme  kasvoivat. Emme 
me mediassa julistaneet, että 
nousu oli tavoitteemme. Mutta 
joukkueen piirissä tähtäsimme 
kaikki nousuun.

Kakkosen otteluiden jälkeen 
jaetaan erinäisiä pyttyjä ja 
Veikkaus- pisteitä. Sitä ei nyt 
pidä ottaa niin kirjaimellisesti. 
Silloin kun allekirjoittanut on 
ollut mukana jossakin raadissa 
meidän on joskus  ollut tapana 
olla jakamatta kaikkia pyttyjä 
ja pinnoja samalle kaverille. 
Mutta siitä huolimatta täytyy 
todeta, että on mielenkiinto-
ista, että Johnny Glasberg 17 
veikkaus- pisteellään oli selvä 
ykkönen VIFK: n pelaajista , 
vaikka hän oli melko usein 
loukkaantuneena. Lisäksi voi-
daan todeta, että Jesper Eng-
ström (12p.) ja Robin Nord-
lund olivat myös kärkimiehiä.

- Minulla oli nilkkavaivoja 
melko usein silloin kun pe-
limme ei oikein kulkenut. Joko 
olin sivussa tai sitten pelasin 
loukkaantuneena. Oli ärsyttä-
vää, kun ei pystynyt tekemään 
mitään järkevää joukkueen hy-
väksi. Kun sitten toivuin nilk-
kavaivoistani meni pari peliä 
ennen kuin sitä oli entisellään 
kentällä.

Johnny jatkaa viime kauden 
oman panoksensa  pohti-
mista.

- Annan itselleni arvosanan 

”Sitä tunnetta ei voita 
paljon mikään, 
kun yhdessä  
hyvien pelikavereiden 
kanssa saavuttaa 

hyväksytty, hän nauraa. Tun-
nen, että olen lisärutiinin avul-
la saavuttanut enemmän tasa-
isuutta peliini. Alin tasoni on 
kerta kaikkiaan noussut. Kap-
teenin rooli oli minulle täysin 
uusi. On vaikea itse arvioida 
miten hommaani olen hoita-
nut. Tuntuu kuitenkin, että 
olen kehittynyt kapteenin roo-
lissa kauden aikana. Meillähän 
oli kauden aikana hetkellisiä 
vaikeuksia. Joukkueen mie-
liala laski ja uudelleenjärjes-
telyt herättivät tunteita. Se ei 
ole mikään salaisuus. Niinhän 
siinä usein käy, kun tapahtuu 
jotain odottamatonta. Mutta 
ei ollut mitään varsinaista 
hätää.

Jatketaan hiukan lisää jouk-
kueen suorituksesta. 42: sta  

kakkosen  joukkueesta aino-
astaan HIFK ja Kiffen päästivät 
vähemmän maaleja kuin VIFK. 
Joten eivätköhän myös herrat 
Kullbäck ja Nylund selvinneet 
urakastaan hyvin. Toisaalta 
tässä on kyse kahdesta her-
rasta, jotka torjuvat sen mikä 
pitää ilman että se aina olisi 
niin yleisöön menevää. Sen 
lisäksi sellaiset pelaajat kuin 
Ahlvik ja Södergård taitavat 
kuulua koko sarjan luotetta-
vimpiin.

- Kiinnitimme paljon huo-
miota puolustukseen. Se toimi 
oikein hyvin. Mutta monasti 
hyökkäyspeli kärsi. Pikku hil-
jaa koko homma kääntyi. Koti-
ottelu Vaajakoskea vastaan (7-
2) oli tiennäyttäjänä syksyllä. 
Mutta syksylläkin tuli turhia 

pistemenetyksiä. Suurimpana 
syynä oli ehkä oman pelimme 
epätasaisuus. 

Tässä edellä mainittiin kuu-
tisen pelaajaa. Näistä jopa 
kolmen juuret ovat Norrvalla 
FF: ssä. Johnny Glasberg tu-
lee Maksamaalta ja hän kulki 
hieman tavallisuudesta poike-
ten VPS: n kautta. VPS: llä oli 
muuten oikein hyvä joukkue 
hänen ikäluokassaan (1984). 
Jalkapallosta on hyviä mu-
istoja. Mutta on yksi asia, joka 
peittoaa kaikki muut:

- Paras jalkapallomuisto oli il-
man muuta se kun VIFK nousi 
ykköseen. Sitä ei voita paljon 
mikään, kun yhdessä hyvien 
joukkuetovereiden kanssa 
saavuttaa menestystä.

