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ORDFÖRANDES SPALT

Använd sunt förnuft vid planeringen!
Hej igen! Förhoppningsvis tycker ni
tidningen är riktigt bra den här gången
också. Det tycker åtminstone jag. Hoppas våra annonsörer också tycker så.
En ordförandespalt borde väl vara
positiv. Absolut. Men som ni har märkt
tidigare finns vissa saker som gör att
jag inte orkar bete mig positivt i alla
situationer. En sak som stör är bollförbundets oförmåga att tillsammans med
föreningarna förverkliga ett vettigt
spelprogram. Jag vet att jag ”jamsat”
om detta förr. Men varje gång jag ser
säsongkortet stör det mig att VIFK har
åtta hemmamatcher av 14 på lördag
eftermiddag med avspark kl. 16.00 och
en fredag kl. 18.30. Hur många ”skärifarare” ids komma upp från skären till
en lördagsmatch som börjar kl. 16? Det
här betyder att pengar går förlorade
p.g.a uteblivna biljett– och kioskintäkter!
Det andra som harmar gäller de indikationer vi fick under våren, om att
Sandvikens nya stadion skulle sättas
ut på s.k. ”KVR-urakka”. Helhetsentrepenad, på svenska. Så är tydligen inte
fallet. Synd, för jag vill fortfarande påstå att vi skulle få klart mera för pengarna. Vi kunde göra mycket annat trevligt med de inbesparade slantarna; t.ex
en eller två täckta planer lika stora som

WFC:s Fennia arena! Det verkligt positiva är, förstås, att man har kommit
igång med arbetet. Siktet är inställt på
en ny stadion till Sandviken. En arena
som uppfyller alla för våra breddgrader nödvändiga funktioner och krav.
För Vasa IFK:s del står vi inför utmaningen att komma igång med projektet
kring Kamratvallen. Stadens planering
för det område som reserverats är klar.
Besvärstiden torde ha gått ut, utan
några klagomål. För att VIFK skall komma framåt behövs en projektorganisation med kunskap och resurser av olika
slag. Det är höstens stora utmaning
att hitta ansvarspersoner för delområ-
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dena i projektet. Alla är välkomna att
delta i stort och smått! Vi försöker säkert få Tor ”Toffe” Sparv som konsulthjälp. Dumma vore vi annars. Onödigt
att uppfinna hjulet flera gånger.
Vad mera? Två personer som uppoffrat sig inom Vasa IFK under många
har fyllt jämna år. De är Boije (Börje)
Lindroos och Clasu (Claus) Stolpe.
Boije har verkat inom VIFK så länge
som de flesta av oss minns. Han har
verkat i styrelser och inom juniorverksamheten. Dessutom har han ställt upp
inom ett otal antal projekt. Detta inte
minst under perioder då föreningen
var under isen vad gäller både ekonomi och organisation. Tillsammans
så har dessa svårigheter övervunnits
genom att bl.a. spika rävlyor, fågelholkar, sälja Bingolotter och mycket mera
som inte ryms i en ordförandespalt. En
av dessa som en förening inte klarar sig
utan, helt enkelt.
Claus (något yngre...) har varit drivande kraft för vår tidning sedan 1990,
då vi regelbundet började göra och
distribuera Magazinet. Tidningen har
under ett otal år tryckts i ca 40.000 ex.
varje gång tidningen kommit till. Totalt
måste det närma sig 3 miljoner exemplar. Vågar man påstå att ingen annan
förening i Finland uppnår samma spridning? Magazinet är en tidning, som vi
tror att många verkligen tycker om att
läsa och som våra annonsörer dessutom tycker om att göra sig synliga i. Förutom magazinet hann Claus verka som
juniorledare under hel del år.
Vi inom Vasa IFK är tacksamma! Boije
och Claus uppvaktades med en av de
bästa gåvorna (enligt mitt tycke) som
en IFK:are kan föräras med. Nämligen
Vasa IFK:s kamratvas som bevis på just
vad vasen benämns, nämligen Kamratskapet inom föreningen. En stilren Aalto–vas med snygg ingravering.
Det betyder givetvis inte att VIFK–karriären för dessa två avslutas med detta, den fortsätter nog...
En framgångsrik höst tillönskas våra
damer, herrar, flickor och pojkar! Både
på och utanför fotbollsplanen. Våra
pojkar födda år 2000 har visat vägen.
Detta genom att visa sig på styva linan i
inofficiella FM häromveckan.
Henrik Skytte,
Ordf. i Vasa IFK

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Vaasan Kauppahalli | Vasa Saluhall

