
Magnus visar åt fl ickorna hur att en bra målvakt skall vara vig. Viktigt för alla och envar. Inte vet man vem som blir målvakt längre 
fram. Magnus Eriksson är ett levande exempel. I junioråren höll han oftast till ute på plan.

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2007

www.vifk.fi * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK
* HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA

Bra  fadderspelare  åt  småfl ickornaBra  fadderspelare  åt  småfl ickorna
Magnus  viihtyy  kummipelaajana  s. 10Magnus  viihtyy  kummipelaajana  s. 10

P92-95: Neljä erinomaista ikäluokkaa s. 18P92-95: Neljä erinomaista ikäluokkaa s. 18

Trotjänaren ”Valle” Haldin, 90  år         s. 14Trotjänaren ”Valle” Haldin, 90  år         s. 14

Rättvisans riddersman        s. 12-13Rättvisans riddersman        s. 12-13



2

Viktiga val inför framtidenViktiga val inför framtiden
B

ästa vänner! I skrivande 

stund går fotbollsåret 

2007 på sitt allra sista. 

Lite vemodigt som vanligt får man 

väl medge. Det som utmärkt båda 

högsta serierna i år, är den ytterst 

ojämna fördelningen av matcher 

över säsongen. Detta försvårar 

uppladdning och träning av lagen 

över en längre period. I detta kun-

de en uppryckning förväntas inför 

en ny säsong.  För Vasa IFK:s del 

så kan som positiv sak nämnas att 

Vasa IFK fi ck spela samtliga mat-

cher på för oss lämpliga dagar och 

att inte en endaste match råkade 

sammanfalla med VPS hemmamat-

cher. Detta gav oss säkert några 

fl er i publiken fastän publiken 

runtomkring Vasa är svårfl örtad. 

En annan positiv sak är att Vasa 

IFK har spelat samtliga hemma-

matcher på Sandviken förutom 

den första inledande matchen 

som vi var nödd och tvungna att 

spela på Karlsplan.

Når Vasa IFK då de mål som för-

eningens styrelse och representa-

tionslagets ledning satte ut som 

mål under vårvintern långt innan 

säsongen inleddes, nämligen en 

placering i serietabellen i området 

4 – 6! Beroende på hur VIFK och 

andra lag spelat den sista omgång-

en så va en placering mellan snudd 

på fjärde och åttonde plats möjlig. 

Vi hoppas på det förstnämnda. 

Om det nu blev så eller ej såg vi 

efter att den sista omgången var 

spelad. Hur som helst så har laget 

som helhet i alla fall sist och slut-

ligen gjort en bra säsong. Fastän vi 

inte helt förmådde täppa till alla 

hål som gossarna som drog vidare 

lämnade efter sig. Vi måste komma 

ihåg att omsättningen på verkliga 

nyckelspelare var stor (7st) mellan 

2006 och 2007. 

Även i höst liksom nästan alla 

andra höstar så står vi inför svåra 

val vad det gäller truppen och or-

ganisationen för 2008. Hur kom-

mer grundtruppen av spelare att 

se ut, vilka juniorer tar steget upp 

till representationslaget och inte 

minst vem kommer att träna de 

blåvita under 2008? Vi hoppas att 

ekonomin och övriga delar i ar-

rangemanget faller på plats inom 

en snar framtid så att Vasa IFK kan 

inleda en ny säsong med ett minst 

lika bra lag som under 2007. 

Föreningens höstmöte infaller 

som vanligt i november månad. 

Var och en som på något sätt är 

involverad i verksamheten eller 

är intresserad av hur det går för 

de blåvita. Kunde stanna upp för 

ett ögonblick och tänka efter om 

hennes eller hans insats kunde an-

vändas i någon arbetsgrupp eller 

sektion till förmån för fotbollen i 

Vasa IFK och ungdomarna som är 

sysselsatta med denna menings-

fulla verksamhet. Är din reaktion 

positivt så ställ dig till förfogande i 

ett större sammanhang inom VIFK. 

Kontaktuppgifterna fi nns på Vasa 

IFK:s hemsida www.vifk.fi  till an-

svarspersoner inom föreningen.

Till sist så vill jag i detta skede 

passa på att storligen tacka alla 

sponsorer och aktiva! Utan Er och 

allas insats skulle det inte fi nnas 

ekonomiska och personella resur-

ser att bedriva en så pass omfat-

tande verksamhet som i alla fall 

ettans fotboll kräver.

Ja och som det ser ut så kommer 

ett Magazine no:6 att fi xas till för 

utdelning i december. Till detta års 

sista Magazine kan alla annonsörer 

ta en slutspurt med extra stora an-

nonser för sina Jul erbjudanden!

Kom dessutom ihåg att fest 

kommitte´n bjuder in till Vasa 

IFK:s avslutning på Gerby UF den 

17.11.2007 kolla in tiden och an-

mälningsavgiften på hemsidan!

Henrik Skytte, 
ordf. för Vasa IFK

Tärkeitä valintoja tulevaisuudelle
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Tärkeitä valintoja tulevaisuudelleTärkeitä valintoja tulevaisuudelle
H

yvät ystävät!  Tätä kir-

joitettaessa alkaa jal-

kapallovuosi 2007 olla 

lopuillaan.  Myöntää täytyy että 

tunne on yhtä kaihoisa kuin aina.  

Tälle kaudelle ominaista on ollut 

molempien korkeimpien sarjojen 

otteluiden erittäin epätasainen 

jako.  Tämä vaikeuttaa joukkueiden 

latautumista ja harjoittelua pitkällä 

jaksolla.  Tässä voisi olla korjauksen 

paikka uuden sesongin alkaessa.  

Positiivistä Vasa IFK:n osalta on 

ollut että edustusjoukkue on sa-

anut pelata kaikki ottelunsa meille 

sopivina päivinä, eikä yksikään 

ottelu ole törmännyt VPS:n koti-

otteluiden kanssa.  Se toi meille 

varmasti jonkun lisää katsomoon, 

vaikka yleisö Vaasan ympäristössä 

onkin vaikeasti houkuteltavissa.  

Positiivista on myös ollut että Vasa 

IFK on pelannut kaikki kotiotte-

lunsa Hietalahdessa lukuun otta-

matta ensimmäistä aloitusottelua, 

joka jouduttiin pelaamaan Kaar-

lenkentällä.

Saavuttaako Vasa IFK sitten tavoit-

teensa jotka johtokunta ja edustus-

joukkuueen johto laati tavoitteeksi 

kevättalvella paljon ennen kauden 

avausta, toisin sanoen sijoitus 4. 

– 6. sarjataulukossa!  Riippuen 

siitä kuinka VIFK ja muut joukku-

eet pelaavat viimeisen kierroksen, 

kaikki, 4. sijan hipaisu sekä kah-

deksannen paikan välillä on mah-

dollista.  Toivomuksena on ensim-

mäinen vaihtoehto.  Se paljastuu 

viimeisen kierroksen jälkeen.  Joka 

tapauksessa joukkue kokonaisuu-

dessaan on pelannut erittäin hy-

vän kauden, vaikka emme ihan saa-

netkaan täytettyä kaikkia koloja, 

jotka pojat lähtiessään eteenpäin 

jättivät jälkeensä.  Täytyy muis-

taa että todellisten avainpelaajien 

vaihtuvuus oli suuri (7 kpl) v. 2006 

ja 2007 välillä.

Myös tänä syksynä, niin kuin mel-

kein kaikkina muinakin sysksyinä 

olemme taas vaikeiden valintojen 

edessä, mm. joukkueen ja organi-

saation v. 2008 valinta.  Miltä jouk-

kueen peruskokoonpano näyttää, 

mitkä juniorit ottavat askeleen 

ylöspäin edustusjoukkueeseen, 

ja eikä varmasti pienin asia, kuka 

valmentaa sinivalkoisia vuodella 

2008?  Toivomme talouden ja mui-

den osien järjestelyn loksahtavan 

paikoilleen lähiaikoina niin että 

Vasa IFK voi aloittaa uuden kau-

den vähintään yhtä hyvällä jouk-

kueella kuin v. 2007 .

Seuran syyskokous pidetään 

niin kuin tavallista marraskuun 

aikana.  Jokainen joka tavalla tai 

toisella on mukana toiminnassa 

tai on kiinnostunut sinivalkois-

ten tulevaisuudesta, voisi miettiä 

hetken kuinka heidän panostansa 

voitaisiin käyttää hyödyksi jossain 

seuran työryhmässä tai jaostossa, 

ja täten tukea IFK:n toimintaa ja 

nuoria jotka harrastavat tätä arvo-

kasta toimintaa.  Jos reaktiosi on 

positiivinen tule mukaan VIFK:

n yhteisöön.  Yhteystiedot seuran 

vastuuhenkilöille löytyy Vasa IFK:

n kotisivuilta www.vifk.fi  

Lopuksi haluan tässä vaiheessa 

Suuresti kiittää kaikkia sponsoreita 

sekä aktiivisia!  Ilman Teitä ja kaik-

kien panosta ei olisi taloudellisia 

eikä henkilöresursseja harjoittaa 

näin suurta toimintaa jota ykkösen 

jalkapallo vaatii.

Näyttää siltä että Magazine n:o 6 

ehtii myöskin jakoon joulukuussa.  

Tämän vuoden viimeiseen Magazi-

neen voi kaikki ilmoittelijat tehdä 

vielä loppuspurtin ja mainostaa 

suuresti joulutarjouksiaan!

Muista juhlakomitean kutsu Vasa 

IFK:n päättäjäisiin Gerbyn Ns:lla 

17.11.2007.  

Tarkista aika ja ilmoittautumis-

maksu kotisivuilta!

Henrik Skytte
Vasa IFK:n puh.joht.
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Som mest hade vi åtta egna 
produkter i öppningselvan!