Tämä mennyt kausi herättää 

VIFK:s lagkapten var en viktig kugge i laget då 
han väl fi ck vara  oskadad. De perioder som han 
var skadad eller spelade halvskadad  syntes det 
direkt. Vid sidan av fotbollen försöker han fi xa 
klart sina  studier i pedagogik vid Åbo Akademi 
i Vasa.
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”Sitä tunnetta ei voita 
paljon mikään, 
kun yhdessä  
hyvien pelikavereiden 
kanssa saavuttaa 

kuitenkin sekavia tunteita:

- Aloitimme kauden kahdella 
voitolla. Sitten seurasi todella 
synkkä jakso. Eihän meitä  ko-
skaan viety. Mutta tuon jakson 
aikana koimme monta yhden 
maalin tappiota ja tasapeliä. 
Se että Santa Clausin veroinen 
joukkue voittaa sarjan kirve-
lee. Meille oli pöytä katettuna 
tänä vuonna. Valitettavasti 
emme hyödyntäneet tilan-
netta. Se,  että ohitimme Kiis-
ton viimeisellä kierroksella on 
laiha lohtu.

Johnny on alun perin hieroja. 
Tulevaisuudessa näyttäisi sil-
tä, että hän työskentelee luo-
kanopettajana mieluiten ehkä 
liikunnan erityisopettajana. 
Näin mikäli opinnot toteutuvat 
ja ohjaavat ammatinvalintaa.

- Nyt keskityn opintoihin täy-
sin. Toivottavasti valmistun 
tänä vuonna. Jalkapallouraani 
mietin vielä perinpohjaisesti. 
En usko, että lopetan ihan ko-
konaan. Mutta jatkanko VIFK: 
ssa  tai jollakin muulla tasolla 
jää nähtäväksi. Riippuu vähän 
siitä miltä tuntuu. Minulla on 
ollut loukkaantumisia vuosien 
varrella ja mielestäni ei ole mi-
tään itua mennä kentälle, ellei 
pysty sataprosenttiseen suori-
tukseen.

Näin pitkälle Glasberg. Kaik-
kien  vifkiläisten puolesta 
täytyy vain toivoa, että John-
ny on valmis jatkamaan. Sini-
nen pukee häntä.

Claus Stolpe Jarmo Pylkkä 0408482214 
Ari Pitkäranta 0408482215 

FOTO: JOHAN GEISOR

Pitkät korot ovat ennätyksellisen matalia, mutta lyhyiden nousu on jo  
alkanut. Lue lisää www.aktia.fi.

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.
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Ja alkaa tapahtua.
Kivihaantie 2, 65300 Vaasa. Puh. (06) 356 3500.

Avoinna ma-pe 7-19, la 9-15.
Yrityspalvelu palvelee arkisin klo 8-16.

KATSO TARJOUKSET
www.starkki.fi

Vuosien saatossa olla-
an totuttu VIFK:n hie-
noon menestykseen 

piirin taitokisoissa. Tapana on 
ollut, että seura on ollut paras 
tai ainakin toiseksi paras sekä 
pojissa että tytöissä. Tämän 
vuoden kisat kuitenkin osoit-
tivat, että tällä hetkellä VIFK 
on enemmän tai vähemmän 
aallonpohjassa.

Piirinmestaruus 

Villförin veljeksille

ja tyttöjen nuorimmissa 

ikäluokissa

Mutta näinhän nämä asiat ta-
paavatkin mennä. Kylmä tosia-
sia on, että seura pärjää hyvin 
nissä ikäluokissa, joissa riittää 
aktiivejä joukkueen johdossa 
ja vanhempien joukossa. 
Osa ajattelee, että taitokisat 
ovat  jonkinmoisia sirkuskon-
steja, osa on sitä mieltä että 
pelaajalla on  selvää hyötyä 
taitokilpalun lajeista jalkapallo-

ottelussa. Itse kuulun  jälkim-
mäiseen joukkoon. Piste.

Se, että nuorimmat tytöt 
saalistivat kaksi piirinmestaru-
utta, voidaan ehkä nähdä kiin-
nostuksen merkkinä nuorim-
missa ikäluokissa. Toisaalta 
vain neljä tyttöä osallistui sar-
joihin T8 ja T9. Isa Antus ja 
Noa Nyman voittivat kyseiset 
sarjat. Mutta vasta 10-vuotiail-
le on sarjat SM-kisoissa. Tänä 
vuonna veljekset Villför edu-
stavat VIFK:ta SM-kisoissa 
Kuopiossa muutaman viikon 
kuluttua. Molemmat ovat muu-
ten aivan maan kärkitasoa. Jo-
ten peukut pystyyn.