Käyttäkää tervettä järkeä suunnittelussa!
Hei taas! Toivottavasti lehti on mielestänne taas tälläkin kertaa hyvä. Minusta se ainakin on. Toivon, että ilmoittajamme ovat samaa mieltä.
Puheenjohtajapalstanhan pitäisi kai
sävyltään olla myönteinen. Ehdottomasti. Mutta olette ehkä jo aiemmin
huomanneet, että on olemassa joitakin
asioita, jotka saavat aikaan sen, että
en aina jaksa suhtautua myönteisesti
kaikkiin asioihin. Yksi asia, joka häiritsee on Palloliiton kykenemättömyys
toteuttaa yhdessä seurojen kanssa järkevä otteluohjelma. Tiedän, että olen
hokenut tätä ennenkin. Mutta joka kerta, kun katselen kausikorttia minua häiritsee se, että VIFK : lla on kahdeksan
kotiottelua neljästätoista lauantaisin
FOTO: JOHAN GEISOR
kello 16.00 ja kerran perjantaina kello
18.30. Kuinka moni ”saaressa oleva”
Mitäs’ muuta? Kaksi henkilöä, jotka sikohan väittää, että tuskinpa mikään
viitsii tulla saaresta klo 16.00 lauantai- ovat uhranneet paljon Vaasan IFK:lle muu seura saavuttaa Suomessa saman
na seuraamaan ottelua? Tämä merkit- on täyttänyt tasavuosia. He ovat Boije levityksen. Magazine on lehti, jota ussee selvää rahan menetystä menetetty- (Börje) Lindroos ja Claus (Clasu) Stol- koaksemme monet mielellään lukevat
ja jossa ilmoittajamme ovat kiinnostunjen lippu- ja kioskitulojen osalta.
pe.
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Boije on ollut mukana VIFK:nLillbyvägen
toiminTel. 010 2922530 Puh.
den
teon
lisäksi
Claus on ollut mukana
tietoja, jotka keväällä antoivat ymmär- nassa niin kauan kuin useimmat meiwww.elmontoren.com
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monta vuotta. Me
tää, että Hietalahden stadion tehtäi- stä pystyvät muistamaan. Hän on ollut junioritoiminnassa
Tel. 010 2922530 Puh.
Lillbyvägen 2 Pienkyläntie, 65280 VAASA
www.elmontoren.com
IFK:n keskuudessa olemme kiisiin ns. KVR- urakalla. Näin ei näyttäisi aktiivinen johtokunnassa
ja junioritoi- Vaasan
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olevan enää. Sääli, sillä väittäisin edel- minnassa. Sen lisäksi hän on ollut mu- tollisia.
www.elmontoren.com
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Tämähän ei missään nimessä tarkoita
pantu alulle. Tavoitteena on uusi stadi- tähän ei mahdu. Boije on niitä ihmisiä,
on Hietalahteen. Stadion, joka täyttää joita ilman mikään seura kerta kaikkia- sitä, että heidän VIFK- uransa päättyisi
tähän, vaan kyllä se jatkuu…
kaikki leveysasteemme vaatimat toi- an ei tule toimeen.
Lopuksi toivotan kaikille joukkueilminnot ja tarpeet.
Claus (hieman nuorempi) on ollut lehVIFK: n osalta meidän suuri haasteem- temme johtava hahmo aina vuodesta lemme menestyksellistä syksyä sekä
me on saada käyntiin koko Kamratval- 1990, jolloin aloitimme säännöllisen kentällä että sen ulkopuolella. Meidän
len- hankkeemme. Kaupungin suunnit- Magazine-lehden julkaisemisen. Leh- vuonna 2000 syntyneet pojat ovat toitelu varaamaamme aluetta varten on teä on jo monta vuotta painettu 40 000 mineet suunnannäyttäjinä menestykvalmis. Valitusaika lienee umpeutunut painoksina joka ilmestymiskerta. Kai- sellisesti toissa viikolla poikien epäviilman valituksia. Jotta VIFK pääsisi ken kaikkiaan lehteä on toimitettu noin rallisissa SM-kisoissa.
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tietenenda match. För att ytterligare krångla
kin saamaan konsulttiapua Toffe Spartill det spelar förlorarna i kvartsfinavilta. Tyhmiähän me muuten olisimme.
lerna placeringsmatcher om platserna
Turhaan pyörää monta kertaa kannat5–8. I annat fall skulle säsongen helt
www.polyplan.fi
taa keksiä.
enkelt ta slut onödigt fort. Vinnarna i
matchparen spelar sedan om placeringarna 5-6 (kallat för B-final) medan
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Vi hjälper er med alla fotbollsrelaterade skador!

Unikt samarbete mellan VIFK, Sport
och Sundom bland flickor födda 2001
FOTO: Jussi Rajala

FOTO: Jussi Rajala

Det står VIFK på tröjan och VIFK YJ i serietabellen. Men i
själva verket handlar det om nio tjejer från VIFK, åtta från
FC Sport och fem stycken från Sundom. Till vardags spelar
flickorna i sin egen förening. Men för att vänja sig vid lite
hårdare motstånd har man ett gemensamt lag för de som
vill satsa lite hårdare.
4 - NR 4 2014 www.vifk.fi

På senhösten 2013 blev det
klart att bollförbundets tre
nordliga distrikt planerar en
gemensam serie för flickor
födda 2001, en så kallad
”Puolen Suomen Liiga” (PSL)
– motsvarande ”Halva Finlands liga” – för totalt åtta
lag. Serien verkade intressant, men för resurskrävande för att delta med enbart
VIFK:s egna 01-flickor. Lösningen blev ett hittills unikt
samarbete på flicksidan mellan VIFK, Sundom IF och FC
Sport-j: ett gemensamt lag
som spelar under namnet
VIFK F01 YJ.
Vasa
bolldistrikts
ursprungliga tanke var att
ordna ett kval mellan de
fyra bästa lagen i fjolårets
distriktsserie, men distriktets två platser kunde delas
ut utan kval till de två lagen
som hade kapacitet att delta
i den krävande serien: VIFK
F01 YJ och Sisu YJ. Det andra laget består av spelare
från båda Seinäjokiföreningarna Sisu och SeMi.
De övriga lagen i serien är
ONS (Uleåborg), HauPa YJ
och FC Wimma (Kajana) från
det norra distriktet plus då
Klubi-36 (Idensalmi), Pallokissat (Kuopio) och FC
Hertta (Joensuu) från det

östra distriktet. Serien spelas i turneringsform så att
alla lagen samlas för att
spela två matcher per dag.
”Derbymatcherna”
mot
Sisu YJ spelas som enskilda
matcher.
Då riktlinjerna för projektet drogs upp kom de tre
föreningarnas ledare överens om att alla intresserade
01-flickor i de tre lagen får
vara med, men att truppen
hålls oförändrad under
säsongen. Då de gemensamma träningarna inleddes i december 2013 hade
hela 27 flickor anmält sig.
Under vintern och våren
lämnade några flickor bort
för att satsa på det egna
lagets verksamhet och andra intressen. Under sommaren har truppen därför
bestått av 22 flickor: 9 från
VIFK, 8 från Sport och 5 från
Sundom. På ledarsidan har
laget hela sex personer från
de tre föreningarna.
– Våra förväntningar med
det gemensamma laget i
PSL var att ge de intresserade flickorna en möjlighet
till extra träningar och tuffa
matcher mot bra motståndare. Detta har förverkligats bra.
Det här konstaterar Ville

.
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grävmaskinsarbeten, gårdsarbeten

 Oy Rakennuspalvelu G. West

Vi bygger radhus i Yttermalax.
Ännu finns lediga lägenheter kvar.
Ring för mera info!