Parhaimmillaan kahdeksan Parhaimmillaan kahdeksan 
omaa kasvattia avauksessa!omaa kasvattia avauksessa!

Kirjoittaessani tätä juttua 
on kaudesta enää vii-
meinen peli pelaamat-

ta. Ja täytyy todeta, että välira-
porttini kesän ”VIFK Magazine”:
ssa osui aika kohdalleen. Olem-
me varmistaneet, että The Blue 
Hearts pelaa divarissa kaudella 
2008, sekä ottaneet syyskier-
roksella enemmän pisteitä kuin 
kevätkierroksella. Seuran aset-
tama kuudes sija on edelleen 
realistinen, mutta vaikkei sitä 
täysin saavutettaisikaan, täytyy 
joukkueen kaudesta olla erittäin 
tyytyväinen.

 Jos joukkuetta vertaa viime 
vuoden joukkueeseen, täytyy 
käsi sydämellä sanoa, että 
olemme menneet varsinkin jo-
ukkueena pelaamisessa eteen-
päin. Joukkueen pelit eivät ole 
olleet niin ailahtelevia kuin viime 
vuonna, ja valtaosaa peleistä 
olemme pystyneet pelillisesti 
hallitsemaan.

 Maaleja joukkue ei tosin ole 
tehnyt viimevuotiseen tapaan, 
mutta mielestäni siitä asiasta on 
jo mesottu ihan tarpeeksi, joten 
en siihen viitsi sen enempää pu-

uttua.
 Vuoden 2007 joukkue on hyvä 

sekoitus vankkaa kokemusta 

ja nuoruuden intoa. Onnistujia 
on leveällä rintamalla, ja jälleen 
on kentällä nähty uusia VIFK:n 

tulevaisuuden lupauksia. VIFK 
jos mikä on vaasalainen jouk-
kue, sillä keskimäärin kentällä 
on ollut 6 omaa kasvattia ja 
parhaimmillaan avauksessa on 
ollut jopa 8 omaa kasvattia.

Kiitokset kaikille taustavaikut-
tajille VIFK:n organisaatiossa 
ja sen ulkopuolellekin. Kiitoks-
et kaikille ”johtoryhmään” kuu-
luville edustusjoukkueessa, ja 
ennen kaikkea suurkiitokset 
HUIPPUPELAAJISTOLLE. 
Ilman teidän hienoa uhrautu-
mista tälle kuningaspelille ei 
näitä hommia yksinkertaisesti 
jaksaisi/viitsisi tehdä.

Hyvää syksyn jatkoa kaikille 
jalkapallo-ihmisille ja sinisen 
sydämen sykettä!

Tomi ”Kärde” Kärkkäinen,

VIFK:s edustusjoukkueen 
valmentaja

”VIFK, jos mikä, on  vaasalainen joukkue!””VIFK, jos mikä, on  vaasalainen joukkue!”
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Då jag sätter ner dom här raderna 
är ännu den sista seriematchen 
ospelad. Jag måste nog säga att 

min mellanrapport i sommarens ”VIFK Ma-
gazine” träffade ganska så mitt i prick. Vi 
har nu säkrat att ”The Blue Hearts”, som 
man skämtsamt kan kalla det, spelar i den 
nästhögsta divisionen ännu 2008 – plus 
att laget tog fl er poäng under hösten än vi 
hade gjort under våromgången. Den sjätte 
plats som man från föreningens sida lade 
upp som målsättning är helt realistisk. Men 
även om det nu inte skulle gå exakt så bra 
så får man ändå vara verkligt nöjd med sä-
songen.

Ifall man vill jämföra laget med det lag som 
vi hade förra säsongen så tycker jag att vi 
har gått framåt. Åtminstone om man disku-

terar i termer av att få lagspelet att fungera. 
Våra matcher har inte böljat fram och till-
baka på samma sätt som ifjol. En stor del 
av matcherna har vi ju faktiskt dominerat 
rent spelmässigt. Målfabrikationen har nu 
inte fungerat likadant som ifjol, det är helt 
sant. Men den saken tycker jag nu att vi har 
malt så mycket att vi kan lämna den saken 
åt sidan nu för en gångs skull.

Vår upplaga av år 2007 är en prima bland-
ning av gammalt och nytt, av erfarenhet 
och ungdomlig iver. Det är många som har 
lyckats väl. Ännu en gång har vi fått upple-
va nya löften som kan vara till stor nytta för 
VIFK framöver. Ifall det är något lag som är 
ett VASA-LAG så är det VIFK; i genomsnitt 
har vi haft sex egna produkter på plan. Som 

bäst har det funnits åtta egna produkter i 
öppningselvan.

Här vill jag också rikta ett stort tack till alla 
bakgrundskrafter inom VIFK:s organisation 
och alla andra som har varit med. Stort tack 
inte minst till de som har funnits omkring 
mig i anslutning till rep.-lagets organisation. 
Framför allt ett stort tack till alla killar i laget! 
Utan den iver och uppoffring som ni har vi-
sat för detta Idrotternas Konung skulle man 
ju aldrig orka bry sig om att hålla på med 
sånt här.

En trevlig fortsättning på hösten tillönskas 
alla fotbollsmänniskor. Låt det blå hjärtat 
klappa vidare!

Tomi ”Kärde” Kärkkäinen,
tränare för VIFK:s rep.-lag

”Ifall nå’t lag är ett Vasa-lag, så är det VIFK!””Ifall nå’t lag är ett Vasa-lag, så är det VIFK!”

Som mest hade vi åtta egna Som mest hade vi åtta egna 
produkter i öppningselvan!produkter i öppningselvan!

Parhaimmillaan kahdeksan 
omaa kasvattia avauksessa!
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  Haamurajana noin 30 pistettä, Haamurajana noin 30 pistettä, 
jotta pysytään ykkösessäjotta pysytään ykkösessä

VIFK on koko 1-divisioonakau-

den pysytellyt juuri karsintarajan 

yläpuolella, mutta harvoin tai ei 

koskaan turvallisella marginaalilla. 

Kun sarjaa oli kuusi kierrosta jäl-

jellä, joukkueella oli 23 pistettä 

kasassa ja oli matkaamassa etelään 

todellista ”pakko”-ottelua varten. 

HJK:n farmijoukkuetta Klubi-04:ä 

oli harvennettu, mutta tällä ei vält-

tämättä ole suurtakaan merkitystä, 

kun joukkueessa on monta lupaa-
vaa nuorukaista, jotka haluavat 

tulevaisuutta ajatellen antaa itse-

stään hyvän kuvan pelaajina. Ker-

ran eräällä harvinaisella hölkkälen-

killäni, seurassa keskusteltiin siitä, 

kuinka monta pistettä oikeastaan 

tarvitaan 14 joukkueen sarjassa, 

josta kolme joukkuetta karsiutuu. 

Hölkkäporukan aivotrusti päätteli, 

että noin 30 pitäisi riittää. Mutta 

tuohan riippuu paljolti siitä, miten 

tasainen tai epätasainen sarja ylei-

sesti ottaen on.

Viime kauden 1-divisioonan 

sarjataulukko sekä 2-divisioonan 

lohkotulokset antanevat tästä jon-

kinlaisen vinkin. Juuri niin! Kol-

manneksi viimeisellä joukkueella 

oli yhdessä tapauksessa 31 pistettä, 

muuten 25, 24 tai 26. Tämä antaa 

keskiarvoksi 26,5. Parempaa sijoi-

tusta varten vaadittiin keskimäärin 

noin 30 pistettä (28, 29, 30, 34).

No, tällainen numeropallotte-

luhan on vain ajatusten leikkiä. 

Mutta kun VIFK voitti Klubi’04:

n selvin numeroin 3-0, niin VIFK:

lla on nyt 26 pistettä ja viisi ot-

telua pelaamatta. Tosin muutama 

loppupään joukkue on myös tullut 

lähemmäksi. Mutta jotenkin tun-

tuu kuitenkin siltä, että VIFK on jo 

selvinnyt aika kuivin jaloin. Koska 

pohjataistelussa on nyt niin monta 

T
aas kerran on kausi pa-

ketissa. Vimeisen kotiot-

telun 4-2-voitto PK-35:

tä ja vierasvoitto TPV:tä vastaan 

varmisti divaripaikan vuodelle 

2008; 35 pistettä takasivat paikan 

taulukon keskivaiheilta, ainakin 

tätä kirjoitettaessa ennen Tampe-

reen ja Kokkolan seuroja, Jippoa 

ja tietenkin jo jumbopaikan var-

mistanutta Klubi-04:ää.

Loppuratkaisut olivat mennä 

jännittäviksi – tavallisesti on voi-

nut pitää nyrkkisääntönä sitä, että 

30 pistettä riittää sarjapaikkaan – 

ja esim. kakkosen lohkoissa kriit-

tiseen yhdenteentoista sijaan riitti 

pienempikin potti. Tilanne vaihte-

lee tietenkin sarjoittain ja vuosit-

tain – mutta 30 pisteen ”maagi-

nen raja” on yleensä tarpeeksi.

Nyt onkin aika katsoa eteen-

päin ja ryhtyä rakentamaan ensi 

kauden joukkuetta. Vahvistuksia 

kaivataan sekä kentälle että seu-

ran organisaation. Puheenjohtaka 

Henrik Skytte ansaitsisi kyllä 

hieman lisätukea. Kentällä taas 

pitää aloittaa käymällä läpi ketkä 

jatkavat ja kenet taas pitää kor-

vata. Kaikenlaisia toivomuslistoja 

vahvistuksista eri pelipaikoille voi 

kuka tahansa tehdä – mutta niiden 

toteuttamiseen vaaditaan sitä or-

ganisaatiota – eli selvällä suomen-

kielellä tulopuolta.