Ikävä kyllä harjoittelumah-
dollisudet ovat kortilla Vaasan 

seudulla tähän aikaan vuodes-
ta, joten joutuu matkustamaan 
Vöyrille tai Seinäjoelle.

On aivan mahdollista, 
että tämä on osasyynä kiin-
nostuksen laimenemiseen.

Tuntuukin vähän oudolta, 
että ihmiset ilman muuta hy-
väksyvät näin myöhäisen 
ajankohdan taitokisojen pii-
rinmestaruuskisoille, sillä se 
haitaa selvästi heitä, joilla ei 
ole kunnon harjoitusmahdol-
lisuuksia. Botniahalliin tulee 
matto paikoilleen vasta kauan 
kisojen jälkeen.

Kahdeksassa poikien ikälu-
okassa VPS votti nuorimmissa 
ja VIFK ikäluokat P11 ja P13. 
Loput piirinmestaruudet meni 
Törnävälle. Tytöissä VIFK votti 
kaksi nuorinta ikäluokkaa ja 
SIF kaksi vanhinta. Myös FC 
Sport otti kaksi mestaruutta. 
VPS ja SeMi ottivat loput kaksi 
kultamitalia.

Lopetan jutun täysin hen-
kilökohtaisella kommentilla, 
oli nimittäin ensimmäinen 
kerta sitten 2002 kun en ollut 
paikalla. Luonteeni on sellai-
nen, että kannattaakin pysyä 
poissa. Otan toiset asiat liian 
vakavasti.

Taitokisojen seuraaminen ei 
todellakaan pidennä elämääni, 
pikemminkin päinvastoin. Jos-
kus on pakko kadehtia heitä, 
jotka osaavat suhtautua asio-
ihin vähemmän vakavasti.

                        Claus Stolpe

FOTO: CLAUS STOLPE



2010

17

Cirkelvägen 15,
65100 Vasa
Tel. 06-318 2950
0500-364 688

Sis. Nurmikkovarustus 
ja trimmeri
Inkl. Gräsbett och 
trimmer

Tilavuus 30,1 m3
Teho 1,3, kW/1,8 hv
Kevyt ja tehokas saha
karsimiseen
Volym 30,1 m3
Effekt 1,3 kW/1,8 hv
Lätt och effektiv såg 
för gallring

Stihl MS 200Ammattimiehen
suosikki
Paino 3,8 kg
ketjun
pyörimis-
nopeus
28m/s
Yrkesmännens
favorit Vikt 3,8 kg
Överlägsen kedjehastighet 28 m/s

(ovh. 822,-)
599,-

Försäljning, service och reservdelar 
- Myynti, huolto, varaosat

Ihanteellinen saha ammattilaisille
Idealsåg för yrkessmannen
Magnesiumvalettu runko
Tilavuus 50,2 cm³
Teho 2,6 kW/3,5 hv
Magnesiumgjuten ram
Volym 50,2 cm³
effekt 2,6 kW/3,5 hv
TARJ/ERBJ. (ovh. 690,-mp.)

499,-

Myös Stiga ja Ariens merkkiset LUMILINGOT meiltä!
- Också Stiga och Ariens SNÖSLUNGOR från oss!

Stihl MS 260 FB

- Också Stiga och Ariens SNÖSLUNGOR från oss!

HUOLTO- JA VARAOSAT
VALTRA-TRAKTOREILLE

SERVICE OCH RESERV-
DELAR TILL VALTRA
TRAKTORER

VALTRA/SHELL
VOITELUÖLJYT  SMÖRJOLJOR

HUOLTO JOHN DEERE
TRAKTOREILLE
SERVICE AV JOHN DEERE
TRAKTORER

Jäähdytinkorjaukset Kylarreparationer

AKU- perävaunu- ja venetrailerimyynti
AKU- bilsläppvagn och båttrailerförsäljning
VARTA- akut/accumalator
170 Ah 209,-

- Också Stiga och Ariens SNÖSLUNGOR från oss!

