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Ledare - Pääkirjoitus

VIFK en förening med stort hjärta
Äntligen kan vi se ett ljus i tunneln efter en
kall och snörik vinter. Vi ska ju inte klaga på
att vi för en gång skull faktiskt haft en riktig
vinter och ingen slaskig årstid som kal�las vinter. Men nu känns det ändå tacksamt
att få lite vårsol och värme. Cocktailen med
covid-19 och mörker har väl tärt på en och annan.
Trots kyla och snö har våra juniorer och representationslag ändå jobbat hårt på för att
förbereda sig inför kommande fotbollssäsong, och oj, vad jag har längtat efter att få
gå och se en fotbollsmatch live och utan restriktioner. Damerna har spelat sina matcher i
Finska cupen och därigenom fått rejält ligamotstånd - bra matcher under försäsongen
är viktiga pusselbitar. Herrarnas cupäventyr
startar i början av april.
Projektet ”Kamratvallen 3” fortskrider och
äntligen sätter vi snart spadarna i jorden och
det blir verklighet av en dröm som Vasa IFK
har haft i många årtionden. Läs mera inne i
tidningen.
Våra herrar ingick ett sportsligt avtal med
SJK Akatemia för juniorer under 20 år. Det
samarbetet blev aktuellt eftersom vår grannförening gjorde det klart att det kan bli svårt
med ett utbyte av spelare, då de sportsliga
kraven skulle ta bort vår egen identitet. Ett
samarbete kräver två parter och viktigt är att
respektera de långa traditioner vi har i båda

föreningarna. Vasa IFK är en fostrarförening
med stort hjärta och vi värnar om de långa
traditionerna och det gedigna arbete som
våra frivilliga har gjort i 122 år. Respekt!
Beklagligt att det samarbete som vi faktiskt
har fått att fungera, nämligen det gemensamma säsongskortet, nu blev avbrutet av VPS.
Vi hoppas ännu och håller dörren öppen för
att kunna ta upp det samarbetet igen.

Nya VIFK-säsongskort kan du beställa via
info@vifk.fi och de gäller för alla matcher i
division I och II damer och division II herrar.
Kom och stöd vår förening!
Önskar alla en riktigt fin väntan på våren
och en kommande framgångsrik fotbollssäsong!
Cisse, ordförande i VIFK

VIFK seura, jolla on suuri sydän
Vihdoinkin tunnelin päässä näkyy vähän
valoa kylmän ja runsaslumisen talven jälkeen. Ei pidä valittaa, että nyt meillä kerrankin
on ollut kunnon talvi eikä mikään sohjovuodenaika, jota talveksi sanotaan. Mutta nyt on
sellainen kiitollisuuden tunne, kun saa hiukan
kevätaurinkoa ja lämpöä. Covid 19 ja pimeän sekoitus on varmasti rassannut yhtä sun’
toista.
Pakkasesta ja lumesta huolimatta juniorimme ja edustusjoukkueemme ovat kuitenkin
raataneet ollakseen valmiina kohtaamaan tulevan jalkapallokauden, ja voi kuinka olen kaivannutkin oikean jalkapallo-ottelun näkemistä ilman rajoituksia. Naiset ovat pelanneet
ottelunsa Suomen cupissa ja täten saaneet
kunnon liigavastusta - hyvät ottelut näin ennen kauden alkua ovat tärkeitä palikoita ko-
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konaisuutta ajatellen. Miesten cup-seikkailut
alkavat huhtikuun alussa.
”Kamratvallen 3”- hanke etenee ja kohta on
vihdoinkin aika iskeä lapiot maahan ja unelma, joka IFK:lla on ollut monta vuosikymmentä, on käymässä toteen. Aiheesta enemmän
lehden sivuilla.
Miehemme solmivat urheilusopimuksen
SJK Akatemian kanssa, joka koskee alle 20vuotiaita junioreja. Tämä yhteistyö tuli ajankohtaiseksi, koska naapuriseuramme teki
selväksi, että pelaajien vaihdoista voi tulla
hankalaa, koska urheilulliset vaatimukset hävittäisivät omaa identiteettiämme. Yhteistyö
vaatii kaksi osapuolta ja on tärkeää kunnioittaa molempien seurojen pitkiä perinteitä.
VIFK on kasvattajaseura, jolla on suuri sydän
ja vaalimme pitkiä perinteitä ja sitä peruste-

ellista työtä, jota vapaaehtoisemme ovat tehneet 122 vuoden ajan. Respect!
Valitettavaa on, että yhteistyö, jonka todella olemme saaneet toimimaan, nimittäin
yhteinen kausikorttimme, nyt katkesi VPS:n
toimesta. Toivomme yhä ja meillä on ovi auki
voidaksemme jatkaa yhteistyötä taas.
Uusia VIFK:n kausikortteja voi tilata osoitteesta info@vifk.fi ja ne käyvät kaikkiin naisten I ja II- divisioonan otteluihin sekä miesten
Kakkosen otteluihin. Tulkaa mukaan kannustamaan seuraamme!
Toivotan teille kaikille hyvää kevään odotusta ja menestyksellistä tulevaa jalkapallokautta!
Cisse, VIFK:n puheenjohtaja
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Kombinera idrott
med studier!
Yhdistä urheilu ja
opiskelu!
LÄS MER:
vamia.fi/sv/idrottsprofileringen
KATSO LISÄÄ:
vamia.fi/urheilupainotus

Vamia är officiell läroanstalt
Vamia on virallinen urheiluoppilaitos

Erä/parti
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En dröm tar form. Var med och sponsorera för framtiden.

Ståtliga sponsorplaketter för både företag
och privatpersoner.
Dessutom möjlighet till rejäl synlighet i flera
års tid vid nya Kamratvallen.

En synlig investering för framtiden och för
våra flickor och pojkar.

Första spadtaget i april för Kamratvallen 3
Senaste år bildades föreningen Kamratvallen r.f. vars mission är att bygga och förvalta
Kamratvallen 3 i Sandviken i Vasa intill Allaktivitetsplan.
- Första spadtaget skall tas i april, så nu
sparkar vi i gång, berättar Toffe Sparv som är
ledare för projektet. Hemsidan är uppdaterad
och nu ger vi alla – såväl privatpersoner som
företag och organisationer – möjlighet att
stöda projektet. Vi har gott hopp om att få in
150,000 euro ganska snabbt.
Som privatperson kan man för 150 euro
köpa en 714:e del av planen och på köpet bli
ständig medlem i Kamratvallen.r.f. Det är enkelt – bara att sända ett mejl till info@kamratvallen.fi. Det finns även andra sätt att som
privatperson och företag att stöda projektet
på (se listan Sponsorpaket)
- En skild företagargrupp är bildad för att
sporra företagen att sponsorera projektet,

berättar Sparv. Redan nu har företag ivrigt
kommit med i verksamheten.
- Tom Rabb är ansvarig byggmästare och
Alf Kangasniemi är huvudplanerare. De och
alla andra jobbar helt på frivillig bas, berättar
Toffe.
Ordföranden för Kamratvallen r.f., Henrik
Skytte, har nyheter om planeringen:
- Klubbhuset har flyttats så att det kommer
mer centralt i förhållande till planen. Det blir
också en terrass mot planen vilket gör det
enklare med servering och dylikt, berättar
han.
Planerna har alltså fått mer konkreta former
i och med att arrendeavtalet har undertecknats med arrendegivaren Vasa stad. Likaså
har situationsplaner och övriga ritningar godkänts av styrelsen.
Finlands Bollförbund (FBF) har i december
beslutat föreslå till UEFA att projektet ”Kam-