Divaria täydentävät alhaalta päin 

ensi kaudella PS Kemi, Käpylän 

Pallo ja Grankulla IFK. Näistä PS 

Kemi on tyyppiesimerkki viime 

vuosikymmenen jalkapalloilmiö-

stä, fuusioseurasta. GrIFK voitti 

lohkonsa vaikka pahin kilpailija 

PoPa kärsi kauden ensimmäisen 

tappionsa vasta toiseksi viimei-

sellä kierroksella – mutta liian 

monet tasurit koituivat porilaisten 

kohtaloksi. KäPa on kiinnostava 

tuttavuus, koska se on vahva ju-

nioriseura ja yksi Helsinki Cupin 

pääjärjestäjistä.

Kärkipäässä KuPS vaikutti lyömät-

tömältä kunnes lievä notkahdus 

päästi RoPS:in pienelle karkumat-

kalle – mutta koska Rovaniemen 

areena ei täytä liigan vaatimuksia, 

ja poikkeuslupia on myönnetty jo 

pari kertaa, voi olla etteivät lopul-

liset nousijat ole selvillä vielä pit-

kään aikaan. Nousija JJK hätyytteli 

kauan kokeneempia vastustajiaan, 

mutta lopulta pohjoisen ja idän 

palloseurat olivat iian kovia.
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joukkuetta mukana, niin ottelui-

den luulisi myös menevän ristiin. 

Klubi’04:n lisäksi kaksi muuta jo-

ukkuetta monen joukosta karsiu-

tuisi. Let’s face it: KAIKKI vastus-

tajathan eivät ole voineet ajoittaa 

huippukuntoaan syksyksi.

Jippo oli viime kauden sarjan ra-

ketti, ja klisee toisen vuoden vai-

keudesta kävi toteen myös tässä 

tapauksessa, sen lisäksi sillä on 

ollut paljon loukkaantumisia. GBK:

lla on ajoittain ollut yhtä vaikeaa 

kuin VIFK:lla saada pallo vastusta-

jan maaliin, ja heidän paikallisvas-

tustajansa KPV on tehnyt sarjan 

todellisen pohjanoteerauksen. At-

lantiksen ympärillä käynyt kohu 

oli omiaan sille, että asioiden täytyi 

jossakin vaiheessa alkaa mennä to-

della pieleen. Pirteän alun jälkeen 

joukkue palasi maan pinnalle oi-

kein kunnolla, yllättävää tässä oli 

oikeastaan vain pirteä alku. Sarjan 

kaksi tamperelaisjoukkuetta taas 

alkoivat pärjätä yhä huonommin 

sitä mukaa kun kausi eteni. Tosin 

PP-70 latoi VIFK:n maaliin kolme 

osumaa vieraillessaan Hietalah-

dessa, mutta maalit olivat oikeita 

roskamaaleja eikä joukkue todella-

kaan tehnyt vaikutusta. Hetkinä, 

jolloin VIFK sitä painosti, se ei to-

dellakaan näyttänyt 1-divisioonajo-

ukkueelta, kaukana siitä. Eikä TPV:

kään ollut paljon parempi, mutta 

silti se onnistui viemään kolme 

pistettä Hietalahdessa. Rutinoi-

tuneen Mikko Mäkelän kaltaisen 

luotettavan maalintekijän myötä 

pitkän sarjan kuluessa tulee väki-

sinkin ”bonus-pisteitä”.

Tuossa oli suurin osa sarjan jouk-

kueista käyty läpi. Mutta pohjatais-

telussa olikin epätavallisen monta 

joukkuetta mukana. Tässä pohjata-

istelussa VIFK:n odotettiin ottavan 

ainakin neljä pistettä jäljellä olevis-

sa otteluissa. Viimeiset kotiottelut 

pelattiin Atlantista ja PK-35:ttä vas-

taan; kaksi helsinkiläisjoukkuetta, 

joiden toivottiin olevan jokseenkin 

epämotivoituneita siinä vaiheessa, 

kun vierailivat Vaasassa. Kummal-

lista peliohjelmassa oli, että VIFK:

lla oli kuudessa viimeisessä pelissä 

vain kaksi kotiottelua. Sarja päät-

tyi kahteen vierasotteluun, mikä 

sekin on aika epätavallista. Kärki-

taistelussa, johon VIFK:n ei sallittu 

osallistua, KuPS vaikutti alussa 

karkaavan muilta. JJK ja RoPS kui-

tenkin sekoittivat kuviot jossakin 

määrin ja saivat tiettyä apua TP-47:

ltä, joukkue, jolla nousumahdol-

lisuudet olivat mielessä vielä siinä 

vaiheessa, kun heidän vastaansa 

asettui neljänneksi viimeisellä 

kierroksella VIFK.

Claus Stolpe

Emil Strandback från Replot hör till det yngre gardet i VIFK. Därför är han också en av de som vi hoppas får sitt defi nitiva 
genombrott nästa sommar. Fullt möjligt utvecklas han till den målspottare av rang vi så väl behöver. I den sista hemma-
matchen, mot PK-35, gjorde han 2-0. Framspelad av Tony Björk (i bakgrunden).
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Spelade matcher 25/26 
Antal mål: 4 

Målgivande passningar: 
cirka 4

Född  28.1.1984
Moderklubb: Maxmo Sk

Tidigare klubbar: 
NFF, VPS, Bk-IFK

Maxmos gåva till VIFK Maxmos gåva till VIFK 
fi ck defi nitivt genombrottfi ck defi nitivt genombrott
J

ohnny Glasberg har gjort en 

lysande säsong på mittfältet 

i Vifk den här säsongen och 

han har endast missat en match 

p.g.a. skada. Tidigare säsonger har 

han haft en otrolig otur med ska-

dor och missat det mesta. Johnny 

har aldrig tidigare haft lika bra 

kondition som nu. Efter att ha ge-

nomgått en axeloperation kunde 

han inleda lagträningarna i febru-

ari och före det hade han god tid 

att träna fysiken. En timmes länk 

varannan dag med varierande fart 

gjorde susen. Han är en teknisk 

spelare som slår fi na bollar till ex-

akt rätt ställe i rätt situation. En av 

många orsaker att ta sig till Sand-

viken i sommar har helt klart varit 

för att se den 23-åriga Maxmokil-

len spela. Vi ska se vad han tycker 

om säsongen nu när det endast 

återstår en match.

Några av dina lagkamrater säger 
att du har gjort din bästa säsong i 
Vifk i år, vad säger du om det?

Kan mycket väl stämma. När 

man för en gångs skull har fått 

vara skadefri en hel säsong så syns 

nog resultatet av det också. Får 

man spela mycket och känner att 

man har tränarens förtroende så 

utvecklas man nog. 

Vad tycker du om säsongen sett 
ur lagets synvinkel med tanke på 
tabellplacering?

Eftersom vi ännu har chans att 

nå fjärdeplatsen i tabellen så kan 

man säga att placeringen är helt 

ok. Däremot har standarden i 

vårt spel varierat lite för mycket. 

Stundtals presterar vi i enligt mig 

en sevärd, högklassig  och anfalls-

glad fotboll medan vi emellanåt 

under matcherna faller tillbaka i 

motståndarnas tempo och således 

underpresterar med felpass och 

dåliga beslut. Skulle vi bli jämnare 

i spelet och orka hålla upp spelet 

när det löper är det nog bara Rops 

och Kups som kunde ge oss hårt 

motstånd.

Vad är det som håller er borta från 
en topplacering i år?

För att ta det där sista steget 

måste vi nog bli jämnare och klara 

av att ”hålla upp spelet” i mat-

cherna. Sen så har vi ju som alla 

säkert märkt haft problem med 

målfabrikationen. Och reglerna är 

enkla inom fotboll, gör man inga 

mål vinner man inga matcher. Jag 

vill dock inte skylla på våra anfal-

lare för detta, eftersom det ofta är 

tillfälligheter som avgör om bollen 

går stolpe in eller stolpe ut. Själv 

kunde jag utan större problem 

ha dubblat min målskörd under 

säsongen, men oskärpa i avsluten 

har gjort att jag fått nöja mig med 

fyra strutar. Så sammanfattningsvis, 

sätter vi våra chanser och klarar 

av att ”hålla upp spelet” är vi ett 

topplag!

Vilka tycker du att är dina bästa 
och sämsta egenskaper just nu?

Konditionen/Fysiken, ”Spelögat”, 

inställningen på plan och tekniken 

kan räknas till mina främsta egen-

skaper. 

Snabbheten och huvudspelet 

är något som jag borde och skall 

förbättra. Jag kommer aldrig att 

bli någon supersnabb spelare som 

”lever på rycket”.  Men däremot 

kan jag bland annat genom styr-

keträning se till att i någon mån 

förbättra dessa egenskaper. 

Har du något speciellt mål inför 
framtiden inom fotboll?

Att fortsätta utvecklas samt att se 

till att alltid ha kul när jag kliver ut 

på fotbollsplanen. 

Helt klart skulle det vara intres-

sant att se hur långt man räcker till, 

så i dagsläget ser jag till att alltid 

ge järnet och hoppas på det bästa. 

Sedan så har jag också alltid haft 

drömmar om spel i större klubbar 

ända sedan jag stod och sparkade 

mot garagedörren i Maxmo. Dröm-

marna är jag inte villig att ge upp i 

det här skedet.

Vad skulle du säga om du fi ck 
träffa dig själv som 12-åring nu, 
vilka tips skulle du ge?

Vårda kroppen och knoppen, de 

är de instrument genom vilka du 

når ditt mål. Träna mycket på egen 

hand, bollen är din bäste vän! Kom 

ihåg att ha ROLIGT!

Du har varit skadedrabbad genom 
åren, på vilket sätt har det påverkat 
dig som spelare?