Hinnat alkaen
Priser från 869,-

”VIFK U” och
”VIFK Motion”

Vid sidan av herrarnas representa-
tionslag har under de senaste åren 
funnits komplettering längre ner i se-
riesystemet. Ifjol tog VIFK U (”U” som 
i ”Utveckling”) över serieplatsen från 
”VIFK Young Boys”. VIFK U håller till i 
division 4. Men självfallet vore det bra 
att få upp dem till div. 3 för att det skall 
fungera som komplettering till repre-
sentationslaget. Utöver det här gänget 
så är VIFK:s verksamhet på seniornivå 
från och med i år ännu bredare. Detta 
eftersom det numera fi nns ett mer ren-
odlat motionslag som har gjort debut i 
div. 6 genom att sluta tvåa.

VIFK U låg mestadels riktigt bra till 
i division 4. Men ju längre hösten led 
desto tyngre blev det. Den 7:e juli två-
lade man till VäVi från Lillkyro med 7-
1. Därefter kom det inte allt för många 
poäng på en lång tid. Plötsligt var Kiisto 
A-Team ikapp. VIFK U slutade tvåa, 
Kiisto A-Team steg.

                                                 Claus
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Den första lördagen i okto-
ber avrundades en division 2-
säsong som väl inte hör till de 
mest minnesvärda. Då VIFK:
s serieplats tack och lov bör-
jade vara säkrad väntade ett 
ingenmansland mitt i tabellen. 

VIFK hamnade i ett ingenmansland      
mellan kvalplats och nedflyttning

Förra säsongen var rödklädda OPa topplag i division 2. I år föll man ur serien i sällskap med Blackbird, KajHa och Kors-
holm. Också nästa faller tre lag direkt plus att två av de tre lagen som blir fjärde från slutet åker ur. Liksom i år kvalar 
vinnaren till division 1. På bilden laddar “Jeppe” Engström för ett skott.

FOTO: JOHAN GEISOR

ASTERI YRITYSOHJELMAT
KIRJANPITO
- Sisältää kaikki yleisimmät mallitilipuitteistot, myös perustililuettelon.
- Soveltuu mm. tilitoimistoille, yrittäjille, yhdistyksille ja urheiluseuroille.

LASKUTUS, myyntireskontra, kortistot
- Myyntireskontra saatavien tehokkaaseen seurantaan ja perintään
- Asiakaskortistosta mm. osoitetarrat, tuotekortistosta mm. hintalaput

PALKANMAKSU
- Laskee ennakonpidätykset, tulostaa yhteenvedot
- Tulosteina mm. palkkakortti, palkkatodistus, vuosiyhteenveto,

OSTORESKONTRA
- Yrityksen ostolaskujen seurantaan

VUOKRANKANTO
- Taloyhtiön vastikeseurantaan

- Ohjelmat ovat moniyritysversioita, soveltuen myös tilitoimistoille
- hyvä ja toimiva käyttäjätuki
- yli 13.000 toimitettua ohjelmaa vuodesta 1987 alkaen
- lataa esittelyversiot kotisivuilta tai tilaa maksuttomat esitteet postitse

____________Atsoft Oy Mäkinen__________
kotisivut: www.atsoft.fi , sähköposti: atsoft@atsoft.fi

Puhelin 09-350 7530, Telefax 09-351 5532, Päivystys 0400-316 088

Vi slutade till slut 10 poäng 
efter seriesegraren och 14 po-
äng över nedflyttningsstreck-
et. VIFK hade ett material som 
man tycker borde ha klarat sig 
riktigt bra. Men det är väldigt 
lätt att ”tycka” då det handlar 

om fotboll. I stället höll VIFK 
under lång tid till förvånans-
värt långt ner i tabellen. Hös-
ten bjöd på bättre takter. En 
orsak var säkert att skadelä-
get var bättre under kontroll 
då. Efter en storseger över PK-
37 i den sista omgången blev 
det till slut 41 poäng. Eftersom 
man samtidigt smet förbi både 
GBK och Kiisto blev det till 
slut sjätte plats. Strängt taget 
bästa placeringen VIFK hade 
på hela säsongen. Såvida man 
inte ser på hur tabellen såg ut 
då några enstaka matcher var 
spelade.

Inför sista omgången var 
det lite spännande att se om 
Rikard Lindroos (8 mål), Jes-
per Engström (7) eller Johnny 
Glasberg (6) skulle bli VIFK:
s målkung för året. Den spän-
ningen tog slut då ”Putte” 
Lindroos gjorde alla målen i 4-
0-segern över PK-37. Hyfsat. Så 
det blev 12 mål för hans del.