 PL 7
 65101 Vaasa
 Mob. +358 50 306 8925

* gör element för hus, garage och villor
* bygger nytt, gör ritningar och planering
* renoverar
* vtt certifikat för våtutrymme

 Fax 06 321 4002
 info@gwest.fi

Laakkonen, lagets chefstränare som ”till vardags” är
tränare i Sport (och tillika
gammal målspottare i bland
annat VIFK).
Matcherna i PSL spelas 11
mot 11, fastän 9 mot 9 är det
normala upplägget i åldersklassen.
– Flickorna har överraskande snabbt lärt sig att
spela med 11 spelare, till en
viss del kan det bero på att
en del av dem tidigare har
spelat matcher med 00-orna,
säger Laakkonen.
Positivt med projektet har
också varit att flickorna (och
tränarna) från de tre lagen
har lärt sig känna varandra
bättre. Det är alltid roligt
med nya kompisar och alla
får nya influenser av att ledas av andra tränare än normalt. Också tränarna utvecklas av att träna nya spelare.
– Det att lagets ”arbetsspråk” är både svenska och
finska är till stor nytta för
de flickor som kommer från
en enspråkig omgivning. Lagets fungerande tvåspråkighet stimulerar flickorna att
använda det andra språket,
konstaterar Roland Björkqvist från Sundom IF.
Spelmässigt då? Utgångspunkten för projektet var att
utveckla flickorna och att
inte i första hand söka resultat i matcherna. Speltiden
har fördelats jämt mellan
flickorna, lagspelet har utvecklats bra och resultaten
har kommit som en följd av
det. Efter att nio av seriens
fjorton omgångar har spelats ståtar laget på en delad

andra plats i serien efter fem
vinster och två förluster.
Målskillnaden är 26-15 och
hela 10 spelare har lyckats
göra mål.
– Matcherna har gått bra
och vi får vara stolta över
flickornas fina spel, myser
Laakkonen.
– Det gemensamma laget är
ett bra exempel på väl fungerande samarbete mellan föreningarna. Det var lätt för de
tre föreningarna att hitta en
gemensam linje, som baserar sig på sunda värderingar,
framhåller Björkqvist och
får medhåll av alla ledare i
laget.
VIFK F01 YJ har alltså varit ett mycket lyckat projekt
och utgör en stabil grund13
för
att bygga upp en långsiktig
verksamhet för de flickor
som vill satsa seriöst på fotboll.
Olav Hermanson

LINDBERG CONSTRUCTION
Kaasastået 32, Malax
www.ovelindberg.fi

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

BYGGARBETEN UTFÖRES!
* Bygg-grunder * Golvarbeten
* Väggstommar * Isoleringar
* Ytterpanel * Fönsterbyten
* Takarbeten * Takhöjningar

Byggtjänst B. Martinsson
tfn. 050-5167437, e-post bo.martinsson@live.com

Korsholms gymnasium erbjuder dig
- en grund för högre utbildning
- ett brett utbud av traditionella ämnen samt kurser i musik, konst, drama, språk m.m.
-idrottsmöjligheter på skoltid (fotboll, friidrott mm.)
tfn: 06-327 7307

e-post: gymnasiet@korsholm.fi

hemsida: www.korsholm.fi/gymnasiet

Muista ! Päivän lounas, Vallonian bufepöydästä arkipäivisin AINOASTAAN 9,80€.

www.astorvaasa.fi 06-326 9111

www.vallonia.fi 06-328 8200

Kom ihåg! Dagens lunch från Vallonias bufe´bord ENDAST 9,80€.
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Muokattu totuus, mutta silti:

Veikkausliigassa
runsaasti oman
seuran kasvatteja

Esitän seuraavassa joitakin
ajatuksia siitä, miten tärkeää
seurojen on kasvattaa omia
pelaajiaan, sekä miten tämä
vaihtelee paikkakuntien ja
maiden välillä. Kenties löydetään myös syitä? Ensiksi
on kuitenkin todettava, että
minkään joukkueen ei voida
olettaa pelaavan ainoastaan
oman seuran kasvattipelaajien voimin. Muita pelaajia
tulee joukkueeseen joko
ulkomailta tai kotimaasta.
Kyse on vain siitä, miten
homma tasapainotetaan. Oli
miten oli, niin ne seurat, jotka kasvattavat omia pelaajia, vievät ensi kädessä lajia
eteenpäin.
Ulkomaalaisvahvistusten
hankkiminen estää helposti
oman seuran kykyjen kehittymistä, mikä puolestaan voi
haitata Suomalaisen jalkapallon edistymistä kansainvälisellä tasolla. Kuitenkin
monessa Veikkausliigajoukkueessa on ilahduttavan
paljon oman seuran kasvatteja. Eri asia on sitten, keitä
lasketaan oman seuran kasvateiksi. Mutta jos esimer-

kiksi lasketaan ne, jotka ovat
15–21 vuoden ikäisinä pelanneet vähintään kolme vuotta
samassa seurassa, ollaan jo
lähellä.
Netistä löytyy kaiken roskan lisäksi myös mielenkiintoisia asioita. CIES Football
Observatoryn tekemän tutkimuksen mukaan, korkeimmalla sarjatasolla pelaavat
suomalaisseurat käyttävät
suuressä määrin ns ”clubtrained” pelaajia, ainakin
muihin Euroopan maihin
verrattuina. Termillä ”clubtrained” tarkoitetaan nimenomaan 15–21 vuoden iässä
vähintään kolme vuotta samassa seurassa pelanneita
pelaajia. Ainoastaan Ruotsi
(39%) ja Slovakia (38%) ovat
Suomea (35%) edellä tässä
tilastossa, joskin eri seurojen väliset erot tietysti ovat
suuret.
Tämän kaltaiset tilastot
eivät tietenkään kerro koko
totuutta, koska olosuhteet
vaihtelevat. Muiden muassa Englannissa, Italiassa
ja Saksassa raha on niin
suuri osa jalkapalloa, että