Mentalt har jag nog blivit star-

kare när man märkt att det går att 

komma tillbaka och att man klarar 

av motgångarna har även hjälpt 
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vid utsidan av planen. Sedan har 

jag också blivit klokare vad det 

gäller att kunna fatta rätt beslut. 

Tidigare förstod jag inte att lyssna 

till kroppen. Exempelvis om jag 

kände av någon liten muskelskada 

eller någonting så pressade jag 

ändå kroppen, vilket oftast ledde 

till att man missade 10 matcher 

och många viktiga träningsveckor 

istället för att man skulle ha stått 

över en match och låtit kroppen 

återhämta sig. Nuförtiden förstår 

jag att lyssna till kroppen och vår-

da den då det behövs.

Vilka är dina förebilder inom fotboll?
Jari ”jartsa” Litmanen och Eric 

”the King” Cantona

Ni spelar med ganska ovanliga 

laguppställningar i Vifk som t.ex. 

4-2-3-1, hur skulle det kännas att 

ingå i ett lag som spelar traditio-

nellt 4-4-2 nu mittiallt?

Nuförtiden är det väldigt få lag 

som använder sig av en traditio-

nell 4-4-2 formation. Oftast är det 

någon slags diamantform som gäl-

ler på mittfältet tillsammans med 

anfallet. Så visst skulle det kunna 

kännas lite underligt att börja spe-

la i en strikt 4-4-2 formation, men 

som sagt så kan man ju skriva en 

formation på pappret medan spe-

larna ändå har egna roller. Vårt sys-

tem med 4-2-3-1 förvandlas oftast 

till 4-2-1-3 när vi anfaller samt att 

våra ytterbackar är ytterst anfalls-

glada. Man anpassar oftast laget 

efter spelarna man besitter, så en 

mittmittfältsposition i en 4-4-2 

uppställning skulle nog inte inne-

bära desto större problem för mig 

personligen.

Slutligen: du har ett impone-

rande tillslag på bollen, hur långt 

skulle du uppskatta att du får den 

att fl yga i luften?

Svårt att säga. Vissa dagar känns 

det som om man kan dra till med 

värsta hästsparkarna, så då skall 

man väl nog fi xa att slå bollen 

från straffområde till straffområde 

(typ 70-80 meter). Man bör dock 

komma ihåg att det är ingen  vits 

om man bara kan sparka långt, det 

gäller även att ha precision i till-

slaget.
Peter Siegfrids

KIRJAPAINO • TRYCKERI

Vasaratie 3 B Hammarvägen
FI-65350 Vaasa - Vasa
Puh/Tel (06) 315 6400
Fax (06) 315 6425
www.waasagraphics.fi
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D
et här med ”fadderspelare” för lagen i 

VIFK var något nytt för i år. En fi nger-

toppskänsla säger väl att lagen bättre 

kunde ha tagit tag i den här möjligheten. Men 

ett tu tre damp det ner ett kul reportage där 

de yngre fl ickorna i vår förening stod som av-

sändare. Så kanske det hela kommer igång på 

allvar ändå? Att de yngre fl ickorna fi ck en lugn 

  
Magnus ErikssonMagnus Eriksson

Efter träningen bildas snabbt en autografkö. Lägg gärna märke till tränaren Sanna Skog som även vill ha sin idols autograf. 
Längst bak i kön ser hon smått otålig ut, tycker vi bestämt.

och härlig kille som Magnus Eriksson som ”fad-

derspelare” var säkert också en lyck-träff. Som 

blivande lärare visade han sig vara perfekt för 

uppgiften.

VIFK har ett lag bestående av fl ickor i 8-årsål-

dern. Även kallat VIFK Angels. Gänget fi ck fi nt 

besök av sin fadderspelare, målvakten Magnus 

Erikson, under deras träningspass nu på hösten. 

Flickorna som nu spelar sin andra hela fotbolls-

säsong förstod till en början inte riktigt vilken 

stor ”fotbollskändis” som gästade dem. Detta 

kom dock att klarna under träningens gång då 

Magnus lärde ut fl era av sina målvaktsknep för 

fl ickorna. Temat för träningen var denna gång 

givetvis teknik för målvakter. Magnus visade 

med hjälp av lagets tränare Sanna Skog och Mi-

kael Lax hur man tar upp bollen i skopan och 

hur man öppnar spelet genom utkast.

- Det är lite svårt att få bollen dit man vill, sä-

ger Ronja Karvinen. Men efter en stunds trä-

ning går det riktigt bra.

Efter en kort drickspaus var det sedan dags 

för småspel. Magnus dömde entusiastiskt och 

inspirerande före det var dags för sista momen-

tet under träningspasset.

- Det här känns inte!

Aurora Heinrich låter bestämd. Många andra 

fl ickor instämde med henne när Magnus visar 

hur man stretchar ut lårmuskeln. Efter träning-

en får Magnus stanna kvar den tid det tar att 

skriva 14 autografer. Positivt var också beske-

det att han gärna kommer och hjälper till på 

fl era träningar. Fickorna deltar i juniorcupen. 

Resultaten under säsongen har varierat lite.

- Flickorna satsar på att vinna de sista mat-

cherna, säger Melinda Vuorenmaa.

- Glädjen efter en vinst går inte att ta miste på, 

säger tränaren Sanna Skog.

Intresset för fl ickfotboll är stort och VIFK 

Angels som under säsongen fått fl era fi na för-

stärkningar består nu av 18 stycken duktiga 

fotbollstjejer. Det går åt rätt håll!

fi ck besökfi ck besök  
av sin fadderspelareav sin fadderspelare  VIFK Angels VIFK Angels 

Yrityksenne matkat kaikkialle maailmaan
• liikematkat • messumatkat • kaupunkilomat

• harrastematkat • ryhmämatkat

Alatori 1 B, 2. kerros, puh. (06) 3233 620

Ota yhteyttä, tule käymään.
www.wasatours.fi
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Yhteistyötä (tyttö-)joukkueiden välillä 
seuran sisällä ajoissa on tärkeätä

S
ateisenkin kesän jälkeen 

voi huomata miten hieno 

laji jalkapallo on.

Ei paljon paina vaikka sataa, pe-

laajien ilme kentällä on iloisen va-

kava, siis hymy pienessä irveessä ja 

halu onnistua.

Tyttöfutis on tänään pop!

Halusin kirjoittaa siitä miten tär-

keää, että tehdään seuran sisällä 

tarpeeksi   ajoissa joukkueiden 

välillä yhteistyötä.

Kun asia hoidetaan hyvin tulee 

tällaisen seuran kun VIFK merkitys 

suureen osaan, sekä eri valmen-

tajien asenne siitä kuinka kovaa 

pidämme omistamme kiinni.

Omassa ryhmässä (tytöt 1994) 

on 13 pelaajaa ja kevät talvella 

keskustelimme sisäisesti kuinka 

voimme viedä hyvin läpi eri ikä-

sarjojen kilpailukausi, huolimatta 

siitä onko pelaajia lähtötilanteessa 

tarvittava määrä.

Tässä on se sanoma jota haluan 

painottaa, miten hienoa on toimia 

esim. meidän tapauksessa T95- ja 

T96-joukkueiden kanssa, jotka 

kummatkin olivat edesauttamassa 

sitä että T94-joukkue pystyi vie-

mään koko kauden loistavasti läpi. 

Pelaajien lainaaminen oli todella 

helppoa kun se oli etukäteen so-

vittu.

Särkänniemi myös näytti että lai-

naaminen voi tuottaa.

Hyvänä näen sen että tytöt keske-

nään alkoivat tutustua toisiinsa, us-

kon sen edesauttavan seuraavien 

2-4 vuoden periodiin. Toivottavaa 

on että mahdollisimman moni pe-

laa silloin yhdessä.

T95-tytöt auttoivat turnauksissa 

ja T96-tytöt piiripeleissä

Etenkin T96 joutuivat pelaamaan 

äärirajoilla. Mutta hyvällä taidolla 

ja itseluottamuksella onnistuttiin 

hienosti.

Kiitos!
Olemme 94-tyttöjen kanssa kii-

tollisia saamastamme avusta ja 

haluamme tässä yhteydessä myös 

kiittää T95- ja T96-joukkueita.

Tällainen yhteistyön merkitys 

tulee näkyviin vasta myöhemmin, 

tämä vaikuttaa myös siihen miten 

vetovoimainen seura ja joukkue 

voi olla jatkossa.

Oikealla ohjauksella valmentajat 

pystyvät tyylikkäästi ohjaamaan 

tasaisesti eri joukkueisiin pelaajia. 

T94:lla hyvä yhteistyö ka-
vereitten kanssa. Esimerkiksi 
Särkänniemi Cup:issa meitä oli 
auttamassa T95-tytöistä 6 kpl ja 
saimme hopeaa, kulta jäi maalin 
päähän. Muutenkin yhteityö 
sujuu erinomaisesti.

Tytöt vm. 1994-1996 hyviä esimerkkejäTytöt vm. 1994-1996 hyviä esimerkkejä
Taas kerran helppo sanoa - toteu-

tus eri…

Tietyllä lailla mietityttää miten 

voitaisiin eri seurojenkin välillä 

tehdä yhteistyötä siitä että useam-

mat pelaajat pääsisivät nauttimaan 

pelien tuomasta hienosta hur-

moksesta. Pelaajalle ei riitä vain 

harjoittelu.

Olen iloinen siitä että VIFK:ssa 

on juniorityön taustalla henkilöitä 

jotka tukevat ajatusta tehdä pitkän 

tähtäimen jalkapalloa.

Esimerkkinä voisi sanoa VIFK:

sta Sportiin siirtynyt Mari Perasto 

joka nyt sitten HJK:n kanssa ete-

nemässä eteenpäin. Onnittelut 

Marille siitä !