Inkommande sommar kom-
mer mönstret för både avan-
cemang och degradering att 
vara likadant som 2010. Nu 
var det så att tre lag trillade 
direkt. Dessutom var det en-
dast det bästa laget av de som 
slutade fjärde från slutet i de 
tre division 2-zonerna som fick 

hållas kvar. Det här innebar i 
slutändan att fyra lag fick ta 
föll från zon C. Att FC Kors-
holm skulle bli sist tippade alla 
redan i vintras. Dessutom åkte 
även KajHa och FC Blackbird 
ur. FC OPa föll också ur. Man 
hade mindre poäng än de två 
andra lagen som slutade fyra 
från slutet. Warkaus JK hölls 
kvar medan Ekenäs IF föll ur 
trots 31 poäng.

Det svänger snabbt i fotboll. 
Säsongen 2009 var FC OPa se-
riens kanske bästa lag. Till slut 
fick man ändå ge sig mot lokal-
konkurrenten OPS. 

Oväntat nog toppade Santa 
Claus från Rovaniemi zon C 
nästan från början till slut. 
Länge ledde man rätt överläg-
set till och med. Då hade man 
ändå på känn att det inte var 
något riktigt kanonlag. Men 
Santa Claus är ett suveränt ex-
empel på hur ett flyt på något 
vis tycks leva av egen kraft. Då 
serierna skall läggas om steg 
inget lag direkt. I stället blev 
det kval mot de båda andra 
zonvinnarna i division 2. När-
mare bestämt HIFK och Ilves; 
två klubbar som vi främst as-
socierar med ishockey trots 
att de har fina meriter också 
från fotboll.
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VIFK hamnade i ett ingenmansland      
mellan kvalplats och nedfl yttning

Säsongen 2011 blir det lika 

tufft att stiga som det var 2010. 
Seriesegrarna kvalar, med allt 
vad det innebär. Men enligt 
ryktena kommer åtminstone 
SJK att satsa. Notera att hela 
fem lag skall trilla ur division 
1. Kan bli gott om meningslösa 
matcher i den serien år 2011. 
Åtminstone om det i ett tidigt 
skede fi nns hel del lag som 
är avsågade. Också FM-ligan 
kommer att bantas med två 
lag. Därför måste division 1 
också krympa rejält för att det 
hela skall komma att gå ihop. 
Däremot minskar division 2 
inte på det sätt som var plane-
rat. Enda skillnaden är att tre 
zoner med 14 lag i stället blir 
fyra zoner med 10 lag  (tredub-
bel serie). 

En lika elak som privat giss-
ning är att det hela är skräd-
darsytt för att spelarna från 
huvudstadsregionen skall 
kunna ta sig med kollektiva 
färdmedel till alla bortamat-
cher. För de lag som kommer 
från den här trakten blir det 
lika långa resor i alla fall. Eller 
ännu längre om lag som Kraft 
eller SJK hamnar i en annan 
zon medan Vasa-lagen får fort-
sätta att hålla till norrut. Men 
allt det där får vi se senare!

Claus Stolpe
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De långa räntorna är rekordlåga, men de korta räntorna har redan börjat
stiga. Läs mera på www.aktia.fi.

Ser en människa i varje kund.

 

 

Mobile Access & 
Interaction™

™

Asenna ohjelma: www.upcode.fi

weather
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Kulunut vuosi on ollut erittäin aktiivinen 
VIFK:lle kun katsomme naisjalkapalloa ja 
vanhinta tyttöikäluokkaa. Naisten 2 divi-
sioonassa VIFK sijoittui aivan SeMin  ta-
akse sellaisten joukkueiden kuten RoPS, 
VPS ja Into kera. Jorko Fors ja Sami Nik-
kola vastasivat joukkueen valmentamise-
sta. Joukkue sijoittui neljänneksi vain pis-
teen päähän kakkossijasta.  Ainoastaan 
yksi joukkue nousi sarjatasoa ylemmäksi.  
Lohkovoittaja  Seinäjoen SeMin kohdalla 
on mielenkiintoista se, että  heillä oli vielä 
kevättalvella niin kapea pelaajamateriaali 
minkä vuoksi he olivat eräässä vaiheessa  
jopa  luopumassa sarjaan osallistumi-
sesta. On miltei sarjan aliarviointia, kun 
tällainen joukkue vetää pisimmän korren. 
Vastaavankaltaista tapahtuu kuitenkin 
myös miesten sarjoissa.  Sarjakakkonen 
TP-47 oli ehtinyt luovuttaa jo kertaalleen, 
mutta loppukaudesta he olivat yksinään 
uhkaamassa Santa Clausin lohkovoittoa.