Kamratvallen 3 - Ajankohtaista
Viime vuonna perustettiin Kamratvallen r.y.,
jonka tehtävänä on rakentaa Kamratvallen 3
Hietalahteen, Monitoimiviheriön tuntumaan.
Yhdistys vastaa myös Kamratvallen 3:n hoidosta.
Suunnitelmat ovat konkretisoitumassa ja
vuokrasopimus on allekirjoitettu vuokranantajan, Vaasan kaupungin kanssa. Lisäksi
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kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavapiirrokset ja muut piirrokset.
Suomen Palloliitto (SPL) on joulukuussa
päättänyt esittää UEFA:lle, että Kamratvallen
3- hanketta varten myönnettäisiin 25,000 euroa ja Aktiasäätiö on myöntänyt 8,000 euroa
hanketta varten.
Varojen keruu jatkuu pitkin talvea ja kevättä,

ratvallen 3” skall erhålla 25,000 euro och
även Aktiastiftelsen har gett ett bidrag på
8,000 euro. Nu är frågan hur Vasa stad och
staten stöder projektet. Under vintern och
våren kommer insamlingen av medel att fortsätta för att man skall kunna påbörja markbyggnadsarbetena i april månad 2022.
Den godkända och uppdaterade projektplanen tar sikte på att man våren 2023 skall
kunna använda Kamratvallen för träning
och match. Detta skede av projektplanen
innehåller byggandet av den fullstora konstgräsplanen och läktare för ca 700 personer.
Efter att konstgräsplanen och läktaren färdigställs vidtar arbetet med att skapa ett klubbhus innehållande omklädningsutrymmen,
café och föreläsningsutrymmen med mera.
TEXT: K. D. LÅNGBACKA
FOTO: K. D. LÅNGBACKA

jotta voisimme aloittaa maanrakennustyöt
huhtikuussa 2022.
Hyväksytyn ja päivitetyn hankkeen tähtäimenä on, että Kamratvallen olisi käytettävissä harjoituksia ja otteluita varten keväällä
2023. Hankkeen tässä vaiheessa on tarkoituksena rakentaa täysimittainen tekonurmikenttä ja noin 700 hengen katsomo. Sen jälkeen aloitamme kerhotilojen rakentamisen,
johon tulee kahvila, luentosali ja pukuhuoneet ym.
Voimme kaikki olla mukana avustamas-
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KAMRATVALLEN Sponsorpaket
Platina
Företagssponsor / Huvudsponsor 7.500 €
Skylt i platina på sponsorsväggen
”Proud sponsors of Kamratvallen”
+ arenareklam 10m i 4 års tid!

Guld
Företagssponsor 3.000 €
Skylt i guld på sponsorsväggen
”Proud sponsors of Kamratvallen”
+ arenareklam 3m i 4 års tid!

Silver
Företagssponsor / Privatsponsorer 1.000 €
Namnskylt i silver på sponsorsväggen
”Proud sponsors of Kamratvallen”

Brons
Privatpersoner 150 €
Namnplatta på fotbollsplan som finns
avbildad på vägg vid infarten till Kamratvallen
+ ständig medlem i Kamratvallen r.f.
Fotbollsplanen är 7140 m2 och vi säljer
714 rutor á 150 € / ruta

Är du intresserad?

Ta kontakt via info@kamratvallen.fi.

KAMRATVALLEN Sponsorointipaketit

Platina
Yrityssponsori / Pääsponsori 7.500 €
Platinalaatta sponsoriseinälle
Proud Sponsors of Kamratvallen
sekä 10 m areenamainos 4 vuodeksi!

Kulta
Yrityssponsori 3.000 €
Kultainen laatta sponsoriseinälle Proud Sponsors of Kamratvallen sekä 3 m areenamainos
4 vuodeksi!

Hopea
Yrityssponsori / Yksityishenkilö 1.000 €
Hopeinen nimilaatta sponsoriseinälle
Proud Sponsors of Kamratvallen

Pronssi
Yksityishenkilöt 150 €
Nimilaatta jalkapallokentän, Kamratvallenin
sisääntulon vieressä olevalle seinälle sekä
Kamratvallen r.y: n ainaisjäsenyys
Kenttä on 7 140 neliömetriä ja myymme
714 ruutua á 150€ / kpl

Kiinnostunut?

Ottakaa yhteys osoitteeseen
info@kamratvallen.fi.

sa. Yksityishenkilönä on kaikkein helpointa
ryhtyä Kamratvallen r.y:n ainaisjäseneksi
150 eurolla. Yrityksille tarjoamme paljon eri
vaihtoehtoja osallistumiseen ja näkevyyteen.
Lukekaa lisää tuki- ja sponsorimahdollisuuksista Kamratvallenin kotisivuilta otsikosta ”sponsorointi”

Historien i korthet
Vasa IFK har tidigare byggt två fotbollsplaner för sin verksamhet. De har kallats Kamratvallen 1 och Kamratvallen 2. Båda dessa
planer blev man tvungen att överge på grund
av dels byggandet av motorvägen och dels
byggandet av Karlsplan. Den första Kamratvallen byggdes tack vare en enorm talkoinsats och den var klar för användning i juni
1949. Den fanns på öppen ängsmark mellan Sandviks villan och Bragegården. På en
fråga en gång hur det var möjligt för VIFK att
finansiera projektet gav ordföranden Lasse
Hartman följande korthuggna svar: ”Det finns
goda människor”.
Kamratvallens öde beseglades år 1962 när
det stod klart att stadens södra infart kommer att gå tvärs över Kamratvallen. Men VIFK
gav sig inte utan påbörjade år 1963 byggandet av Kamratvallen 2. Den stod färdig i augusti 1965 och blev ett kärt hem för tusentals
juniorer under årens lopp. Beklagligtvis måste VIFK återigen avstå från sin träningsplan
innan arrendetiden för Kamratvallen 2 hunnit
gå ut. Denna gång var det Vasa stad som bröt
kontraktet för att man behövde området för
en ny idrottsanläggning, Karlsplanen.
I samband med att Vasa IFK blev tvunget
att avyttra Kamratvallen 2 för att bereda plats
för Karlsplan startade även sökandet efter ett
nytt område för ”Kamratvallen 3”. En mängd
placeringsförslag har framförts under årens
lopp men inte fått stadens eller föreningens
välsignelse.
I samband med att det uppgjordes en ny
delgeneralplan för Sandvikens idrottsområde
2013–2014 erbjöd Vasa stad föreningen ett
område som godkändes och därmed reserverades för byggandet av en träningsplan/
hall för Vasa IFK.
Vasa stadsfullmäktige har även på 1980-talet uttryckt en enhällig vilja att Vasa IFK
skall ges ett ersättande område i stället för
Kamratvallen 2 och dessa löften uppfylls i
och med det nya området för Kamratvallen
3. Markarbeten bereds så att den motsvarar Kamratvallen 2 på Allaktivitetsområdet
i Sandviken. På detta område vill nu VIFK
färdigställa Kamratvallen 3 omfattande en
konstgräsplan, klubbstuga med sociala utrymmen, läktare och i ett senare skede eventuellt en hall som skulle täcka träningsplanen.
Området som anvisats för Kamratvallen
är ett ca 1 ha stort område som ligger invid

Projektledaren Toffe Sparv (t.v) och föreningens
ordförande Henrik Skytte visade Kamratvallens
placering i somras.