FOTO: CLAUS STOLPE
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realiteetit ovat erilaiset. En
vastustaisi sitä, jos omassa
englantilaisessa
suosikkijoukkueessani Arsenalissa
olisi paljon seuran omia
kasvatteja, mutta sitä olisi
aika naiivia toivoa. Vai olisiko? Barcelona ja muutama
muu seura edustavat poikkeuksia, jotka vahvistavat
säännön. Yllä mainitussa
tilastossa, Italia pitää perää
(8%), kun taas Espanjalla
sentään on 21%.
CIES Football Observatory
on myös koonnut listan seuoista, jotka eniten käyttävät ”club-trained” pelaajia.
JJK on sijalla 13, mutta se
ei estänyt sitä putoamasta
SM–sarjasta vuonna 2013, eli
samana vuonna jolloin listaa
tehtiin, joten JJK ei enää ole
laskuissa mukana.
FC Lahti oli listan 18. sijalla. Pohjoismaisista joukkueista Brommapojkarna oli

lähimpänä kärkeä 7. sijalla,
heti Barcelonan jälkeen.
Kahdeksantena oli Baskimaan ylpeys Atletico Bilbao.
Top 20 joukossa ovat myös
Real Sociedad, ranskalainen
Lyon ja hollantilainen Feyenoord.
Listan kärjessä on Szombathelyi Haladás niminen
unkarilainen seura ja toisena Skottlannin Hearts. Sattumalta tiedän, että Heartsin
talous on surkeassa jamassa, mikä voi omalta osaltaan
olla suurikin syy siihen, että
pelataan omalla pelaajamateriaalilla. Silti olen sitä
mieltä, että on pidettävä
arvokkaana asiana ,että Suomi sijoittuu korkealle tämän
kaltaisessa tilastossa. Pelaajat, jotka pystytään Suomeen houkuttelemaan, ovat
kuitenkin B-luokan pelaajia
kansainvälisen
mittapuun
mukaan, joten miksi tuhlai-

Juniorityötä voi tehdä monella tavalla. Göteborgilainen
seura BK Häcken profiloituu Gothia Cupin avulla – maailman suurin junioriturnaus. Toki seuralla on omiakin juniorijoukkueita – menneenä vuonna BK Häcken oli Ruotsin
paras vanhimpien poikien sarjassa. Kuvassa seuran nuorimmat, jotka toimivat maskotteina, kun Häcken kohtasi
Syrianskan Allsvenskan–sarjassa syksyllä 2013. Kiltti setä
harmaassa collegepaidassa on BK Häckenin monitaituri
Richard Nilsson, jonka kirjoituksia on silloin tällöin ollut
VIFK Magazinessakin.

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och
öka din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar
depositionen med Aktias övriga sparprodukter.
Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för
en lönsam träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och öka
din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen
med Aktias övriga sparprodukter.
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simme resursseja sellaisiin
pelaajiin?
Mainitussa tutkimuksessa
on toki paljon muutakin mielenkiintoista. Kuten että
Premier League on sarja,
jossa on eniten maajoukkuepelaajia joukkuetta kohti.
Chelsea on tämän listan kärjessä (80%).
CIES Football Observatory on myös koonnut listan
eurooppalaisista
jalkapalloseuroista, jotka ovat kasvattaneet eniten Euroopan
korkeimmilla sarjatasoilla
pelaavia pelaajia. Pohjana
tällekin listalle ovat n.s.
”club–trained”
pelaajat.
Tutkimukseen sisältyi 472
seuraa 31 eurooppalaisessa

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam
Erbjudandet gäller tills vidare, depositionsräntan
träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

kan ändras enligt marknadssituationen.
Aktuell information om depositionsräntan finns på www.aktia.fi.

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

Voiko Bundesliga-joukkuetVälkommen till Aktia!
Fråga mer
om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam
ta, kuten esimerkiksi
Mainz,
träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.
verrata pienemmän
jalkaVälkommen till Aktia!
pallomaan
liigajoukkueeseen? Eri realiteetihan vallitsevat, joten sen valossa
ei ole niinkään kummallista,
että suomalaisissa liigajoukkueissa yleisesti ottaen
on enemmän oman seuran
kasvatteja. Toki suomalaisseurojenkin välillä on eroja.

sarjassa. Kuten edellisvuonnakin, Ajax (69) oli tämän
listan kärjessä, kakkosena ja
kolmosena Partizan Belgrad
(66) ja FC Barcelona (61).
Tässä nörttitietoa kerrakseen!
Claus Stolpe
Lähde: www.fotbolltransfers.com

Café, fiskförsäljning och handsydda barnklänningar mm
i gammal stockstuga på Bergö

Tel. 044-0672267

Selmas
fisk & fika
Bredhällsvägen 77, Bergö
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Ser en människa i varje kund.

Läs Eos!
Prenumerera via skolan
eller direkt hem
i postlådan.

www.eoswebben.fi

Lillbyvägen 2 Pienkyläntie, 65280 VAASA
Tel. 010 2922530 Puh.
www.elmontoren.com
Lillbyvägen 2 Pienkyläntie, 65280 VAASA
Tel. 010 2922530 Puh.

Lillbyvägen 2 Pienkyläntie, 65280 VAASA
Tel. 010 2922530 Puh.

MERA POJKAR

www.elmontoren.com

Vi söker flera pojkpelare!
Vi har lag för alla åldrar,
från 2010 födda och äldre.
Kom och prova på!

LISÄÄ POIKIA
Etsimme lisää poikapelaajia!
Meillä on joukkueita kaiken ikäisille,
2010 syntyneille ja sitä vanhemmille.
Rohkeasti mukaan kokeilemaan!

Ta kontakt!/Ota yhteyttä!:
krister.gronholm@vifk.fi
044-0331624

www.elmontoren.com

MERA FLICKOR
Vi söker flera flickspelare!
Vi har lag för alla åldrar,
från 2010 födda och äldre.
Kom och prova på!

LISÄÄ TYTTÖJÄ
Etsimme lisää tyttöpelaajia!
Meillä on joukkueita kaiken ikäisille,
2010 syntyneille ja sitä vanhemmille.
Rohkeasti mukaan kokeilemaan!