  Mutta palataanpas takaisin naisiin! 
Tällä sektorilla VIFK:n kannalta vaikuttaa 
hyvältä lähitulevaisuudessa. B-tyttöjen 
SM-sarjassa oli VIFK:lla sen verran hyvä 
joukkue kasassa, että tavoitteena oli mita-
lisija. Valitettavasti syyskierroksesta tuli 
varsinainen painajainen kokoonpanon 
vaihdellessa hurjasti vammautumisten 
ja sairastumisten vuoksi.  Loppusuoralla 
jouduttiin keskittymään siihen, että taak-
se jäisi kolme joukkuetta ettei edessä olisi 
putoaminen. Tämä olisi ollut kohtalo-
kasta, koska esiin on nousemassa joukko 
1995 syntyneitä tyttöjä, jotka kuuluvat 
maan parhaimmistoon. Nämä pelasivat B-
tyttöjen ykkösdivisoonassa kamppaillen 
kärkisijoista.

Onneksi sarjapaikka varmistui viimei-
sellä sarjakierroksella. Murskatappio 
TiPS:lle olisi merkinnyt putoamista. Tällä 
kertaa tuloksena oli helppo voitto, minkä 
seurauksena lopullisena sijoituksena oli 

kahdeksas sija ja eroa jäi kuusi pistettä 
putoamisrajaan.

Ensi vuonna Peter Nyman ja Jarmo 
Lappalainen ryhtyvät valmentamaan B-
SM joukkuetta Ari Rosingin ja Kenneth 
Nåhlsin jälkeen.  Valmennusduo Nyman 
& Lappalainen ovat valmentaneet meidän 
95-tyttöjämme tänä vuonna.

Kaiken kaikkiaan B-tyttöjen SM-jouk-
kueesta 10 tyttöä tulevat yli-ikäisiksi. He 

saavat hakea vauhtia naisjoukkueesta 
ensi kesänä. Tämä luokin hyvät edellytyk-
set nousulle naisten ykkösdivisioonaan. 
Kukaties jonkin ajan kuluttua edessä on 
nousu jopa SM-sarjaan? B-tyttöjen SM-
joukkueeseen jäävät tytöt tulevat koh-
taamaan kovan kilpailun pelipaikoista 95-
ikäluokan tyttöjen kanssa. 

                                          Claus Stolpe

Från damlaget via flicklandslaget till B-flickorna? I vanliga fall går man från 
juniorlag till vuxenlag. För Malin Nordlund och Ria Öling verkar det bli precis 
tvärtom. I somras spelade tjejerna med 
damlaget, som höll till bland de bättre i division 2. Det här gick så bra att flick-
orna togs med i landslagstruppen för de som är födda 1994. Nästa sommar 
kommer Malin och Ria troligen att spela med VIFK:s B-flickor i FM-serien. I 
gengäld förstärks damlaget av en hel hop med tjejer som blir för gamla för B-
flickorna.

Naisjoukkueen 

ja B-tyttöjen 

tilinpäätös 2010
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Prima
överskotts-
lager fågel-
holkar!
Köp en ny
sommar-
bostad åt
dina vänner!

Vasa IFK har ett parti prima fågelholkar som
väntar på att byta ägare för endast 10 €!
Passa på nu i god tid inför en ny sommar!
Vid inköp av många holkar ordnas hemkörning.
Holkarna kan beställas av någon på listan
nedan.

Skytte Henrik tel: 0500-16 16 02 gsm
Lindroos Börje tel: 0400-26 11 63 gsm

borje.lindroos@lindab.fi
Nordblad John tel: 050-55 44 484 gsm

nordblad@folkhalsan.fi

Saajan tilinumero Aktia Vasa Tilinsiirto Girering
Mottagarens 497010-2805194

Konttonummer Understöd / Tukimaksu

Saaja I.F.KAMRATERNA, VASA r.f.
Mottagare Medlemsavgift / Jäsenmaksu

Maksaja För en person / Yhdelle henkilölle 20 €uro
Betalare

För föräldrar / Vanhemmille 30 €uro

Ständig medlem / Ainaisjäsen 150€uro

Allekirjoitus Viitenro.
Underskrift Ref.nr.

Tililtä Eräpäivä
Från konttonr. -- Förfallod. €ur:

Även Vasaregionen
siktar mot högre mål

Den första “stora” fotboll-
smatchen som jag såg var 
mötet mellan FM- serielagen 
VIFK och VPS på Sandviken i 
början av 1950-talet, då VIFK 
var som bäst. Det var en stark 
känsla för en ung pojke från 
Petalax. Småningom blev det 
mycket fotboll även för mej, 
både på och utan för plan. Jag 
har till och med hunnit med 
ett inhopp som ordförande i 
VIFK i början av 1990-talet. 
Även då hade kamraterna 
ett mycket lovande lag.