Allaktivitets-området i Sandviken i närheten
till skolor och idrottsplanerna Karlsplan och
Elisa stadion. Området ägs av Vasa stad och
utarrenderas till VIFK/Kamratvallen r.f. för en
tid om 25 år.
Området är lämpligt som byggnadsområde
på grund av sitt läge i centrum, sin närhet till
fjärrvärmenätet och det faktum att grunden
är lättarbetad.
VIFK har för ändamålet grundat en specialförening (Kamratvallen rf) som blir arrendator till markområdet och fungerar som
byggherre och som i framtiden kommer att
koordinera verksamheten på området.
Området byggs främst för att betjäna juniorverksamheten för flickor och pojkar i Vasa
men tanken är även att konstgräsplanen skall
kunna erbjuda alla nejdens lag spel- och träningsmöjligheter under alla årstider.
En viktig funktion för Kamratvallen är också att man till Allaktivitetsområdet äntligen
erhåller en arena som kan fungera som finalarena under cuper och turneringar. En dylik arena har saknats och är eftertraktad av
bland andra Wasa Footballcup.
Området byggs för att trygga tillgången till
träningsmöjligheter på fullstor yta året runt.
I planeringen beaktas de krav som Finlands
Bollförbund har på konstgräsplaner.

Efterlysning!
Har du gamla fotografier från Kamratvallen 2 från tiden 1965–1977? De
kan gälla vad som helst. Du får gärna sända dem till info@kamratvallen.fi.
Eller ta kontakt med Henrik Skytte eller Toffe Sparv.
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MALAX ÅTERVINNINGSSTATION
Fjärdingsvägen, Malax
Glimmergränd 3 Vasa Tel: (06) 317 0508
SUNDOM
SERVICE 050 443 1606 (06) 317 1508

må, ons kl. 12-19, fre kl. 14-19
(maj-september även lö kl. 10-14)
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MAALAHDEN HYÖTYKÄYTTÖASEMA
Neljännestie, Maalahti
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Ab Stormossen Oy
010 320 7600
Växel / Vaihde
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Mycket bra läge!
Hyvien yhteyksien
päässä!
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MALAX / MAALAHTI
3 KM
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Ny säsong på gång!
En ny säsong står för dörren för VIFK:s herrlag i divison 2 och sent på torsdagskvällen
strax före sportlovet samlade huvudtränare
Max Peltonen gänget före träningen i omklädningsrummet för en kort genomgång.
Max höll även ett ett kort, men känslosamt,
tal där lagledning och spelare unisont gav en
varm applåd till Ihor Indutny, som ju faktiskt
är från Ukraina.
Det var nämligen samma morgon som de
ryska trupperna dundrat in i hans hemland.
Trots det var Ihor på plats och kanske fick
Ihor ett par timmar där han kunde tänka på
annat än de nära och kära i hemlandet.
Varm omtanke till Ihor och hans bröder och
systrar i hemlandet från Vasa IFK!
Lagbygget fortsätter för herrarnas del och vi
kan konstatera att den största delen av stommen har blivit ett år äldre och några nya namn
har tillkommit.
- Jag tror att de nya kommer att tillföra en
hel del till laget denna säsong, säger Max.
De nya spelarna som kommit in har flyttat
till Vasa för studier eller jobb och har därigenom kommit in i laget.
- Jaro/JBK-fostrade mittfältaren Victor
Strömbäck har flyttat till Vasa och kommer

att konkurrera om en plats på mittfältet, berättar Max.
- Sen har vi på försvarssidan fått in Aku Tapper som kommit till Vasa för studier. Aku är
fostrad i HJK, säger Max.
Två nya ansikten ser vi också på burväktarsidan eftersom IFK-fostrade William Rosenlöf återvänder ”hem” i och med att han även
inlett klasslärarstudier i hemstaden. Den andra nya burväktaren heter Teemu Muurinen
är fostrad i Kaarinan Pojat utanför Åbo men
har flyttat bopålarna till Vasa.
Max berättar vidare att lagbygget inte ännu
är klart och att det eventuellt kan tillkomma
spelare innan säsongen drar i gång.
- De spelare som nu är klara tror jag kommer
att bidra till laget, menar Max.
- Inte bara fotbollsmässigt utan de har alla
bra inställning även utanför plan och i omklädningrummet. Bra typer helt enkelt.
Samma dag (9/3) som denna tidning utkommer, så kommer det att spelas träningmatch på Elisa Stadion mot Sundom IF och
redan samma veckas fredag är det ny match
på Elisa Stadion mot JBK för de som är intresserade av att se laget. Bägge matcherna
med start 19.30.

Max Peltonen ser ljust på den nya säsongen.

Assisterande tränaren Christian ”Cisse” Almén dyker även upp vid intervjun och ger sin
syn på den kommande säsongen.
- Jag är förväntansfull. Våra unga har ju ett
år av erfarenhet och nu vet de vad som krävs
på division 2-nivå, funderar Cisse.
- Jag tycker att de nya spelarna är intressanta och jag tror att de faktiskt kommer att
bidra till laget på ett positivt sätt, avslutar Cisse.
Vi kan ju även nämna att laget detta år även
deltar i Finska Cupen efter flera års paus. Division 2-lagen kommer att gå in i cupen i den
tredje omgången. Matchdatumen är inte spikade men kommer troligen att spelas under
fönstret 7 – 16 april.
TEXT: TOBBE HOLMGREN
FOTO: TOBBE HOLMGREN

BÄCK & VILÉN
FÖRETAGSTJÄNST - YRITYSPALVELU

Bakom varje
framgångsrikt
företag står en kunnig
bokföringsbyrå!
Auktoriserad medlem i
Ekonomiadministrationsförbundet

VI FORTSÄTTER KRYSSA, HELA

VÅREN.

+358 (06) 3209 550
info@back-vilen.fi
W W W. B A C K - V I L E N . F I

AV ANN-LUISE BERTELL
URPREMIÄR: 17.9.2022

BILJETTSLÄPP
18 MARS
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Våra juniorer

Så mycket mer
än fotboll
Möt Vasa IFK:s flickor födda 2010 och 2011
och deras tränare Michael Englund och Peter
Åkerholm som berättar om det gångna året
och hur man ser på framtiden. Laget har spelat tillsammans i många år. De som spelat
längst har hållit på sedan de var fyra år. Spelarna kommer från olika delar av både Vasa
och Korsholm och det talas både svenska
och finska i laget. Det är ett glatt och spralligt gäng som älskar att spela fotboll tillsammans och som gärna kommer till träningen
peppade och energiska.
Trots att det är kul att träna är det ändå
matcherna flickorna ser fram emot mest. Tränarduon brinner för fotbollen och ser stor potential i flickorna. Men trots det, är fotboll så
mycket mer än just fotboll.
- Vi lär oss vad kamratskap är, hur viktigt det
är att ta hänsyn till varandra och glädjas över
de gemensamma framgångarna. Att vi alltid
vinner eller förlorar som ett lag, säger lagets
tränare Michael Englund.
Men de senaste åren har sett lite annorlunda ut än tidigare säsonger. Pandemin har råddat till det för laget, precis som för de flesta
lag, med inställda och framflyttade träningar,
turneringar och matcher. Men trots att det
såg lite ovisst ut, blev säsong 20/21 riktigt
lyckad och laget kom äntligen i väg på sin
första turnering i juni 2021. Men innan vi berättar om alla härliga matcher och turneringar tänkte vi berätta lite om spelupplägg och
målsättningar i laget.
-Vi tränare har alltid jobbat för att lära flickorna att spela fotboll, inte för att vinna enskilda matcher, säger Michael. Ändå kan man
märka att just matcherna är viktiga för flickorna själva. De tränar hårt och målinriktat
och är alltid beredda att göra sitt bästa när de
går innanför kalkstrecken.
-Jag tror det är en följd av att de hållit på
länge med fotboll och därför uppskattar tävlingsmomentet så mycket, säger Peter.
Vi inledde sommarsäsongen med en kickoffdag på Norrvalla i Vörå. Vi satte upp gemensamma regler och mål för säsongen,
pratade om vad som är viktigt för att laget
ska må bra och för att alla skall trivas. Vi tränade, spelade match mot Norrvallas F10-lag,
badade, bastade och hade en riktigt kul dag
tillsammans.
I mitten av juni blev det så äntligen dags
att åka i väg till Leppävirta, nära Kuopio, för
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On the road again…På resa med VIFK F10.