Ta kontakt!/Ota yhteyttä!:
krister.gronholm@vifk.fi
044-0331624

NR 4 2014 www.vifk.fi - 7

Vilka rår på Ilves i damernas kval?
Damernas grundserie är avklarad. De
fyra bästa lagen från vardera division
1–zonen gör i höst upp om en plats i
nästa års FM–serie. Från VIFK:s zon
fick vi med oss Jyväskylä och intressant nog byalaget IK Myran från Nedervetil. Samt framför allt då Ilves; ett
lag som väl redan nu skulle klara sig
mer än väl i FM–serien. Därmed naturligtvis inte sagt att dom för den skull
kommer att ”jogga hem” kvalserien.
Men helt klart får dom gälla som förhandsfavoriter.
Utan att vilja vara cynisk kan det för
de övriga lagen ändå löna sig att komma ihåg att också en andra plats i serien kan betyda avancemang. Inför senaste säsong fanns frågetecken kring
flera av lagen i damernas FM–serie.
Självfallet önskar man ju inte att något
lag skall behöva kasta in handduken.
Ej heller känns det ju rätt att stiga på
”icke–idrottsliga” grunder. Men realiteterna är nu en gång för alla sådana
som de är.
Från den södra zonen hittar vi framför allt TiPS (Vanda) och TuWe (Åbo).
Från början var också VJS (Vanda)
och speciellt MPS (H:fors) starka. Men
dom rasade ihop helt. I stället var det
PK Keski-Uusimaa (fusionslag från
Kervo och Tusby) som gick vidare

medan just VJS och MPS fick göra upp
om den sista platsen till kvalet. Märkligt hur det kunde gå så där.
Spännande blir det också för de åtta
lag som hamnar i den nedra kvalserien.
Eftersom damernas division 1 nästa år
kommer att spela i en enda zon innebär detta att hela fem av de åtta lagen
kommer att degraderas. En tuff höst
med många besvikna flickor kommer
att bli det oundvikliga resultatet av den
serien. Det kommer att finnas förutsättningar för en verkligt jämn serie där.
Av rapporterna att döma verkar skill-

naden mellan de fyra lagen från norr
– Härmä, Petalax IK, FC Rauma och
Ylöjärven Ilves – inte att vara särskilt
stora. Möjligen så att PeIK och Härmä
är snäppet vassare. Allt beroende på
vilka tjejer man lyckas få med sig till
matcherna. Lär vara viss variation där.
Huruvida kvartetten från söder överlag är svagare eller starkare än norrlagen är förstås svårt att säga i förväg.
Men också där tycks de inbördes styrkeförhållandena vara rätt likartade. Lär
bli strid på kniven. Också där, skall vi
tillägga.
Claus Stolpe

From year 2013

became

www.ktmp.fi
Syksyllä 2013 KTMP | Ykkös-Offset ja Litoset muodostivat KTMP group toiminimen
Från hösten 2013 ingår KTMP | Ykkös-Offset och Litoset i namnet KTMP group
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Kraft i den högre skolan.

Back To School erbjudanden för studerande och lärare!
MacBook Air 13” från 936€ och iPad Air från 459€
Hovrättsesplanaden 19, 65100 Vasa / Suupohjantie 45, 60320 Seinäjoki
Vasa 06-3197780 / Seinäjoki 0201775 500 | info@itronic.fi | må-fre 10-18, lör 11-15 | www.itronic.fi
TM och © 2014 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.

HYVINVOINTIA BOTNIAHALLISTA JA VAASA ARENASTA
VÄLMÅENDE FRÅN BOTNIAHALLEN OCH VASA ARENA
Urheiluseurat
Idrottsföreningar

Personal Training ja ryhmäliikunta
Personal training och motionsgrupper

Testauspalvelut
Konditionstestning

Kokouspalvelut
Företagsservice

Tapahtumajärjestäjälle
Evenemangsarrangör

Kahvilat ja ravintolat
Café och restauranger

Puh. / Tel. 0201 201700 www.vaasanseudunareenat.fi www.vasaregionensarenor.fi
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Liksom på vår hemsida www.vifk.ﬁ kan man få relevant
info den här vägen. Exempelvis rörande utgivningsdatum
för ”VIFK Magazine” och annat superviktigt.
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Aika kummallisia koukeroita, kun VIFK voitti
Sarjan loppuun vieminen kesti lähes kaksi vuotta * TUL:n joukkueet jättivät sarjan kesken
Historian havina ei ole tälle
lehdelle vierasta. Nyt kun –
ainakin periaatteessa – on
vierähtänyt 70 vuotta siitä,
kun VIFK voitti ensimmäisen SM- kultansa kolmesta
(muut 1946 ja 1953) niin
voisi olla mielenkiintoista
tutustua vähän tarkemmin
asiaan. Se oli aikamoista touhua monestakin syystä.
Ensinnäkin siksi, että sarjaa ei voitu pelata loppuun
jatkosodan takia ennen
vuotta 1945. Toisekseen
sarjan molemmat ”työväen”
joukkueet (TPV Tampereelta ja Maarian Kisa-Veikot
Turusta) olivat vetäytyneet
sarjasta. Ilmeisesti haluttiin sodan jälkeisen hengen
mukaisesti
osoittaa, että
ei haluttu olla tekemisissä
”porvareiden” kanssa. Ja
kolmanneksi, sarja oli niin
tasainen, että kuusi jäljelle
jäänyttä joukkuetta olivat
huomattavan
tasaväkisiä.

Koko touhu päättyi VIFK:n
ja TPS:n uusintaotteluun
Olympiastadionilla
20.6
1945. VIFK voitti kokonaista 5-1. Onneksi ei annettu
maalieron ratkaista. Siinä
tapauksessa TPS olisi voitttanut mestaruuden.
Kun maajoukkueen tomin-

1
Vasa IFK
7 4 1 2 17 14 9
2
Turun Palloseura
7 4 1 2 27 12 9
3
Sudet
7 4 1 2 12 11 9
4
Kronohagens IF
7 3 2 2 15 12 8
5
Helsingfors IFK
7 2 3 2 13 13 7
6
Vaasan Palloseura
7 3 1 3 15 22 7
7 Helsingin Jalkapalloklubi 7 1 2 4 20 22 4
8 Kuopion Pallo-Toverit 7 1 1 5 9 22 3
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ta jatkui sotien jälkeen viisi
VIFK:n pelaaja suoritti ensiesiintymisensä syksyllä 1945.
Edi Beijar oli debytoinut jo
1939, ennen sotia. Montakohan maaottelua siltäkin
meni ohi sotien takia?
Sarja kesti oikeastaan kaksi
vuotta. Se aloitettiin nimittäin karsinnoilla kesällä 1943.
Myöhäissyksyllä sarjapelit
alkoivat siten, että TPS voitti
VPS:n 12–1. Tämä siis kesken
jatkosodan, joten joukkueen
kasaamisen on kaiken järjen
mukaan täytynyt olla koko
lailla sattumanvaraista.
Sarja jatkui 1944. Mutta
kun venäläisten suurhyökkäys alkoi ei ollut aikaa pe-

laamiselle. Viimeiset ottelut
pelattiin sen tähden toukokuun alussa 1945. Siinä vaiheessa koko sarjataulukko
saatiin panna uusiksi, koska
molemmat TUL:n joukkueet,
uuden ajan hengessä, kieltäytyivät jatkosta. Kolme
kärkijoukkuetta VIFK, TPS
ja Sudet olivat näitä kahta
vastaan ottaneet täydet pisteet, joten tämä ei vaikuttanut mestaruustaistoihin.
Näillä kolmella oli kaikilla
yhdeksän pistettä. Kiffenillä
oli kahdeksan ja HIFK:lla ja
VPS:llä oli seitsemän. HJK ja
Koparit olivat hännänpitäjiä.
Muutama poiminta otteluista osoittaa, että VPS voitti