Fotboll ger 
meningsfull fritid

Vasa IFK gör ett mycket gott 
ungdomsarbete år efter år och 
är ett utmärkt föredöme för 
alla fotbollsklubbar. Det gäller 
att ta tillvara det här arbetet 
och sikta mot höga mål liksom 
staden och vasaregionen.

Vi människor behöver 
balans mellan arbete och 
fritid. För många i vår stad är 
fotboll meningsfull fritid.

Håkan Nordman
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Keittiö-
unelmasi.
Pitkäkatu 46, Vaasa,
p. 06 - 318 4700



22

Torsdagen den 5. augusti var det 
dags för flickor -98  att fara på sin 
allra första fotbollsturnering, där de 
skulle övernatta. Målet var Luleå eller 
rättare sagt Gammelstad, som ligger 
15 km från Luleå. Laget, som består 
av endast 14 spelare, hade lånat tre 
flickor från –97:orna, Isabella Hägg-
blom, Laura Pukkinen och målvakten 
Lina Sarinko, som för övrigt har vaktat  
målet åt laget hela sommaren, vilket vi 
tackar för.  

Turneringen började med parad i 
strålande sol genom Luleåcentrum till 
hamnen, där  fotbollsspelaren Hanna 
Marklund invigde spelen och Ola upp-
trädde. Dessutom fick svenskarna 

Flickor-98 

besökte Luleå

visa upp sina Jas plan genom en liten 
flyguppvisning.

Följande dag vaknade alla (OBS!) 
före väckning, det var dags för de för-
sta gruppspelsmatcherna, saldot för 
dagen blev en vinst och en förlust.

 Det gick inte lika smidigt att vakna 
tidigt på lördagmorgon som på fre-
dagmorgon. Men efter att värsta mor-
gontröttheten lagt sig, så tog flickorna 
hem två segrar under dagen. Det be-
tydde att de vann sin grupp. På sön-
dagen väntade semifinalerna. 

Första matchen spelades mot ONS 
från Uleåborg och efter en bra första 
halvlek med 0-0 så orkade flickorna 

inte riktigt till slut och det blev en för-
lust mot Uleåborgarna. Bronsmatchen 
återstod att spela, där motståndarna 
var Svartbjörnsbyns IF. 

P.g.a. sitt långa, krångliga namn fick 
motståndarlaget olika smeknamn, 
så som Bumbi- och Bambibjörnarna. 
Matchen slutade med straffar till 
”Bumbibjörnarnas” fördel, trots att 

våra flickor hade en hel supporterska-
ra bestående av BK-48 pojkar av sam-
ma årgång. De båda Vasa lagen delade 
nämligen buss, så herrarna fick vänta 
på damerna, som sig bör. 

Men en fjärde plats i turneringen är 
inte fy skam speciellt med tanke på att 
flickorna spelade mot ett år äldre. Och 
förlusten i bronsmatchen var snabbt 
bortglömd när flickorna anlände till 
Candyworld i Haparanda.

För övrigt har flickorna hela säsong-
en spelat mot ett år äldre flickor och 
klarat sig riktigt bra med tanke på att 
de är fysiskt mindre och inte haft så 
många bytesspelare. Höstsäsongen, 
där de spelade i division 1, blev tung 
eftersom laget drabbades av höstin-
fluensan. T.ex. matchen mot Semi fick 
helt ställas in p.g.a. att tre fjärdedelar 
av flickorna var sjuka samtidigt. 

“Lasse G”:s tillställning gav klirr i kassan för VIFK

06-3222 111 06-3222 11106-3178 174
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Att blanda ihop fotboll med 
en politisk valkampanj kan 
vara lite känsligt. Alla har sina 
egna prioriteringar. Så skall 
det också vara. 

Inte tänker vi ju alla lika hel-
ler! Men om en politisk valkam-
panj kan yngla av sig i pengar 
till juniorerna i den förening 
man själv är aktiv i så är det 
bara att tacka och ta emot.

Några VIFK:are, bl.a. jag 
själv och några B1-fl ickor med 
lagledning och aktiva, var med 
då Lasse Gästgivars samlade 
ihop sina vänner och  sup-
porterstyrkor för samvaro på 
Hotel Vallonia. Tillställningen 
gick under den träffande rubri-
ken Get Togheter Party! Under 
tillställningen presenterades 
bl.a. den senaste tekniken om 
att synas på nätet. Det speci-
ella Webb-arrangemanget  he-
ter JoinMeTube och presente-
rades av Christoffer Wiik och 
hans medarbetare.  “Lasse G” 
(som han kallas) passade på 
att presentera vad han tänker 
och tycker om saker och ting 
samt vad han annars också 
står för.