vår första turnering på bortaplan med två
övernattningar. Stämningen var på topp från
första början, vad är väl roligare än en lång
bussresa med de bästa lagkompisarna, hotellövernattning varvat med spännande fotbollsmatcher, solsken och bad. Turneringen
arrangerades av KuPS och nivån var otroligt
hög både på arrangemanget och på deltagarlagen. Vi mötte HJK, ONS, Nokia FC, KuPS
och JyPK. Motståndet var tufft och vi fick se
oss besegrade flera gånger, därför kändes
vinsten mot ONS desto bättre och gav laget
ett självförtroende som följde oss under resten av säsongen. Ibland behöver man motgångar för att växa och det gjorde flickorna
minsann. Vikten av att få spela riktigt tuffa
matcher förbises ibland. Sommaren fortsatte med distriktsmatcher runtom i Österbotten
och Sydösterbotten, med juniorcupsmatcher
och med Wasa Football Cup. Vår sista turnering spelades i september i Lochteå, där vi
knep en andraplats. Säsongens allra viktigaste match spelades på hemmaplan mot mammorna där mammorna tyvärr fick se sig rejält
besegrade.
- Hela säsongen var sist och slutligen väldigt lyckad och flickorna lärde sig otroligt
mycket. Varje flicka har spelat ca tio timmar

seriematcher under sommaren, detta utöver
alla turneringsmatcher och träningsmatcher
vi haft. Dessutom har vi fått träna bra. Vi tränare var verkligen nöjda med lagets framsteg, samtidigt var både jag och Peter i desperat behov av en paus. Träningsperioden
under 2020–2021 var så otroligt tung och
svårplanerad att det kändes väldigt motbjudande att försöka sig på det igen inför säsongen 2021–2022, säger Michael.
Men som ofta när man kan ta ett steg tillbaka, få lite perspektiv, så ser man de saker och
de värden som är viktiga för en, klarare. Valet
att fortsätta och kanske möjligtvis lära flickorna något om fotboll, var sist och slutligen
lätt för både Peter och Michael.
- Vi har ännu många visdomar att dela med
oss, skrattar tränarna tillsammans.
Träningssäsongen är väl på väg och siktet
är inställt på turneringar både i Vasa, Helsingfors och andra delar av vårt avlånga land.
Vi väntar med spänning också på distriktsmatcher i serierna F-12 och P-12. Om du vill
följa vår resa hittar du oss på Instagram@
vifk.f10.
TEXT: JOHANNA LÅNGSKOG
FOTO: JOHANNA LÅNGSKOG

Vasa IFK 2022

Meidän juniorit

Energisk spelstil gäller för VIFK:s B-juniorer
VIFK:s B-juniorer består av cirka 40 pojkar
födda 2006 och 2005. Pojkarna är indelade
i två grupper. Den ena gruppen spelar under
våren 2022 i den nationella division 1 och den
andra i den regionala division 2.
Den största och mest övergripande målsättningen för B-juniorerna är att skapa förutsättningar för att varje pojke kan utvecklas
samtidigt som pojkarna bibehåller sitt fotbollsintresse. Den sportsliga målsättningen är att ta en topp 3-placering i division 1
under våromgången. För division 2-laget är
målsättningen att hålla sig i övre halvan av
tabellen. Pojkarna har tränat hårt och motiverat under vintern och gått mycket framåt taktiskt, tekniskt och fysiskt sedan vi började på
i fjol på hösten.
Vi har strävat hårt efter att pojkarna vill vinna varje moment på träningarna och göra sitt
yttersta för att nå detta mål. Laget har jobbat
hårt för att skapa en energisk spelstil som visar att de ständigt är redo att göra den där extra löpningen för laget. Det viktigaste arbetet
är ändå att få pojkarna att tro på sig själva. Vi
ger pojkarna positiv feedback när de gör något bra och det gör de också på varje träning.
Den individuella feedbacken har stor roll i
laget. Spelarna får feedback under träningen,
efter träningen och efter matcherna. Den individuella feedbacken bidrar till att spelarna
vet vad de har gjort bra men också vad vi ska
fortsätta utveckla. Fotbollen är ju trots allt
både en lagidrott och en individuell idrott i lagidrotten.
I B-junioråldern kämpar spelarna om speltid
med varandra och kravnivån på träningarna
har ökat. Vi strävar efter att kräva det bästa
av varandra under varje träning, således kommer vi också att gå framåt, om kravnivån är
hög i den dagliga verksamheten.
Som huvudtränare samt tränare för division
1-gruppen fungerar Casper Källberg och som
tränare för division 2-gruppen fungerar Kris-
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Samling inför träningsmatchen mot JJK.

tian Nordblad. Som hjälptränare fungerar
Tommy Österåker, Jens Karlsson och Rolle
Asplund. Målvaktstränare är Mika Räsänen,
kassör är Christer Lundström och Mathias
Granfors är lagledare.
I skrivande stund är det cirka en månad tills
serien drar igång och laget har en tuff träningsperiod bakom sig.
Lagandan är väldigt god bland killarna trots
att det är två nya konstellationer av grabbar
som nu spelar tillsammans. Ett gott facit på
detta är att det totala bortfallet av spelare är
litet. Sedan vi började i höstas har endast ett
fåtal spelare slutat, medan flera nya har anslutit sig till laget.
Några av killarna spelade i B-juniorserien
redan förra året och bidrar med en viss rutin

till kunskapen om vad det innebär att spela i
serierna. Största delen av killarna var med i
det lag som förra säsongen klarade sig mycket bra och fick fina resultat i bland annat Kai
Pahlman-turneringen.
Det ska finnas en tydlig spelarstig mellan
båda lagen och också mellan B-juniorerna
och VIFK:s representationslag. Det betyder
att dörren ska stå öppen mellan lagen för att
varje spelare ska få träna och spela på sin
egen nivå. Det är redan några av killarna som
har skrivit ungdomskontrakt med representationslaget.
TEXT: MATHIAS GRANFORS
CASPER KÄLLBERG
FOTO: MATHIAS GRANFORS
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Ny säsong för IFK-damerna
med starka bakgrundskrafter
Vasa IFK:s damer har, efter ett turbulent
2021, påbörjat den nya säsongen med starkare och flera bakgrundskrafter. Den nya huvudtränaren Alex Semenov tillsammans med
hjälptränarna Pasi Virtanen, Martin Heinrich
och Håkan Björkskog har haft en stor trupp
att träna under försäsongen. Truppen har
idag över 30 kontrakterade spelare och kommer att spela både i division I och II, liksom
ifjol.
En stor fördel med dessa två plattformar är
att spelarna kan utvecklas på olika nivåer och
få mycket speltid. Dessutom har även de yngre möjlighet att spela med B-flickorna.