SM–kultaa 1944
* Uusintaottelu TPS vastaan…
År 2014 var det 70 år sedan VIFK tog sitt första FM–guld av
tre. De två andra kom 1946 och 1953. Men skall vi vara petnoga säkrades mästerskapet först sommaren 1945. Stående från
vänster hittar vi Helge Svahn, John Sjöberg, Sven Weijola, Eskil
Strömman, Gunnar Koivusalo, Erik ”Edi” Beijar och tränaren Kurt
Sand. I främre raden återfinns Knut Österberg, Kurt Martin, Kurt
”Poju” Sand, Stig–Göran Myntti och Valde Haldin. Märkligt nog
delades medaljer tydligen ut endast till de elva som spelat flest
matcher. Enligt ”Jubileumsboken” skulle Sven–Erik ”Pelle” Tuomi ha haft rätt till en medalj, men avstod den till lagets yngling
Helge Svahn. Det är stil! Till följd av fortsättningskriget kunde
serien inte avgöras i tid. Då man var klara stod TPS, VIFK och
Sudet på samma poäng. Det blev omspel på Olympiastadion
i Helsingfors mellan VIFK och TPS. Efter fyra mål av ”Edi” Beijar
kunde VIFK segra med 5–1. Sudet kom för resten från Viborg.
Men verksamheten flyttades efter kriget till Helsingfors innan
man till slut landade i Kouvola.
Sudet, mikä omalta osaltaan
tehokkaasti esti heitä saavuttamasta mestaruutta. Muutoin ei Suidet muille paitsi
VIFK:lle hävinnytkään.
Nimien joukosta löytyy
monta, jotka sitten vaikuttivat VIFK:ssa vuosia eteenpäin. Kurt Martin, Erik ”Edi”
Beijar, Sven Veijola, Kurt
”Poju” Sand ja Stig-Göran
Myntti muutaman mainitakseni. Valmentajana oli maalivahdin kaima Kurt ”Kurre”
Sand. Eräs pelaaja – Valde
Haldin – oli sittemmin kauan
mukana
johtotehtävissä.
Helge Svahn, John Sjöberg,
Knut Österberg, Eskil Strömman ja Gunnar Koivusalo
ovat muita pelaajaluettel-

ossa. Varmasti löytyy muitakin, jotka pitäisi saada
mukaan. Eiväthän he ilman
varamiehiä pelanneet! Gösta
Östman ja Sven-Erik ”Pelle”
Tuomi ovat nimiä, jotka löytyvät VIFK:n historiikista
(1985). Noihin aikoihin jaettiin kultamitalit ainoastaan yhdelletoista eniten otteluita pelanneelle.
VIFK:n historiikin mukaan
Pelle Tuomella olisi ollut oikeus saada mitali, mutta hän
luopui siitä vapaaehtoisesti
ja mitali annettiin nuorelle
Helge Svahnille. Uskomatonta! Kuinka usein tällaista
näkee?
Claus Stolpe

Märkliga svängningar
då VIFK tog hem
1944 års FM–guld
Historiens vingslag utgör inget ovanligt inslag i den här tidningen. Då det nu – åtminstone i princip – är 70 år sedan
Vasa IFK tog föreningens första FM–guld kan det vara intressant att se på hur det gick till. Det var nämligen ganska
rörigt av flera orsaker.
För det första kunde serien på grund av fortsättningskriget
inte fullföljas före 1945. För det andra hade seriens båda
”arbetarlag” (TPV från Tammerfors och Maarian Kisa–Veikot från Åbo) dragit sig ur serien. Tydligen för att i den efterkrigstida andan markera att man inte ville ha med ”borgarna” att göra. För det tredje var serien så jämn att sex av
de åtta lag som fullföljde var påfallande jämnstarka.
Det hela slutade med omspel mellan VIFK och TPS på
Olympiastadion 20.6 år 1945. Då blev det hela 5–1 till VIFK.
Tur man inte lät målskillnaden avgöra. I så fall hade TPS
segrat. Serien tog egentligen två år att avgöra. Man inledde
nämligen sommaren 1943 med kvalspel. Detta alltså mitt
under fortsättningskriget. Måtte ha varit ganska slumpmässigt vilka spelare man råkade få med sig till matcherna?
Serien fortsatte 1944. Men då den ryska offensiven satte
in fanns det inte tid för fotboll. De sista matcherna spelades
i början av maj 1945. Vid det laget fick man också räkna om
tabellen; de båda AIF–lagen tackat för sig i den nya tidens
anda. De tre topplagen – VIFK, TPS och Sudet – hade tagit
full poäng mot dessa. Så det påverkade inte guldstriden. De
här tre slutade alla på nio poäng. Kiffen hade åtta medan
HIFK och VPS stannade på sju.
HJK och ”Koparit” slutade sist. Skall vi ta några axplock
från matcherna ser man att VPS slog Sudet. Vilket i sin tur
effektivt bromsade upp deras chanser att ta guld. I övrigt var
det endast mot VIFK som Sudet gick på pumpen.
Därefter har Vasa IFK blivit finländska mästare vid två tillfällen; 1946 och 1953. Just 1953 tog också A–juniorerna
FM–guld. Den saken berättade vi om en gång ifjol, till följd
av att det var 60 år sedan den historiska dagen då VIFK tog
FM–guld för såväl herrlaget som i den äldsta juniorklassen.
Tyvärr lyckades väl föreningen inte riktigt förvalta de lovande pojkarna tillräckligt väl, eftersom det gradvis började gå
nedåt.
Claus Stolpe
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Klubbkänslan
viktig för lagkapten
Hanna Lönnqvist
Sedan några år tillbaka gör
VIFK en målmedveten satsning på flick- och damfotbollen. Det har burit frukt
relativt fort då B–flickorna
vunnit FM-brons och damlaget var nära ligaavancemang
i höstas. En av spelarna som
varit med på vandringen är
Hanna Lönnqvist. 19–åringen har tagit sig genom föreningens juniorled via B–flick-