Toivottavasti nämä meidän nyky-

isistäkin tyttöpelaajista jokunen 

kulkee samankaltaisia reittejä ja 

jos näin käy, me saamme olla siitä 

ylpeitä.

Toivotan edustusjoukkuelle me-

nestystä, sekä kaikille junioreille.

Kari Tuovinen,
valmentaja T94/tränare för F94
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V
IFK Magazine träffade Kim Ittonen, 

domare i Ettan, en septemberkväll för 

ett snack kring hur det är att extra-

knäcka som rättsskipare på fotbollsplan. Vilka 

är drivkrafterna för att vilja jobba i en roll som 

alltid föder heta känslor? Vilka är kraven på do-

markåren och vad är det värsta Kim själv har va-

rit med om? Utan tvekan är det så att domarna 

är i en allt mer central roll, speciellt då spelet 

hela tiden tycks bli snabbare, tätare och fysiskt 

hårdare. Möt domaren som snart doktorerar i 

redovisning och fi nansiering, aldrig kompense-

rar ett domslut och är barnsligt förtjust i lilla 

dottern Ada, tre år. En blandning av hårt och 

mjukt med andra ord.

Kim, berätta lite om din bakgrund!
– Jag är 30 år, hemma från Jakobstad och har 

bott i Vasa sedan 1996. Bor nuförtiden i Sun-

dom och på dagarna forskar på Vasa universitet 

i redovsining och fi nansiering. Doktorsavhand-

lingen på slutrakan – analysen inriktar sig på 

revisionsberättelsen betydelse för aktieägarna. 

Fotbollsdomarna –   rättvisans riddare?Fotbollsdomarna –  
Hur länge har du varit domare? 
Vilken domarutbildning har du?

– Jag startade väldigt ung och har jobbat som 

domare sedan 1993. Idag har jag en så kallad 

elitdomarutbildning som alla domare i divison 

1 och ligan måste ha.

Har du egen spelarerfarenhet?
– Ja, men ingen framstående sådan (skratt!). 

Har själv spelat i division 4 med Into. 

Varför ville du bli domare? Vem tände 
gnistan hos dig?

– Då man var 17 år så var möjligheten att 

tjäna lite fi ckpengar en drivkkraft. Sen hade jag 

några bra kompisar som också jobbade som 

domare och det inspirerade mig. Mikko Ala-

kare och Jukka-Pekka Koskela, som nuförtiden 

dömer i ligan och är FIFA-assiterande domare, 

är båda från Jakobstad och kompisar till mig 

sedan länge – bägge betydde mycket för att jag 

skulle börja blåsa. 

Domarna är ofta bespottade och osak-
ligt kritiserade. Hur klarar man pressen 
och vad är det som driver dig att vilja 
fortsätta?

– Jag har aldrig blivit utsatt för någon riktigt 

hård kritik utanför eller efter matchen. Som do-

mare vet man sin roll och att man alltid inte 

lyckas till fullo.  Det gäller att beslut i 100 situa-

tioner i snitt under en match inom en sekund. 

Man får sällan chans att fundera längre på vad 

man ska göra, med undantag för varningssi-

tuationerna. Hemresan i bilen brukar vara ett 

bra sätt att bearbeta händelserna. Uppgiften är 

ett vanligt jobb som man försöker utvecklas 

inom, så att man kan kan kontrollera de fl esta 

matchlägena och sig själv bättre hela tiden. Att 

vara domare är en ständig läroprocess och en 

fysisk och psykisk utmaning. 

Vad kännetecknar en bra domare?
– En bra kombination av individuella goda 

egenskaper, en bra helhet. Vissa är verbalt be-

gåvade, andra fysiskt starka och vissa är helt 

enkelt rutinerade. Själv skulle jag vilja bli bättre 

på så kallade heta situationer och den verbala 

hanteringen av den situationen. Det är ändå 

viktigt att vara sig själv. Jag försöker vara saklig. 

Kommunikationen av personligheten i form av 

tillsägelser och kroppsspråk måste naturligt för 

dig, ett visst skådespel är till fördel, men det 

måste vara alltid trovärdigt.

Vilka domslut får du oftast kritik för av 
spelarna?

– Utvisning är kanske det hetaste ämnet, men 

Foto Mikko Käkelä
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Fotbollsdomarna –   rättvisans riddare? rättvisans riddare?
off-side avblåsningarna är också väldigt kritik-

intensiva, villket jag tycker är lite förvånande. 

Det är viktigt att komma ihåg att domarna inte 

gör reglerna utan endast verkställer reglerna. 

Vilken är den värsta match du har varit 
med om som domare? 

– Då jag dömde i division 4 och bara var 17 

år gammal –  det var svårt att göra sig trovärdig 

som pojkspoling. I den fasen var det tungt att 

aldrig heller få några lovvord. Just i den fasen 

faller tyvärr många unga domartalanger också 

bort – jag är glad att jag orkade jobba mig ge-

nom det!

Vad pratar domarna om i pausen?
– De första fem minuterna pratar vi om si-

tuationerna som varit, går igenom besluten 

och hur de såg ut, sen blir det mycket vatten 

(ingen kaffe och korv, Bollförbundet ger strikta 

kostråd åt domarna nuförtiden, reds anm.), vi 

vilar och sen gör vi oss klara för andra halvlek.

Kompenserar du mindre lyckade eller 
tveksamma domslut senare i matchen?

– Nej. Varje beslut måste sitta i en linje, varje 

beslut påverkar kommande beslut. Jag försöker 

döma enligt en snällare linje ifall jag inte sett 

situationen. Det kan se ut som kompensation, 

men den verkliga orsaken är att man inte upp-

fattat situationen helt. Ett exempel: ger du rött 

så måste du vara 100% säker, är du 95% säker 

så ger du gult.

Vad tycker du om nivån på spelet och 
uppförandet i Ettan nu? Bättre eller säm-
re än tidigare år? 

– För mig personligen är det lättare för att 

spelarna börjar känna mig och min linje, och 

jag känner spelarna. Division 1 håller bra nivå 

i år, tycker jag. Tyvärr kommer mycket bra lag 

att trilla ned till Division 2, eftersom tre faller 

direkt.

Hur är det med återväxten inom 
domarkåren?

– I Finland är det lite svårt med återväxten, 

det har varit svårt att rekrytera domare och 

därefter efter starten överleva de två, tre första 

åren och sedan börja gilla det. 

Vilka konditionskrav ställer Bollfrbundet 
på domarna? Hur mycket tränar du per 
vecka? 

– Vi har intervalltest två gånger per år, ett på 

våren och ett i mitten av säsongen. Exklusive 

själva matcherna så joggar jag tre gånger per 

vecka.

Har svordomar och rasistiska kommen-
tarer minskat eller ökat?

– Nuförtiden rör det sig om enstaka fall. Med-

vetenheten om följderna och straffen har ökat 

tack och lov, vilket i sin tur reducerat svordo-

marna och de rasistiska kommentarerna.

Vad är din bedömning på problem som 
vadslagning (matcher som avgörs på 
förhand) i Finland – kommer det att 
öka?

– Jag hoppas att de få fall som förekommit har 

varit väckarklockor. Domarkåren är väl insatt i 

problematiken och har noggranna instruktio-

ner om åtgärder ifall misstankar fi nns.

Vilken domare i Finland respektive 
utomlands ser du som en förebild?

– Ronny Brännbacka är en förebild både som 

privatperson och domare. Ronny har haft en 

stor påverkan på mig och många andra i Jeppis-

trakten. En riktig pappafi gur. Anders Frisk öpp-

nade sedan många portar för skandinaviska 

domare, hade en skön svensk stil. 

Vilket är ditt eget favoritlag?
– Bayern Munchen.

Vilken match skulle du någon gång vilja 
döma?

– Bayern München-Liverpool.

En av VIFK:s sponsorer - Ekoman - bru-
kar annonsera under devisen ”Kamra-
ter, spela hårt men juste” -  är det också 
ditt råd?

– Ja, det en bra devis, fotboll handlar just om 

det. Medvetenheten om följderna måste alltid 

fi nnas med. Som domare och fotbollsvän skulle 

man också önska att ”what happens in Vegas, 

stays in Vegas”, dvs att det som händer på fot-

bollsplan är glömt utanför.

Till sist - vad tycker du om VIFK i år?
– Jag tycker tyvärr att VIFK har presterat un-

der sin förmåga, jag hade föväntat mig mera. 

VIFK är ett spelande lag och det är synd att 

man inte lyckats bättre än så här. 

Kvällen lider mot sitt slut och det blir ännu 

ännu några skratt om fotbollspersonligheter 

och -minnen innan vi tar avsked. VIFK Maga-

zine tackar för pratstunden och önskar Kim 

lycka till med domsluten framöver!

Michael Smirnoff

Foto Mikko Käkelä
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Fotbollsspelaren, tränaren, typografen och musikern Valle 
Haldin har passerat den aktningsvärda åldern 90 år. Hans 
hemgård fanns i Solf men redan i unga år kom han till Vasa 
och startade som springpojke på Vasabladet. Här utbildade 
han sig i arbetet till typograf och avslutade sin arbetskarriär 
på Litoset.

Fotbollsspelaren
Valle debuterade i VIFK:s representationslag år 1939 och 
blev under krigsåren 1941-44 en bärande kraft i IR-61:ans 
fotbollslag, vilket till stor del bestod av IFK:are. Om dessa 
tider har han skrivit en historik som på ett humoristiskt sätt 
beskriver hur det var att spela fotboll tätt intill främsta linjen 
vid Svir. Avslutningsvis konstaterar han att det var här som 
en stor del av VIFK:s framgångar efter fredslutet fi ck sin 
början.
Finalen om 1944-års FM spelades på sommaren 1945 på 
stadion i Helsinfors. Segern över TPS med 5-1 gav Valle 
den första guldmedaljen. Signaturen “Toli” i  HBLskrev: Den 
energiska,glasögonprydda typografen Haldin slet för två och 
var en mycket nyttig lagspelare.” Hur den tidens glasögon 
hölls på näsan förblev för mig en gåta men Valle förklarade 
vid födelsedags-intervjun att han konstruerade personliga 
skyddsglas med en gummisnodd runt bakhuvudet.