ELfirma Antell Leif
• installation
• elmaterialförsäljning
• planering

050-5235391

leif.antell@pp.malax.fi

Vi gör städning,
handlar, fönstertvätt,
trädgårdsarbete,
vedarbete, byggen,
renovering, flytthjälp,
mm.
Hur kan vi
hjälpa dig?

I år är det första året som Dam Ettan måste
songsderby mot FC Sport, blev aldrig spelad.
genomgå licensförfaring för att kunna delta i
Nu väntar ännu två träningsmatcher mot
serien. Vasa IFK erhöll licens, vilket till exemligalaget ONS innan serien startar den 27.3.
pel RoPS damer inte gjorde på grund av förDam Tvåans serie startar helgen 7–8.5 och
eningens ekonomiska problem. Detta medhela matchschemat kommer i nästa tidning
förde att EBK lyftes tillbaka upp till Dam Ettan
som delas ut den 11.5.
och RoPS spelar i division II denna säsong.
Efter spelad grundserie i Dam Ettan 2022
I år kräver även förbundet att lagen i Dam
indelas lagen i övre (de 4 bästa) och nedre
Ettan deltar i Finska Cupen.
serien (de sex övriga). Den övre serien spelas
Gruppspelet i cupen var en ypperlig möjligsom dubbelserie och den nedre serien spelas
matcher.
VIFK
Då man
med genom
herrarhet att under försäsongen
spela följer
hårda ”träenkel serie.
Kom ochUtöver
ge ditt stöd
till
ningsmatcher” mot nas
ligalag.
Tyvärr
har
laget
damerna
i
Vasa
IFK!
serie i division 2 riske- Hercules hade övriga
tampats en del med Covid-19 och den sista
rar man bli lite lurad av på spelat 15 matcher av
TEXT: CISSE GRÖNHOLM
matchen, som skulle ha varit ett härligt försä-

Hur många faller?

och
lag
22
vilket sätt serietabellen är PK-37 hade då tio poäng
utformad. Det renodlade strax före PK-37 (9 p.) och
nedflyttningsstrecket dras VPS-Akatemia (6 p.).
Samtidigt talar vi om att
ovanför de två lagen som
parkerar längst ner. Men: KäPa, GrIFK och EPS (tre
Det lönar sig nog utan vi- lag från huvudstadsriegio
dare att ha tre lag bakom nen) parkerar på 13-15 po
sig i tabellen. Saken är den, äng efter 15 omgångar i zon
att det är totalt sju lag som B. EPS ligger näst sist, på en
degraderas. Dels de två direkt nedflyttningsplats.
sämsta från varje zon. Men zon A har MiPK (S:t Michel)
också den ”trea från slutet” NJS (Nurmijärvi) och klas
lek! Jalkapalloa
leikkien! Säsiska H:forslaget Kiffen 16
somFotboll
harviaminst
poäng.
på
degrupplag
Vasa IFK startat upp en ny gruppsongen
för de barn som igenom
vill träna fotboll viahar
lek. Denna
är främstpoäng
ämnad för -17,
-16 15 matcher. Dessa
och -15 födda.
Vasa IFK aloitti uuden ryhmän
niille
lapsille,
jotka
haluavat
treenata
jalkapalloa
leikin
kautta.
Tämä
ryhmä
on
som varit trea från slutet är strax ovanför nedflytt
ensisijaisesti tarkoitettu -17, -16 ja -15 syntyneille tytöille.
de lisää:
båda
övriga zonerna ningsstrecket.
Läs imera/lue
https://www.vifk.fi/lagen/flickor/f15-17
Med 16 poäng på 14
spelat ihop i genomsnitt en
matcher tycker man att det
poäng per match.
Inför
matchen
mot i princip borde räcka med
överlägsna
serieledaren ett par segrar till för VIFK:s
SJK-Akatemia (fredag 16.8) del. Saken borde med andra
hade VIFK 16 poäng på 14 ord vara som i en liten ask

P BOTNIA BOLT
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VIFK-damer
i Milano
Under mina år som fotbollsspelare har jag
träffat så många fina människor och många
av dem är idag mina närmsta vänner. En av
de bästa sakerna med fotboll är just alla vänner man får och alla nya bekantskaper.
När man ser på ett lag så ser man otroligt
många olika individer som har helt olika bakgrunder men alla spelar fotboll av en orsak man älskar sporten. Alla drivs av samma energi och alla jobbar för ett gemensamt mål.

ingen

n
Spelarhäls

Det gör att alla spelare, oavsett alla andra
faktorer bildar ett lag. Att tillhöra en grupp är
en otrolig känsla, man vinner och man förlorar tillsammans.
Förra året kom det en hel del nya spelare till
laget. Två av de nya spelarna var våra otroligt
duktiga B-juniorer, Tindra Rimpilä och Noella
Håkans. En annan spelare som kom in var
Amanda Kass som hade spelat med IK Myran
före hon kom till Vasa IFK. Under säsongen
fick jag och Frida Peltonen chansen att lära
känna dessa tre och, oj, så roligt vi har haft
det tillsammans både på och utanför planen.
Efter sista matchen 2021 tog Amanda ett nytt
steg i sin fotbollskarriär och flyttade till Italien. Det tog inte länge förrän vi alla hade bestämt oss för att boka in en resa tillsammans
för att åka och hälsa på Amanda i hennes nya
miljö.
I slutet av januari lyfte planet och jag, Frida,
Noella och Tindra flög i väg till Italien för att
få träffa Amanda. Det blev så mycket skratt
under tre dagar. Fem tjejer som inte kände
varandra för ett år sedan, som nu oavsett ål-

Amanda Kass (t.v) fick påhälsning av Frida Peltonen, Tindra Rimpilä, Noella Håkans och Emilia Grönholm.
Här utanför ”Duomon”, katedralen i Milano.

der såg och gjorde så mycket roligt och minnesvärt tillsammans.
Jag är tacksam att fotbollen har gett mig så
mycket fint. Värderingar, teamkänsla, arbetsmoral, samarbete och självklart vänner.
Och tack till er, Frida, Amanda, Noella och

Tindra för en härlig resa man sent kommer
att glömma!
Med spelarhälsning
EMILIA GRÖNHOLM

Jarmo Pylkkä 0408482214
Ari Pitkäranta 0408482215
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IFK-profilen
Tommi Virkama