”Med åren har man
lärt sig att uppskatta
all den tid och energi
som folk lägger ner”
orna till damlaget. Idag är
hon lagkapten för ett relativt
ungt och oprövat lag.
Ifjol gjorde Lönnqvist 22
mål i division 1, och en bra
start på den pågående säsongen gav också en plats i
Marianne Miettinens landslag som spelade EM-kval i
våras. Trots uttåget i kvalet
hoppas Lönnqvist på fortsatt förtroende och nya
chanser i landslagströjan.
Under flickornas VM nyligen fick hon nöja sig med att
vara reserv på hemmaplan.
Utöver landslagsdrömmarna vill hon ta VIFK till ligan.
Högt satta målsättningar,
men lagkaptenen vet vad
hon pratar om.
Här kan ändå nämnas att
endast ett lag stiger. Lägg då
till att Ilves har varit nästan
omöjliga att göra mål på av
lagen i VIFK:s zon. Från den
södra zonen har TiPS (Vanda) och TuWe (Åbo) varit
starka – åtminstone av tabellen att döma. För en kort tid
sedan inleddes FM–kvalet
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mellan de fyra bästa lagen
från vardera av de två zonerna. Just nu för tidigt att säga
något om utgången.
Hanna Lönnqvist personifierar
målmedvetenheten
inom VIFK och i hennes fall,
dam– och flickverksamheten. Viljan att ständigt bli
bättre finns där, samtidigt
som vi-känslan inom laget
och föreningen är viktig.
Först av allt. Du beskrivs som en
mångsidig spelare, men vad ser du
själv som dina styrkor som fotbollsspelare?
– Jag är en hårt arbetande
forward som vill vinna varje
situation. Vinnarinstinkten
är nog min främsta styrka.
Du har till hört damlaget ett antal sä-

songer redan och hunnit representera
Finland på U–landslagsnivå. Vad har
du kvar att förbättra?
– En hel del nog. Jag behöver bli en bättre avslutare.
Målskyttet har gått i perioder, så det är nog främst där
jag behöver nöta mera.
I våras fick du chansen i det avslutande EM-kvalet med U19-landslaget då
Marianne Miettinen tog ut dig i landslaget. Hur ser du på möjligheterna att
ta en permanent plats i laget?
– Med tanke på den tuffa
konkurrensen blir det nog
hårt, men ingenting är omöjligt. Jag tycker att jag gjorde
ett relativt bra kval, trots
allt.
Du har spelat för VIFK hela ditt liv.
Vad är det som hänt och vad har ut-

vecklats inom föreningen, när du ser
tillbaka på de här åren?
– Ja, jag började som
7-åring i VIFK, så några år
har jag samlat på mig. Som
7- åring vet man nog inte
hur mycket arbete det ligger
bakom alla turneringar och
evenemang man får delta
i, men det har man lärt sig
med åren och man uppskattar all tid och energi som
alla lägger ner. Jag har fått
den bästa tänkbara grunden med VIFK. Jag har lärt
mig mycket inom fotbollen,
men även mycket man kan
ha nytta av i det vardagliga
livet, så som samarbete med
andra människor och viljan
till att aldrig ge upp, vare sig

rutin som erfarna spelare
har. Däremot är det så att
de yngre spelarna växer upp
och tar mera ansvar och det
är jag som lagkapten glad
för.
VIFK har uttryckligen satsat väldigt
hårt på både flick- och damfotbollen
de senaste åren. Ser du dig som en ambassadör för damlaget utåt?
– Ja, det är klart. Till en
viss del är det så, men det
kommer också med uppdragen man får.
Under hösten spelas ligakval. Hur har du sett på era
möjligheter att lyckas där?
– Vårt första mål var ju att

sluta bland de fyra bästa
och att ta oss vidare till de
övre slutserien. Därefter får
man ju se, med det är klart
man vill till ligan.
Nu i medlet av augusti inledde damlaget den övre
slutserien med sikte på ligaspel år 2015. I höst får vi
lov att återkomma till hur
det gick för VIFK och Hanna
Lönnqvist. Skulle man dela
ut ligaplatser utgående från
målmedvetenhet skulle VIFK
med Lönnqvist i spetsen redan vara ett ligalag.
Marcus Beijar

Tel. 050-3519487, 050-3104607
www.mwmbygg-rakennus.com

Vi har flyttat till nya utrymmen!

Blott 19–årige Hanna Lönnqvist är kapten för ett damlag
som genomgår något av en generationsväxling. Förra året
var VIFK:s damer ytterst nära att ta sig till FM–serien. Även
i det nyligen påbörjade kvalet har man förstås haft ambition
att finnas med i toppstriden. Som kapten betonar hon vikten
av en fungerande laganda – utan att man för den skull skall
pruta på ambitionerna. För egen del har hon figurerat i olika
flicklandslag och har ambitionen att fortsätta på den nivån.
Väl medveten om att konkurrensens är stenhård.

med- eller motgångar. VIFK
är som en stor familj och det
är jag tacksam för.
Du har haft ett antal olika tränare genom junioråren. Nu har ni inlett tredje
raka säsongen med Kris Huckstepp som
huvudtränare. Hur märks det att ni har
en tränare som varit med ett tag?
– Det tar alltid något år att
lära känna en ny person riktigt bra, att förstå och ta det
hela på rätt sätt. Så är det
alltid. När man väl känner en
person och accepterar både
de positiva och negativa sidorna, som vi alla ha, så kan
inget fälla en. Det gäller att
acceptera och respektera,
både dig själv och dina medmänniskor.
Du är ny lagkapten för i år. Hur är du

som lagkapten, enligt dig själv?
– Jag vill att alla skall må
bra och trivas. Jag är också
superärlig, vilket jag tycker
är viktigt och försöker få
folk att våga säga sina egna
åsikter om saker och ting,
världen går ju trots allt inte
under bara för att du säger vad du tycker. Genom
att säga vad man tycker får
smarta människor tänka i
nya banor.
Ni är inne i en ganska stor generationsväxling just nu. Många äldre spelare har lämnat laget och yngre kommit till. Hur ser du på det?
– Vi har ett ungt lag i år
jämfört med tidigare, ja. Det
innebär att vi inte har byggt
upp laget på trygghet och