Framgångarna med IFK fortsatte och kulminerade för Valles 
del 1948 genom segern över HIFK med 2-0 på Sandviken. 
Här vann VIFK för tredje gången i rad mästerskapsserien 
inom Finlands bollförbund.

Tränaren
Efter sin aktiva fotbollskarriär tog Valle över juniorträningen 
inom föreningen. Också den blev framgångsrik. Höjdpunkten 
blev A-juniorernas FM guld 1953 efter 3-2 seger över KTP. 
Senare ställde Valle upp för Vasa Sport där han ledde laget 
till fi nal i Finlands cup år 1971 på stadion i Helsingfors. 
Personlig konkret rådgivning och instruktion på träningar var 
Valles melodi. Mången VIFK.are har prisat Valle för hans 
tränarstil under deras juniorår.

Musikern
Det var inte enbart fotbollsspel som engagerade Valle utan 
även basfi olen i den populära dansorkestern Roxy som bland 
annat var VIFK:s husband vid föreningsfestligheter. Övriga 
dansanta Vasaungdomar minns Roxy från danskvällarna 
på “Elvan” under 1950-talet. Och basfi olen, hur gick det 
med den? Efter att kantstött     kommit hem från äventyret i 
Fjärrkarelen har Valle trakterat den tills för några år sedan då 
han donerade den till Vasamusikern Sulo Kallio. Olle Sand

Gentlemannen Valle Haldin förblir ett 
utmärkt föredöme  för spelare och 
tränare i Vasas fotbollsliv.

FM-guldet är vårt! A-juniorerna 1953. Stående fr.v. V. Haldin (tränare), R Vestman, 
O. Byholm, J Högdahl, R. Sjöberg, K. Ström, O. Pukkila 
Knästående fr.v. K. Svenlin, S. Sandvik, K-G Nabb, L Mosander, och K-E Österberg



T95 tog både guld och silverT95 tog både guld och silver
Redan i månadsskiftet augusti/september stod det klart att 
VIFK:s fl ickor i 12-årsklassen skulle bli distriktsmästare. 
Fattas bara annat. Tjejerna spelar också i 13-åringarnas 
klass och klarar sig ypperligt där; tjejerna tog DM-silver 
endast en poäng bakom VPS - och hela nio poäng före 
bronslaget Sundom IF. Men i den egna åldersklassen gick 
det alltså behändigt. Efter en förkrossande seger i grund-
serien på våromgången gick de sex främsta lagen till ett 
slutspel. Här fi ck man med sig bonuspoäng utgående 
från insatsen i grundserien. Därmed hade VIFK ett litet för-

språng redan då serien startade. Så redan då den tredje av 
fem omgångar var spelad hade VIFK-tjejerna ett så pass 
stort försprång att saken var biff.
Laget i sig behöver ingen närmare presentation. Du som är 
gammal läsare av ”VIFK Magazine” har vid ett par tillfällen 
redan tidigare stiftat bekantskap med dom här tjejerna.
Här och nu lyfter vi bara på hatten och konstaterar att det 
bara är att satsa vidare. Flickorna tycks helt enkelt vara på 
rätt väg! 
      C.S.
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 Men en precisering av vem som 
egentligen är den där ”någon” el-
ler ”dom”? Kanske styrelsen? Nä, 
egentligen inte. En organisation är 
summan av alla dess medlemmar. 
De som sitter i styrelsen – eller 
för den delen på andra poster – är 
inte anställda. Utan gör saker och 

ting på sin egen fritid.
I vart fall kunde det kanske vara 

en intressant kika på vilka det 
är som sitter med i styrelsen för 
den egna föreningen. Kim Sund 
tog och intervjuade hela högen. 
Strängt taget hade det varit att pu-
blicera allting här och nu. Men då 
hade vi inte fått rum för så värst 
mycket. Så därför hänvisar vi dig 
till www.vifk.fi  där hela paketet 
fi nns serverat.

De sju som sitter i årets styrelse 
har givna arbetsuppgifter. Hen-
rik Skytte är ordförande och står 
bland mycket annat för lejonpar-
ten av annonserna till den här 
tidningen. Vice ordförande-posten 
besätts sedan två år av Michael 
Smirnoff. Kassören Tomas Käld 
var ännu häromåret med på plan 
och lyfte upp VIFK till division 1. 
Sedan har vi Niclas Häggblom som 
basar för juniorsektionen. Återstår 
Rolf Kuni, John Nordblad och Ann-
Christine Grönholm. Sistnämnda 
fi ck vi stifta bekantskap med i 
förra numret av ”VIFK Magazine”. 
Gamla nummer av klubb-tidning-
en hittar du på hemsidan.

Om vi nu tar och summerar lite 
av intervju-batteriet på nätet så 
kan vi ta personerna lite huller om 
buller.

Vilka är dom där ”någon”?Vilka är dom där ”någon”?
Websidans ”fl ygande reporter” kollade vilka som utgör Vasa IFK:s styrelse

”Föreningen borde...”, 
”någon borde...”, ”dom 

borde...” etc.. Hur många 
gånger har jag inte 
hört det där i olika 

föreningssammanhang? 
Många.

Porsche 911 Targa?
Michael Smirnoff är strategi-kon-

sult. Familj, skäriliv i Köklot och 
motion i form av bland annat ten-
nis står på programmet i övrigt. 
Far och farfar har spelat för VIFK. 
Men Michael påskiner lite försynt 
att hans fotbollsmässiga gåvor kan-
ske kommer bättre till pass på det 
administrativa planet. Närmast då 

med avseende på marknadsföring 
och media-relationer samt kontak-
ter till näringsidkare och Vasa stad. 
Vägen till toppen sker genom ut-
veckling av egna produkter. Saab:
en hemma skulle han gärna byta 
ut mot en Porsche 911 Targa från 
1975.

Ligan som mål?
Då kommer vi osökt in på detta 

med pengar. Bank-mannen Tomas 
Käld lade VIFK-skorna på hyllan 
efter att man steg till division 1 
hösten 2005. Drömmer tydligen 
inte om en Posche utan nöjer sig 
med sin Opel. Som den ekono-
miske man Tomas är tycker han, 
liksom Michael, att det är egna 
juniorer man skall satsa på. Men 
helt klart skall man i något skede 
vara mogna för att ta steget upp 
till Tipsligan.

”Finns det nå’t annat?”
Ann-Christine ”Cisse” Grönholm 

har ett liv som långt går på famil-
jens villkor. Därför blir det väldigt 
mycket fotboll och hockey. I sty-
relsen agerar hon sekreterare. 
På frågan om varför det blev just 
VIFK är svaret det enda riktiga; 
”Finns det nå’t annat?”. En offensiv 
händelserik fotboll är ett måste för 
att locka folk till matcherna. I lik-
het med övriga i styrelsen betonar 
hon vikten av fungerande junior-
verksamhet. Men här vill hon för-
stås gärna se en liten förstärkning 
på fl icksidan.

Stammis
John Nordblad är pensionerad 

militär-stammis som alltid tyckt 
om motion i alla former. Julia Ro-
berts och Liverpool gillar han 
också. Under cirka 10 år följde han 
VIFK:s årgång 1987 i egenskap av 
lagledare. Skäri-livet i Ekenäs hör 
också till favoritsysslorna. Fotboll 
har han aldrig spelat i organiserad 
form. Desto mera skidåkning och 
skidskytte har det blivit för egen 
del. Via barnen kom han med i 

VIFK:s verksamhet. Ingen av de tre 
sönerna spelar fotboll längre. Men 
själv blev han kvar i verksamheten. 
Vilket vi andra tackar för!

Kuni gillar Clint
Rolf Kuni har lite större meriter 

än John från fotbollsplanen. På 
1970- och 80-talet spelade han 
rentav bolagsfotboll. Det blev mål 
i båda ändorna av planen, menar 
den forne vänsterbacken. Via dot-
terns bollsparkande hittade han 
vägen till VIFK. Som junior hade 
självaste Ole Stolpe som tränare. 
Men säger själv att drunkade i den 
hög av talanger som fanns i laget. 
Organisatoriskt ser han sig som en 
länk mellan övriga styrelsen och 
VIFK:s representationslaget, där 
han nu varit hjälpreda i ett antal år. 
I likhet med huvudredaktören för 
”VIFK Magazine” gillar han både 
Clint Eastwood och Jodie Foster.

Bestämd och nykter
Sedan ett antal år är det Henrik 

Skytte som håller i ordförandeklub-
ban. De som läser ordförandespal-

Michael Smirnoff

Ann-Christine ”Cisse” Grönholm Niclas Häggblom
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ten i ”VIFK Magazine” vet att han 
har bestämda åsikter. Före VIFK 
var han aktiv inom nykterhetsrö-
relsen, både nationellt och lokalt. 
Skären och båtliv står högt i kurs. 
Men då frugan beställer en resa så 
hamnar han att åka med. Att han 
kom in i VIFK sonens bollsparkan-
de är tydligen en egenskap som är 
rätt utmärkande för de som sitter 
i årets styrelse. De tre huvudupp-
gifterna för ”Henkka” är: 1) samla 
pengar, 2) samla pengar och 3) 
samla pengar. Men helt klart upp-
lever han att organisationen borde 
stärkas.