Ett liv genomsyrat av fotboll

Efter många år som omtyckt och framgångsrik juniortränare i VIFK, och numera
stolt Guldgosse, blev Tommi Virkama, 54,
övertalad att komma med i herrsektionens
arbete 2021. Men det erbjöds även ett alldeles speciellt uppdrag, nämligen att bli ett fotbollsmässigt bollplank åt tränarna för och organisationen kring herrlaget i division 2. Vad
gör en sådan person? Det frågade Magazinet
av Tommi själv en kall vinterkväll över en
kopp te inför den nya säsongen 2022.
- Jag är en tilläggsresurs, om de vill använda mig så finns jag tillhanda. Vi mera diskuterar vad jag ser, och så ska man komma ihåg
att tränarna tar alla beslut. Jag blandar mig
inte i beslutsfattandet kring laget, utan ger
min syn på saken. Vi för alltså en dialog. Jag
berättar vad jag ser, kanske det är saker de
inte ser, förklarar Tommi.
- Vi har jättebra tränare och gäng runt laget.
De gör ett sanslöst bra jobb. Dessutom känner de spelarna sedan många år tillbaka och
känner ungdomarna som de är, inte bara som
fotbollsspelare. Men jag umgås inte med
truppen dagligen och det kan vara bra att ha
tillgång till en sådan motvikt, menar Tommi
Virkama.
Tommi har en gedigen erfarenhet av fotboll i alla dess former. Som spelare på allra
högsta nivå i Finland, som tränare som fått
se många adepter ta steget in i pojk- och juniorlandslag, som pappa till tre pojkar som alla
varit juniorspelare i VIFK.
Han började sin spelarkarriär som knatte i
IF Pedersöre Pojkarna som nyinflyttad i Bennäs och på somrarna formligen bodde han
på ”Falli”. Som c-junior blev det ”stan”, alltså
Jakobstad, och FF Jaro fram till 16 år då han
slog sig in i Jaro A-lagstrupp. En säsong för
Husums IF i Sverige som 16–17-åring i division 3 var en bra förberedelse för att återvända till Jaro, som under de kommande
säsongerna gjorde en helt fantastisk resa
genom att stiga från ”tvåan” till mästerskapsserien, alltså den högsta nivån den tiden i FinVIFK Magazine kommer i varje nummer att i närbild presentera en ”profil”
inom föreningen. En person som jobbar
för allas bästa men gärna lite i det fördolda. Människor som bara ”finns” där.
Människor som alltid ställer upp, som
aldrig förtröttas. Människor utan vilkas
insats en förening inte skulle existera.
Som tur är har vi väldigt många av dem
i vårt VIFK!
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Tommi Virkama filosoferar kring fotboll över en kopp te.

land, mellan åren 1987 och 1989. En säsong
i högsta serien blev det med Jaro innan flyttlasset gick till Vasa för studier i vuxenpedagogik vid Åbo Akademi.
I Vasa föll valet först på BK-IFK under tre
säsonger, innan spel på högre nivå lockade
i form av VPS, där det hann bli avancemang
från ”ettan” och spel i ligan säsongen 1995.
Nämnas kan, att Tommi gjorde alla fem (!)
målen i en match mot Pallo-Iirot från Raumo
i en match i division 1 en gång från sin ”vanliga” position på centralt mittfält. Sedan blev
det två säsonger i Närpes Kraft som steg till
ettan 1996 från tvåan. Första gången i Krafts
historia, precis som Jaro steg 1988 för första
gången till M-serien.
I yrkeslivet jobbade Tommi i olika roller
inom Vasa vuxenutbildningscenter (VAKK)
innan han avancerade till chef. Idag jobbar
han som direktör vid Vasaregionens nyföretagarcentral Startia. Barnen, de tre pojkarna,
idag 21, 24 och 26, är numera utflugna och
kvar i huset i Gerby bor Tommi och fru Anki.
Tränarkarriären började då äldsta sonen
(född 1995) började spela. Tommi stannade
kvar under träningen och följde med. Snart
var det någon som sade ”kom med då du
ändå sitter här”. Och så blev det. Närmare bestämt tränarskap i två olika omgångar. Han
började på ny kula med pojkar födda 2000.
Det är tydligt att han trivts med och är stolt
över åren som tränare:
- Jag har alltid haft duktigt folk med mig.
Alltid. Det har liksom blivit en ”allas grej” med
en fin stämning. Och juniorarbetet inom VIFK

har ju levererat. Vi är en fostrarförening som
skall satsa på juniorerna. Det är en värderingsfråga!
Tommis juniorlag har minsann levererat.
Man har fått fram 3–4 spelare till pojklandslagen per årskull och VIFK har placerat sig
bland de 5–6 bästa i Finland. Vad gäller tränargärningen har han varit VIFK:s Årets juniortränare tre gånger och bolldistriktets Årets
juniortränare en gång.
Tommi Virkama har en klar och bestämd
fotbollsfilosofi. Här är ett axplock:
1. Miljön skall vara trygg, alla är lika värda
som personer, låt vara att någon kanske utvecklats tidigare som junior. Det skall vara
klara regler på och utanför planen.
2. Då vi tränar så tränar vi ordentligt. Också
på sådant som lär för livet. Vi lär oss att bygga nätverk och skapa en social kompetens.
3. Viktigast är inte att vinna, utan hur man
vinner på juniornivå. Alltså att man själv spelar aktiv fotboll, man skapar, är kreativ, har
mycket boll. Men för de yngre juniorerna skall
resultatet inte ha någon betydelse. Man ska
ha långsiktiga mål för verksamheten och den
individuella utvecklingen.
4. Barn låses lätt in i system alltför tidigt,
de blir för tränarstyrda ”du skall passa dit
och göra så”. I början skall bollinnehav, den
individuella skickligheten och teknisk fotboll
poängteras. Tids nog kan man sedan lära ut
taktiska grejer, hur man försvarar/anfaller.
Fokus på teknik, koordination och motorik.
TEXT: K.D. LÅNGBACKA
FOTO: K.D. LÅNGBACKA
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Takapirua Tommi Virkamaa haastattelevat Tom Kecklund ja Max Peltonen.
Valokuva VIFK:n YouTube kanavalta.

Tommi Virkama

Mies läpeensä jalkapalloa
Oltuaan monta vuotta menestyksekäs ja
pidetty VIFK:n juniorivalmentaja Tommi Virkama, 54, ylipuhuttiin mukaan miesjaoston
työhön 2021. Mutta siinä yhteydessä hänelle
tarjottiin aivan erityinen tehtävä ryhtyä koko
miesten kakkosdivisioonan joukkueen ja sen
ympärillä olevan organisaation ja valmentajien jalkapalloa koskevien asioiden takapiruksi. Mitä sellainen henkilö tekee? Magazinet päätti kysyä Tommilta itseltään eräänä
kylmänä talvi-iltana, kun tapasimme hänet
teekupin ääreltä ennen vuoden 2022 kauden
alkua.
- Olen lisäresurssi, jos he kaipaavat minua olen käytettävissä. Me keskustelemme
lähinnä siitä, mitä minä olen havainnut ja
muistaa sopii, että valmentajat tekevät kaikki
päätökset. En sekaannu joukkuetta koskeviin
päätöksiin, vaan kerron vain omat mielipiteeni asioista. Olemme siis vuoropuhelussa.
Kerron heille havainnoistani, ehkä niissä on
jotain, mitä he eivät näe, Tommi selventää.
- Meillä on hyvät valmentajat ja hyvä ryhmä
joukkueen ympärillä. He tekevät mielettömän
hyvää työtä. Lisäksi he tuntevat pelaajat monen vuoden takaa ja tuntevat heidät yksilöinä
sellaisenaan kuin he ovat, eivät pelkästään
pelaajina. Mutta minä en seurustele joukkueen kanssa päivittäin ja voi olla, että tällainen