Som Ni kanske vet försöker 
Lasse G komma in i riksda-
gen. För detta så behöver han 
givetvis lite hjälp bl.a. med att 
samla bort disk och “röja” un-
dan efter sina tillställningar. 
Detta kan bl.a. VIFK:arna 
hjälpa till med. Som vi också 
har fått höra så samlar Lasse 
G inte in några pengar åt sig 
själv för att fi nansiera sin kam-
panj, utan i stället så delar han 
ut pengar. Det fanns nämligen 
lämpligt ett antal sparbössor 
som stod till gästernas förfo-
gande under kvällen (en typ av 
inträde, kan man säga).

Vart och till vilket ändamål 
hade då Lasse G tänkt dessa 
slantar som stoppades ned 
i sparbössorna? Jo, denna 

“Lasse G”:s tillställning gav klirr i kassan för VIFK

gång så fi ck Vasa IFK vara 
mottagare för donationen som 
samlades. Det blev många 
vackra värdefulla hundra 
€uron som kom att hitta sin 
plats i sparbössorna. 

Dessa pengar går oavkortat 
till Vasa IFK:s stipendiekontto 
för framtida bruk, t.ex. då juni-
orer och tränare skall premie-
ras med lämpliga stipendier i 
samband med den årliga Juni-
oravslutningen. 

Lasse G var inte ensam aktör 
under kvällen, bl.a. svarade 
Stig Snickars för musiken och 
Alfred Backa stod för “Tioeu-
rosshowen”.

Om vi förstått saken rätt 
kommer Lasse G att arrangera 
fl era dylika sammanträffanden 
inom den närmaste framtiden. 
Då kan det vara någon annan 
förenings ungdomsverksam-
het med t.ex. fotboll på pro-
grammet som har förmånen 
att få vara med och “röja” un-
der festen på samma sätt som 
Vasa IFK.

Å Vasa IFK:s juniorers och an-
dra aktivas vägnar är det bara 
att tacka Lasse Gästgivars för 
de ekonomiska medel som fl öt 

in och som gick till VIFK efter 
Get Together Partyt på Vallo-
nia den 9.10.2010.                  

Henrik Skytte, ordf. för VIFK 
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Anvia Bredband 1 M 29,90 €/mån, anslutningar 5 M–24 M norm. 39,90–48,90 €/mån. I Express- och fiberhus 1 M 24,90 €/
mån, anslutningar 5 M–24 M norm. 29,90–42,90 €/mån. Kolla priser och tillgänglighet: www.anvia.fi.
Öppning 0 € (norm. 79 €/108 €), öppning av fiberanslutning enligt separat prislista, installation vid behov 79 € (norm. 
145 €). Hastigheten kan inte sänkas under kampanjtiden. Det rabatterade priset gäller till 30.4.2011, varefter beställnin-
gen fortsätter i enlighet med prislistan. Förmånen gäller hastigheter upp 24 M. Den förmånsberättigade minimiavtalsti-
den gäller fram till 31.12.2011. Månadsavgiftsförmånerna gäller inte anslutningar som sagts upp och öppnats på nytt för 
samma hushåll under kampanjtiden eller bredbandsabonnenter som sänkt anslutningshastigheten och höjt den på nytt 
under kampanjtiden. Kampanjförmånerna gäller inte anslutningar och tjänster för vilka en månadsavgiftsförmån eller 
ett minimitidsavtal är i kraft. Förmånen kan inte kombineras med övriga kampanjförmåner eller rabatter. Kampanjtid 
8.11.2010–2.1.2011.

roligare!roligare!roligare!roligare!roligare!roligare!roligare!roligare!
Fungerande är

roligare!roligare!roligare!roligare!roligare!roligare!roligare!roligare!

Har ni rätt storlek på er familjs anslutning? Testa: www.anvia.fi/vilkenhastighet
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Anvia Bredband
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Det roliga har ingen 
begränsning, då 
man kan lita på sin 
internetanslutning.

Anvia Bredband

Roligare Jul!

Vasa: Storalånggatan 37, må–fr 9–17, lö 10–14 | Cirkelvägen 6, må–fr 8–16 | (06) 411 3300 | www.anvia.fi