”Minst skada i målet”
Återstår så Niclas Häggblom, 

som häromåret tog över juniorsek-
tionen efter Bjarne Sundqvist. Ni 
har redan räknat ut att ”Nicke” har 
två söner som spelar i VIFK. Tydli-
gen ett bra sätt genom vilket man 
värvar funktionärer till föreningen. 
Jobbet och juniorsektionen kräver 
sin man. Därför är ”Nicke” tacksam 
för att det fi nns en sommarstuga 
där han får koppla av tillsammans 
med familjen. Som junior blev han 
ofta placerad i målet. Den egna 
teorin är att han gjorde minst ska-
da där. Nu är han en brygga mel-
lan juniorsektionen och VIFK:s 
ledning. Med det juniorarbete som 
idag utförs ser ”Nicke” FM-ligan 
som ett realistiskt mål i framtiden.

Detta alltså i korthet. Men ta dig 
för allt i världen tid att gå in på 
vår hemsida och bekanta dig mer 
utförligt med föreningen i allmän-
het – och varför inte VIFK i syn-
nerhet?

Kim Sund/Claus Stolpe
Texten utgör alltså Claus’ 
summerande bearbetning 

av Kim:s långt mer utförliga och 
läsvärda intervju-block på 

www.vifk.fi 



Eetu Rahkola är en av många duktiga VIFK:are i de yngre tonåren. Till 
vardags spelar han med sina ett år äldre kompisar i VIFK Smedsby’93. 
Men även då Gerby’94 blev regionmästare var han en bärande kraft.

VIFK:n pojat vm 1992-95VIFK:n pojat vm 1992-95

J
alkapalloharrastuksen aloit-

tamiselle ei ilmeisestikään 

ole alaikärajaa. Jotkut aloitta-

vat jo tarhaikäisinä, mutta vasta 12 

vuoden iässä kuvaan astuvat sar-

jataulukot ja piirimestaruussarjat. 

Alueelliset sarjataulukot antavat 

ymmärtää, että VIFK:lla on koko 

joukko mielenkiintoisia 12-15-vuo-

tiaita poikia. Onkohan VIFK:lla itse 

asiassa ikinä ollut neljä niin hyvää 

peräkkäistä ikäluokkaa? Vastaus on 

luultavasti ”ei”.

Mikäli katsomme asiaa paikalli-

sesta näkökulmasta, ei ole epäily-

stäkään siitä, mikä seura on ”kau-

pungin kunkku” näissä ikäluokissa. 

Aloittakaamme nuorimmista, joi-

den joukkue VIFK City 95 sel-

visi Tommi Virkaman ja Torbjörn 

Holmgrenin johdolla syksyn pii-

rimestaruussarjan loppupeleistä 

kuuden voiton ja yhden tasapelin 

saldolla. Itse asiassa joukkue teki 

enemmän maaleja kuin hopea- ja 

pronssijoukkueet yhdessä. Siitä lä-

htien, kun pojat ovat 13-vuotiaita, 

 – tulevaisuuden          pääoma – tulevaisuuden          pääoma

Myös B-pojat

Myös B-pojat

voittiv
at

voittiv
at

piirinpiirin

mestaruuden

mestaruuden
Eetu Rahkola on yksi VIFK:n monista hienoista 
teini-ikäisistä pelaajista. Normaalisti hän pelaa 
yhdessä vuotta vanhempien kavereidensa 
kanssa VIFK Smedsby 93-joukkueessa, mutta 
Gerby 94-joukkueen voittaessa aluesarjan, hän 
oli yksi kantavista voimista.

Vaasan ja Keskipohjanmaan pii-

rien kahdeksan parasta joukkuetta 

pelaavat aluesarjaa. Tässä sarjassa 

VIFK Gerby 94 oli paras kuudella 

voitolla ja yhdellä tasapelillä. Mika-

el Stenback ja Bengt-Johan Ljung 

olivat onnistuneet rakentamaan 

niin lujan puolustuksen, että jouk-

kue päästi vain kaksi maalia seitse-

mässä ottelussa, mikä on erittäin 

epätavallista juniorisarjoissa.

Kuuden voiton ja yhden tasape-

lin kaavaa seurasivat Mikael Nord-

manin johdolla myös ikäsarjan 

1992 pojat, jotka voittivat oman 

aluesarjansa. Keväällä joukkue ei 

onnistunut pääsemään ”Kai Pahl-

man”-turnaukseen, eli 15-vuoti-

aiden epävirallisiin SM-peleihin, 

mikä taas Kraftilta ja KPV:ltä on-

nistui. Mutta syksyn aluesarjassa 

nämä joukkueet olivat aika kevyitä 

sinipaitoihin verrattuna. Ratkaise-

vassa ottelussa VIFK voitti Kraftin 

4-1.

Ainoa ikäsarja, joka ei selvinnyt 

voitokkaasti syksyn peleistä, olivat 

14-vuotiaat, vaikka heillä ironista 

kyllä on laajin pelaajamateriaali. 

Juuri tämän takia osallistuttiin 

aluesarjaan kahdella joukkueella, 

Smedsby ja Celtic. Smedsbyn jo-

ukkuetta ovat alusta asti valmen-

taneet Keijo Karvonen ja Boris 

Ståhl. Johnny Skog on valmentanut 

Celticiä yhtä kauan. Kun VIFK:n 

93-ikäsarja osallistui yhteisellä jo-

ukkueella 15-vuotiaiden sarjaan, 

se sijoittui koko piirin neljänneksi 

vuotta vanhempien sarjassa. Suu-

rin haaste oli Nike Premier Cup, 

johon kokoontuu koko maan 

parhaimmat joukkueet. VIFK:

n joukkue oli vähällä päästä se-

mifi naaliin, mutta päätyi lopulta 

seitsemännelle sijalle. Smedsbyn 

joukkueessa oli niin paljon poikia, 

että osallistuttiin myös Smedsby2-

joukkueella, jota täydennettiin 

1994 syntyneillä. Piirisarjan 2-di-

visoonan (keväällä) ja 1-divisioo-

nan (syksyllä) tuloksena oli kolme 

pistettä jokaisessa ottelussa ja aika 

hurja maaliero. Sekä 12- ja 13- että 

15-vuotiaiden sarjoissa VIFK:lla 

on ollut tänä vuonna kaksi jouk-

kuetta. 1992 ikäsarja on jaettu eri 

tasoihin kun taas nuoremmat on 

jaettu maantieteellisesti.

Vanhemmissa ikäluokissa VIFK:

lla on myös ollut kaksi B-juniorijo-

ukkuetta tulessa. Enemmän satsaa-

va joukkue on Mikael Renforsin 

luotsaamana pelannut 1-divisioo-

nassa. A-juniorijoukkuetta seuralla 

ei ole, koska 18-vuotiaat ja sitä 

vanhemmat pelaavat VIFK Young 

Boys-joukkueessa 3-divisioonassa 

Mikael Sandin johdolla.

Vanhempien joukkueiden junio-

ripäällikkönä toimii Max Peltonen, 

jolla on monivuotinen kokemus 

VIFK:n edustusjoukkueesta. Toi-

nen entinen pelaaja, Tommi Virka-

ma, vastaa yhdessä Torbjörn Holm-

grenin kanssa nuoremmista 

junioreista. Kokonaisvastuu on 

juniorijaostolla, jota johtaa Niklas 

Häggblom.
Claus Stolpe





Sekä VIFK Young Boys että  FC Korsholm (keltaiset paidat) olivat mukana 
kolmosen kärkikamppailussa. Syksyllä YB voitti 1-0 Sepänkylässä. Loppu-
jen lopuksi VPS-j. olivat kuitenkin aika ylivoimaisia sarjassa.

V
IFK/YB:n toinen kausi 

kolmosessa päättyi kak-

kospaikalle, tulos johon 

ryhmä on täysin tyytyväinen. YB 

uudisti ”ilmettään” tälle kaudelle 

ja juniorijaoston tullessa mukaan 

hommaan joukkuekin nuorentui 

merkittävästi. Kun lisätään vielä 

että edustuksen kapeampi rinki 

ei antanut mahdollisuutta niin 

suureen apuun kuin edellisenä 

vuonna, voidaan tulosta pitää jopa 

parempana kuin 2006.

 

Valittu tie on mielestäni ihan oi-

kea suhteessa IFK:n taloudellisiin 

ja urheilullisiin voimavaroihin. Nyt 

lupaavat nuoret saivat todeta juni-

ori- ja miestenpelien eron, kovu-

utta ja kokemusta kertyy toivot-

tavasti koko ajan lisää. Ne ovatkin 

osa-alueita joissa eniten umpeen 

kurottavaa on mikäli edustuksessa 

haluaa pärjätä.Myös joukkueen 

hieman kokeneemmat kaverit täyt-

tivät paikkansa hyvin ja olivat hie-

noja esimerkkejä kaikin puolin nu-

oremmille tulokkaille. Joukkueen 

johtokin saa kiitettävän arvosanan 

työstään. Päävalmentajan tekemi-

siä saavat muut kommentoida, toi-

nen valmentaja Toni Valkeakari  ja 

jj Christer Levander hoitivat hom-

mansa hienosti läpi kauden.

 Mitä sitten jatkossa? Tämä vuosi 

näytti että Kolmosessa pärjää hy-

vin, ja voi pärjätä jatkossa vieläkin 

paremmin, kun joukkueessa on so-

piva sekoitus nuoria ja kokeneem-

pia pelaajia. Olosuhteet ovat hy-

vällä mallilla, ne eivät kuitenkaan 

takaa mitään ilman halua ja tahtoa 

harjoitella ja sitä kautta kehitttyä 

pelaajana. Seuran lupaavimmille ja 

nälkäisimmille a- ja b-nuorille tässä 

on hyvä ponnahduslauta eteen-

päin. Kokeneempaa kaartia ei 

kuitenkaan pidä unohtaa, sitäkin 

tarvitaan ilman muuta kovissa ja 

kiihkeissä väännöissä. Hyvä yh-

teistyö edustuksen kanssa tulee 

aina toimimaan kun Tomi Kärk-

käisen kaltainen mies on jouk-

kueen puikoissa! Myös b-nuorten 

valmentaja Micke Renfors on aut-

tanut meitä hienosti kauden aika-

na, kiitos hänelle sekä myös IFK:n 

junioripäällikölle Max Peltoselle ja 

edustuksen jj:lle Lasse Saukkoselle 

hyvästä yhteistyöstä!