VIFK Magazine esittelee joka numerossa lähikuvassa jonkun tunnetun
”seurahahmon.” Henkilön, joka toimii
kaikkien hyväksi mutta mielellään hieman taka-alalla. Ihmisiä, jotka aina
ovat sinnikkäästi mukana auttamassa.
Ihmisiä ilman joiden panoksia mikään
seura ei toimisi. Onneksi meillä on
monta sellaista meidän VIFK:ssa
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vastapaino on hyvä olemassa, Tommi toteaa.
Hän aloitti pelaajauransa pikkunassikkana
Pedersöressä, kun he olivat vastamuuttajia Pännäisissä ja kesäisin hän suorastaan
asui ”Falli-kentällä”. C-juniorina hän siirtyi
pelaamaan kaupunkiin, siis Pietarsaareen
ja Jaroon, kunnes hän 16- vuotiaana raivasi tiensä Jaron edustusjoukkueeseen. Hän
pelasi yhden kauden Husum IF:ssä Ruotsissa 16–17-vuotiaana kolmannessa divisioonassa, mikä oli hyvää valmistautumista, kun
hän myöhemmin palasi Jaroon, joka sen
jälkeen teki fantastisen matkan nousemalla ”kakkosesta” mestaruussarjaan vuosina
1987–1989. Yhden vuoden hän oli Jarossa
mukana ennen kuin muuttokuorma suuntasi
kohti Vaasaa opintoja varten Åbo Akademin
aikuispedagogiikan laitoksella.
Vaasassa valinta osui ensin BK – IFK:hon,
jossa hän oli kolme kautta ennen kuin pelit
korkeammalla tasolla VPS:ssä houkuttelivat. Vepsussa noustiin Ykkösestä ja liigassa
pelattiin 1995. Mainittakoon, että Tommi teki
kaikki viisi maalia ottelussa Pallo – Iiroja vastaan Ykkösdivarissa normaalilta pelipaikaltaan keskikentän keskellä. Sitten seurasi kaksi
vuotta Närpiön Kraftissa, joka kaudella 1996
nousi Kakkosesta Ykköseen ensimmäistä
kertaa Kraftin historiassa, ihan kuten Jaro
1988 nousi ensimmäisen kerran Mestaruussarjaan.
Työelämässä Tommi toimi eri tehtävissä
Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa (VAKK)
ennen kuin hän eteni johtajaksi. Tänä päivänä
hän toimii Vaasanseudun Uusyrityskeskuksen, Startian johtajana. Lapset, kolme poikaa
21, 24, 26 ovat jo lentäneet maailmalle ja kotitalossa asuvat nyt Tommi ja Anki.
- Minulla on aina ollut hyviä ihmisiä mukana auttamassa. Koko asiasta on tullut ”kaikkien juttu”, jossa on ollut hieno tunnelma. Ja

Tommi muistelee menestyksekästä valmentajauraansa VIFK:ssa.

VIFK:n juniorityöhän on tuottanut. Olemme
kasvattajaseura, jonka pitää panostaa junioreihin. Se on arvokysymys!
Tommin juniorijoukkueet ovat totta tosiaan
tuottaneet. On pystytty kasvattamaan 3–4
pelaajaa per vuosiluokka poikamaajoukkueisiin ja VIFK on ollut 5–6 parhaan joukossa
Suomessa. Valmentajana hänet on palkittu
kolme kertaa VIFK: n Vuoden juniorivalmentajana ja kerran Pallopiirin juniorivalmentajana.
Tommi Virkamalla on selvä ja määrätietoinen jalkapallofilosofia. Tässä muutama näyte.
1. Ympäristön on oltava turvallinen, kaikki
ovat saman arvoisia henkilöinä, olkoonkin,
että joku saattaa kehittyä juniorina varhemmin. Kentällä ja sen ulkopuolella pitää olla
selkeät säännöt.
2. Kun harjoitellaan, harjoitellaan kunnolla.
Myös sellaista, josta on oppia koko elämää
varten. Opimme verkostoitumaan ja luomaan
sosiaalisia valmiuksia.
3. Tärkeintä ei ole voittaminen, vaan se kuinka voitetaan junioritasolla. Tarkoitan sitä,
että itse pelataan aktiivista jalkapalloa, luodaan tilanteita ja pidetään palloa paljon.
Mutta nuorimpien junioreiden osalta lopputuloksella ei ole merkitystä.
4. Lapset lukitaan helposti johonkin systeemiin aivan liian aikaisin, heistä tulee liian
valmentajaohjattavia ”juokse sinne ja tee niin
ja näin.” Alussa painotetaan palonkäsittelytaitoa, yksilöllistä taitoa ja teknistä jalkapalloilua. Sitten ajan mittaan ehtii kyllä opettaa
taktisia asioita, kuinka hyökätään ja puolustetaan. Keskitytään tekniikkaan, koordinaatioon ja motoriikkaan ja pidetään mielessä,
että hauskaa täytyy pitää.
TEKSTI: K.D. LÅNGBACKA
KUVA: K.D. LÅNGBACKA
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Zonförsvar och mental träning

Brett utbud av utbildning för Vasa IFK:s tränare
Både i Finlands Bollförbund och hos Vasa
IFK tycker man att det är viktigt att vi har
välutbildade tränare. Bollförbundets kvalitetssystem sätter stor vikt vid det och också
krav på att föreningarna skall ha en viss utbildningsnivå på tränarna beroende på vilken ålder laget spelar. Vi är glada att många
VIFK-tränare flitigt utbildat sig under vintern.
Vasa IFK:s tränare erbjuds ett brett utbud
av tränarutbildningar i enlighet med Finlands
Bollförbunds tränarspår. De flesta ordnas i
samarbete med WFA, men föreningen ordnar
också kurser ämnade enbart åt Vasa IFK:s
tränare. Ett exempel på en sådan är en kurs i
zonförsvar som pågår som bäst under våren.
Tomas Käld är lyrisk över zonförsvarskursen och höll inte tillbaka med superlativen.
Han har själv, med framgång, spelat fotboll i
bland annat Vasa IFK och FF Jaro och trodde
sig veta vad zonförsvar var.
Han medgav att det visade sig att det ännu
fanns saker som även han kunde lära sig.
– En av de bättre kurserna jag har varit på.
Vi kommer säkerligen att möta spelare som
är snabbare och skickligare än oss och då
är det viktigt att vi spelar som ett lag. Det här
har vi redan börjat träna på i laget. ”Mosa” är
fantastisk på det här. Pedagogisk och bra.

Tom och Adam Smedlund efter en av sommarens
segrar.

EPV Energi är föregångare inom
utsläppsfri energiproduktion.
Målet är klimatneutralitet 2030.

www.epv.fi
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”Mosa” är naturligtvis Lars Mosander som
har fungerat som utbildare under många av
vinterns kurser. ”Mosa” är inte obekant för
Vasa IFK:are. Han har en lång karriär bakom
sig där han fungerat som spelare och tränare
inte bara i Vasa IFK utan även med klubb- och
landslag både nationellt och internationellt.
Han har också mycket erfarenhet av att hålla
just tränarkurser så vi är väldigt glada att vi
fått ha honom som utbildare och hoppas vi
får ha det även i framtiden.
En annan som flitigt har tagit del av kursutbudet under vintern är Tom Smedlund. Han
lyfter speciellt fram kursen om inlärningen
av tekniska färdigheter som mycket nyttig.
Smedlund har själv en lång fotbollskarriär
bakom sig och behärskar de tekniska färdigheterna mycket väl (vilket skribenten kan intyga). Trots att han själv tycker att det är lätt
att slå en passning så är det en helt annan
sak att lära ut det åt andra. Hur skall man lära
ut det självklara?
- Jag fick många bra praktiska tips och
ögonöppnare som jag redan har kunnat använda mig av i utbildningen av de juniorer jag
tränar, berättar han.
Niclas Borgmästars har också tagit del av
många av vinterns kurser:

- Alla har varit bra. Bra utbud, bra ordnade
och bra material. Kursen Mental träning och
smarta målsättningar var intressant. Det
kom fram många saker som man inte tänker
på när det gäller unga spelare. Hur man förbereder sig och hur man kan få alla i laget att
vara mentalt förberedda när man kommer på
träningar och matcher. Rutiner ger trygghet,
slår han fast.
På Vasa IFK:s kansli är man också glada
över att kurserna har lockat deltagare under
vintern.

- På detta sätt säkerställer vi att vi har kompetenta tränare och det lockar fler barn och
föräldrar att ta del av verksamheten, säger
Krister Grönholm som är juniorchef på Vasa
IFK. Han berättar att vi har flera lag med 3040 spelare per åldersgrupp och det är ett gott
betyg för verksamheten.
TEXT: ANDREAS LINDROOS
FOTO: ANDREAS LINDROOS

Byggnadsarbeten

Timmermän, målare, murare,
kakel- och mattläggare.

Markarbeten

Bandgrävmaskiner, dumpertraktor, teleskåplastare, lastbil.

Elarbeten m.m.

Nyinstallationer, renoveringar
och försäljning av elmaterial.

Bokföringstjänster

Skur´s Däck & Maskinservice
Slitna Däck?

Drop in Däckbyte alla dagar

Vardagar 9:00 – 20:00 ° Lör & Sön 10:00 – 15:00
RING: Tobias Skur 050 330 97 54 / Lallastået 21, Solf

Administrativa tjänster för
små och medelstora företag.
Tel. 050 353 1770
KVALITET • SÄKERHET • MILJÖ
www.engmanservices.fi
Tel. 0400 660549

KVALITET • SÄKERHET • MILJÖ

Kaikkea Sähkössä

0400 660 549

etab electric oy
Allt inom El

010 292 2530

www.elmontoren.com

www.vifk.fi
Vasa IFK 2022
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Lokalproducerade sängar
från Närpes.
Eden 5 Jenkki 160 cm 1450€
(norm. 1998 €)
ända fram till 14.03.2022

(International Football Association
Board) under parollen ”Sensible
changes to make the game better”
(ungefär ”rimliga förändringar för att
göra spelet bättre”). Inför säsongen
2019-20 är det en del ändringar som
kan vara värda att notera. I de finländska serierna gäller det här från
och med nästa säsong. Man byter ju
inte regler mitt i. Alltnog. Det är det
här som är på gång:

domaren stod. Bra i sig. Men lär ge
upphov till kniviga tolkningsfall.
* Gula och röda kort kan drabba
även personer i lagledningen. Lika
så bra?
* Användningen av så kallat VAR
(videogranskning) har fått grönt ljus
från IFAB, så vi lär se mer av detta
längre fram.

Spontant känns det här vettigt. Åsikterna kan gå isär. Så var det säkert
också då man införde tre poäng för
seger. Eller något annat. Men nog
är det ju lite som har ändrats under
mer än 150 år! Under årens lopp har
offsideregeln justerats. Plus att mål* Målvakten behöver inte ha mer än vakten inte längre får ta upp bollen
ett ben på mållinjen vid en straffs- med händerna vid bakåtpassning.
park. Lika så bra? Mer sällan en Tidigare fick man ju inte heller anstraff tas om, även om det vore mo- vända avbytare. För att inte tala om
att det var mycket ovanligt att någon
tiverat enligt nuvarande regler?
blev utvisad.
* Vid inspark, eller frispark innanför Överlag har väl nog ändringarna
telgjort
050
5524301
ett intressant
spel än mer
egna Kontakta
straffområdet,disponenten,
måste bollen ändå
inte lämna straffområdet innan en intressant?
Närmare uppgifter: www.malax.fiClaus Stolpe
medspelare får beröra bollen. Bra.
* En spelare som blir utbytt går av
plan den närmaste vägen. Han går
alltså inte till det tekniska området,
där tränarna håller till. Mycket bra.
Svårare att maska mot slutet av
matchen.

Lediga hyresbostäder och tomter
i Malax kommun Nära till all service,
bl.a. affär, HVC och apotek
Intresserad?

Oiva kudde
59 € norm. 79 €

FOTO: Jenny Lindholm

Talkoredaktören laddar upp med sin favoritläsning? Nja. Fullt så stort är
egot inte. Bara en illustration av att man nog hinner med gratisjobb, även
om det finns annat. I det här fallet en person som gjort den här tidningen
sedan 1990 – vid sidan av heltidsjobb och privatliv. Välkommen du med.
Lär nogMå-Fre
finnas plats
för alla. ,Utan
att 11-16.
man för den skull behöver slita ut
kl 12-18
Lö kl
sig. Det där med vit pärm där är för resten bara ”fake(book) news”. Men
www.bedinvest.fi
Tel.
0500-162
423Om jag bara hinner.
hoppeligen något som med tiden blir ”book news”.

Marknadsvägen 1, 65610 Korsholm

Talkootoimittaja latautumassa suosikkilukemisellaan? No, ehkä ei nyt
sentään. Niin isoa egoa minulla ei ole. Vain pieni kuvaus siitä, että kyllä
sitä ehtii ilmaistyötä tehdä, vaikka muuta olisi tarjolla. Tässä tapauksessa
henkilö, joka on toimittanut tätä lehteä vuodesta 1990- työnsä ja yksityiselämän ohessa. Tervetuloa mukaan sinäkin. Kaikille löytyy kyllä paikka,
ilman että joutuisi raatamaan itsensä ihan puhki. Tuo valkokantinen juttu
tuossa on vain ”fake(book)news”, mutta toivottavasti jotain, josta aikanaan tulee ”booknews”. Kunhan tässä ehditään.

KONTAKTANNONS

tt och hungrig, dåliga
Sökes: DU BIL, BILIST, Trö
ck, smutsig bil och tom
vindrutetorkare, slitna dä
tank
rvicestation invid RiksHär finns: Traditionell se
t du behöver. Bränsle,
väg 8 i Kvevlax. Vi har de
tvätt mat och kaffe.
biltillbehör, nya däck, bil
der, alla är välkomna.
Barn och famlij inget hin
så träffas vi och diskuKom in efter en kopp kaffe
något mera?
terar. Kanske det leder till

Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
Elinstallationer & Eltillbehörsbutik

Myllärinkatu 26, 65100 Vaasa
06 3177 900 kontaktor@kontaktor.ﬁ
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Välkommen till

gar.
Eventuellt ett byte av rin
Bo granne med skog och mark och ha endast 15 minuter
in till Vasa. Ta del av pulsen på landsbygden, med idrott,
kultur och näringsliv. Det låter som en dröm, eller hur!
Då är drömmen här för att stanna.

ST1 KVEVLAX, KARLEBYV. 1134, 66530 Kvevlax
06-3460 151 / info@st1kvevlax.fi ÖPPET VARJE DAG

Kauppapuistikko 14 Handelsesplanaden

Kivihaantie/Stenhagavägen
5, 65300
VAASA - VASA, puh-tel 06-319 3900
auki – öppet, ma Vaasa-Vasa
– pe, må - fre 10-19, la – lö 10-16,
su-sö 12-16
Puh./Tel. 06-319 3900 auki
- öppet, ma -pe, må-fre 10-20,
la-lö 10-16, su-sö 12-16
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Söderfjärdsbacken i Malax erbjuder
nu stora och härliga bostadstomter
med en omgivning som andas hållbarhet, upplevelser och
en vacker vardag. Området är beläget vid randen av Söderfjärden och rymmer totalt 130 st tomter á ca 2000 m2.
Priser från 10 €/m2.
Välkomna och välj er drömtomt i Malax!
För mera info kontakta
Monica Asplund
tfn 050 401 2405
monica.asplund@malax.fi

www.malax.fi

045-78 333 488
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