 
Mikael Sand

valmentaja VIFK/YB 2007
 

Ännu mer ”young” 
än tidigare år

L
iksom under debut-

säsongen i division 3 

tränades VIFK Young 

Boys av Mikael Sand. Men till 

i år hade laget en något annan 

skepnad än tidigare. Young boys 

hade en ännu starkade karaktär 

av detta med ”young” sedan 

VIFK:s juniorsektion kom med 

i bilden på ett annat sätt än tidi-

gare. Nu avstod man från VIFK:s 

sida att ställa upp ett A-juniorlag 

som åker land och rike kring. 

Troligen ett klokt beslut; allt 

färra föreningar ställer något A-

juniorlag på benen numera. 

Det är svindyrt att delta i A-ju-

niorernas division 1. 

Plus att det nu inte ens är 

säkert att det alla gånger är så 

himla lätt att få ihop tillräckligt 

med killar. Så lösningen är både 

praktisk och ekonomisk. 

Som Mikael Sand dessutom 

konstaterar i sin egen summe-

ring här intill så passade det här 

bra också genom att VIFK:s re-

presentationslag inte hade sam-

ma möjlighet att låna ut spelare 

den här säsongen.

Det oaktat klarade man sig all-

deles ypperligt. 

En andra plats efter VPS-Junio-

rit, men före ett antal lag som 

helt säkert hade andra resurser 

till förfogande. Det här lyfter vi 

på hatten för!

Hur det går framöver vet man 

aldrig. Men just nu känns det 

som att YB efterhand har hit-

tat sina former. Dels kan fören-

ingen erbjuda ett alternativ för 

de som uppnått vuxen ålder 

men inte har tid eller ambition 

att försöka bryta sig in i VIFK:

s representationslag. Men om 

man t.ex. har spelat för VIFK 

se’n man slog sina första bred-

sidor skulle det kanske kännas 

konstigt att inte ha något alter-

nativ inom ramen för den egna 

föreningens verksamhet.

Frågan är om det inte också 

vore lämpligt med ett ”YB II” 

eller ”VIFK III” eller vad man 

vill kalla det ännu längre ner i 

systemet? Å andra sidan är det 

någon som skall hålla i trådarna 

för den verksamheten också. Så 

det här får kanske stanna som 

en vacker tanke. 

Finns onekligen andra alter-

nativ i form av ABC, Kungliga 

Wasa etc..                          C.S. 

Nu ska du som inte vill köa med 
vinterdäcken i höst passa på att 
laga dem i skick - förmånligare!

www.klytz.com



Rådhusgatan 24          050-4663208     www.gustavwasa.com      

LUNCH,  MIDDAG  eller

LILLAJUL
VÄLKOMMEN  OCH  NJUT!

Välkommen att trivas med oss lördag 17.11 2007. Avslutning på Gerby UF 
med start kl. 19. Tervetuloa viettämään kanssamme kauden päättäjäisiä

Gerbyn NS-talolla la. 17.11 2007 klo. 19.
Middag, lotteri, rep.-lagets prisutdelning, dans till tonerna av ”Rock Express” etc..

Illallinen, arpajaiset, edustusjoukkueen palkintojenjako, ”Rock Express”-orkesteri j.n.e..
Anmälningar senast måndag 12.11. Går att anmäla via betalning till VIFK:s konto.

Ilmoittautuminen 12.11 mennessä. Esim. maksamalla VIFK:n tilille; Aktia 497010-210589.
Före/ennen 5.11: 20 €, 6.11-12.11: 30 %.

Anmälningar tas även emot av/lippuja saa myös seuran jäeniltä:
John Nordblad (050-5544484), ”Boije” Lindroos (0400-261163), Paula Lindroos (044-3213006),

Christer Strandvall (040-8307732), Britt-Mari Strandvall (0500-610273).

AVSLUTNING 2007 PÄÄTTÄJÄISET
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Palloliiton piirin sarjataulukoiden tutkailu on 

aina mukavaa – varsinkin jos ko. taulukoista 

löytyy joukkueita nimeltä VIFK. Jos aloitetaan 

nuorimmista, ei tosin löydy taulukoita kerto-

maan tasosta, mutta sen ikäisille se ei olekaan 

homman nimi. IFK:lla oli kuitenkin joukkueet 

sekä 10- että 11-vuotiaille.

Vuosikertaa 1995 on kehuttu muissa yhteyk-

sissä. Tytöt ovat huippuluokkaa vaikka pelaavat 

vuotta vanhempia joukkueita vastaan; oman 

VIFK:n tytöt keulilla piirinsarjoissaVIFK:n tytöt keulilla piirinsarjoissa
ikäluokkansa piirin kullan lisäksi tuli vuotta 

vanhempien hopeatila. Mutta yhdellä jouk-

kueella ei rakenneta menestyksekästä seura-

toimintaa – joten mielenkiintoisampaa onkin 

tutia seuramma toiminnan leveyttä.

”Oikeissa” 13-vuotiaissa on pulaa pelaajista, 

mutta tästäkin asiasta on kirjoitettu tässä le-

hdessä toisesta näkökulmasta. Tekemällä yh-

teistyötä toisten ikäluokkien joukkueien kans-

sa on palapeli saatu koottua. On aina hauskaa 

huomata, että on olemassa jonkinlainen ”VIFK-

henki” – ja toisaalta, jos joskus sattuu, että sam-

an seuran joukkueiden välillä on merkillisiä 

muureja, ollaan kyllä pahasti hakoteillä.

Ysikolmoset olivat piirin runkosarjassa nel-

jänsiä, mutta syksyllä joukkue hinasi itsensä 

mitalisijoille – hienoa! 15-vuotiaat satuin näke-

mään Norrköpingissä (kaikkialle sitä tuleekin 

mentyä IFK:ta seuraamaan...), jossa joukkue 

todella näytti kyntensä. Hieno jengi – piirin ho-

pea Sportin vanavedessä on hyvä suoritus. 

I samband med liga-matchen mellan VPS och TPS förra helgen uppmärksammades distriktsmästarna. Det här innebar att det 
fanns en hel del VIFK:are på Sandviken. På fl icksidan var våra 95:or bäst i distriktet. På pojksidan vann vi fyra klasser av fem. 
Närmare bestämt B-pojkarna samt C15, D13 och D12. De enda som inte vann var 93:orna, som egentligen är kanske bäst av 
alla. Men i DM var 93:orna uppdelade på två lag, som tog silver och brons.

VIFK överlägsen i DMVIFK överlägsen i DM
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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:

Ser vi på de äldre juniorlagen så 

har VIFK haft en bra säsong både 

på fl icksidan och på pojksidan. 

VIFK var representerade i divi-

sion 1 på båda hållen. Där gick det 

egentligen som smort.

På fl icksidan var VIFK alldeles i 

täten, strax i kölvattnet efter Pyr-

kivä från Åbo och lokalkonkurren-

ten Sundom IF. Då skall man ännu 

till komma ihåg att VIFK har släppt 

ifrån sig fl era av de bästa fl ick-

orna till hårdsatsande Sport på 

FM-serienivå. Men tätkänningen i 

division 1 är ett nog så gott erkän-

nande till den bredd och lagmoral 

som gänget presterar.

Ja, se’n smet SalPa och TuWe för-

bi i sista omgången i och med att 

det blev förlust hemma mot SalPa. 

Men ”femte plats med häng på 

täten” är helt okay. Milt uttryckt! 

Dessutom blev det fi nal i DM. Man 

slapp både Sport och Sundom 

fram till dess i och med att de här 

båda möttes i den andra semifi na-

len. Pojkarna var nykomlingar i div. 

1 men höll sig väl framme. Att man 

några omgångar från slutet slutli-

gen ”smet iväg” från streckstriden 

längst ner i tabellen genom att slå 

serieledande Jippo från Joensuu 

var en skalp som hette duga. Jippo 

var obesegrade och skulle komma 

till Vasa för att säkra avancemang. 

Men härifrån fi ck man åka hem 

med 0-2 i baken. Att VIFK sedan 

också tog hem distriktsmäster-

skapet för B-pojkar var en trevlig 

bonus. DM avgörs i cupform också 

för B-pojkarna. 

Törnäväs B-pojkar är nog klart 

bäst inom distriktet. Så pass ärliga 

skall vi ändå vara. Laget hör till 

landseliten – för andra året i rad. 

Men i DM blev det smörj för TP 

med 0-2 hemma mot VIFK då lagen 

möttes i distriktscupens semifi nal. 

Fast med handen på hjärtat skall vi 

väl minnas att Törnävä säkert hade 

ett större fokus på att eventuellt 

ta en medalj i FM-serien. Hur som 

helst en kul skalp för VIFK:s B-ju-

niorer som därmed gick till fi nal. 

Där punkterade man matchen mot 

VPS tidigt. Det blev 3-0, alla mål in-

skjutna före paus.

Några A-pojkar och A-fl ickor är 

inte aktuella. Behövs inte. På fl ick-

sidan är man B-junior fram till dess 

man är 18 år. Men i stället var B-

fl ickorna i damserien, där man 

vann sin serie galant och steg till 

division 2 utan problem. Från och 

med i år har VIFK inget A-juniorlag, 

utan dom killarna har spelat med 

Young Boys i division 3.       
C.S.

VIFK:s killar och tjejer bra med i div. 1 för B-jun.