Blomsteraffär
Begravningsbyrå
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Självbetjäning
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Centrumvägen 3, Smedsby

by ➞

Karle

Vallonia

Här!
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Intersport Vasa
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As Oy Vaasan Keltavuokko - Bs Ab Vasa Gulsippan
VIESTIKATU/SIGNALGATAN 2, 65320 VAASA

asunnot.fi/keltavuokko

Keltavuokossa on juuri sopivan kokoisia
asuntoja vaikkapa kaupunki-, seniori- tai
ensiasunnoksi. Haaveilet sitten pienemmästä tai vaikka sopivilla neliöillä varustetusta 3h+k+s kodista, niin pääset
heti muuttamaan! Energialuokka B2007.
Vid Gulsippan finns bostäder lämpliga
exempelvis som stads-, senior- eller första bostad. Oberoende om du drömmer
om ett mindre hem eller en 3 r+k+b bostad med lämpliga kvadratmetrar, kan du
flytta in direkt! Energiklass B2007.
MH ALK. € VH ALK. €
m²
FP FR. € SKF FR. €
1 h/r+kk/kv
32,5
43 965 109 000
2 h/r+kt/kutr+s/b 44,5-45,5 38 452 127 500
2 h/r+k+s/b
63,5-64,0 45 431 173 500
3 h/r+k+s/b
68,0
48 426 184 500
autopaikat/bilplatser
2 500 - 22 000

AsumisKululAsKelmA / BOendeKOstnAdsKAlKyl
Vastikkeet esim.
2h+kt+s
Vederlag t.ex.
2r+kutr+b
hoitovastike /skötselvederlag
rahoitusvast/finansieringsved
yhteensä €/kk / totalt €/mån

44,5 m²
44,5 m²
120,15 €
417,41 €
537,56 €

lue lisÄÄ / lÄs meRA:

AsunnOt.Fi

LEMMINKÄINEN TALO OY, OLYMPIAKATU 16, 65100 VAASA
LEMMINKÄINEN HUS AB, OLYMPIAGATAN 16, 65100 VASA
PUH./TEL 02071 58300, ASUNTOMYYNTI.VAASA@LEMMINKAINEN.COM
PUHELUIDEN HINNAT: LANKAPUHELIMSETA 8,28 SNT/PUH + 5,95 SNT/MIN, MATKAPUHELIMSETA 8,28 SNT/PUH + 17,04 SNT/MIN.
SAMTALSAVGIFT FRÅN FAST TELEFON 8,28 CENT/SAMTAL + 5,95 CENT/MIN´, FRÅN MOBILTELEFON 8,28 CENT/SAMTAL + 17,04 CENT/MIN.
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Efter en utflykt på några år i VPS är Joonas Vahtera tillbaka där vi tycker han hör hemma. Från början en frisk fläkt med
ett mål direkt han blev inbytt första gången. Mot Ilves-Kissat från Tammerfors var det däremot grus i maskineriet för hela
lagets del. Det oaktat kom VIFK att leda serien med hela fem poäng då lagen hade mött varandra två gånger av tre.

Edellisessä ”VIFK Magazinessa” kerroimme sen, että
VIFK ja MP olivat ainoat
voittamattomat joukkueet
kakkosen neljässä lohkoissa. PDF-tiedosto ehti painatukseen hieman ennen MP:n

yllättävää tappiota häntäpään joukkueelle. VIFK pelasi
samalla kierroksella varhaisen lohkofinaalin Pallo-Iiroja
vastaan Raumalla. Yksi jos
toinenkin nosti kulmakarvojaan, kun VIFK johti tauolla

0–3 ja meni 0–4 johtoon toisen jakson alkuminuuteilla.
Lopputulokseksi tuli 2–4.
Tappioton putki murtui
TPV:n vieraana juhannuksen
jälkeen (3 – 1). Tämä oli aika
loogista. TPV vaikutti jonk-

OSTAMME AUTOJA
Vuosim. 2006 - 2013.
Tarvitsemme hyviä autoja.
Mielummin ajettu alle 100 tkm.
TEE MYYNTITARJOUS

Jens Wistbacka 050-414 2200, Vaasa

Rinta-Joupin Autoliike Oy
VAASA Mejerikatu 15B (Kokkolantien varrella)

www.accountor.fi

Puh. 020 7772104

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

www.accountor.fi
Accountor
Vaasa Hietasaarenkatu 18 65100 Vaasa Accountor Kokkola Pitkänsillankatu 1-3 67100 Kokkola

inlaiselta ennakkosuosikilta
ennen sarjan alkua. Hekään
eivät olleet tehneet kovia
pelaajahankintoja.
Tänä
vuonna kakkosessa ei ole
ainuttakaan joukkuetta, joka
olisi panostanut suuresti
nousuun laittamalla paljon
rahaa likoon. Lähinnä tähän
kastiin voidaan lukea PalloIirot, koska he palkkasivat
ansioituneen Hannu Tourun valmentajakseen. Mutta
siellä päin on ollut pääosin
riitaisaa. Moni pelaaja jätti
P-Iirot ennen kauden alkua.
Tämän jälkeen romahtaminen alkoi. TPV – yhdessä
hieman epätasaisen Kraftin
kanssa – jäivät kovimmiksi
vastustajiksi.
VIFK:n suoritus kauden
ensimmäisellä puoliskolla
on ollut vaikuttava ottaen
huomioon joukkueen pitkän sairaslistan. Tämä hankaloitti asiaa vielä enemmänkin, koska vammoilla oli
taipumus kohdistua yhteen
joukkueen osaa eli puolustukseen. Christian Ingo
kärsi eniten. Mutta myös
Artur Lemanovic, Tobias Ut-

Accountor Seinäjoki Keskuskatu 13 B, 60100 Seinäjoki
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Resultaten i division 2 västra har inte alltid följt tipparens logik. Speciellt
inte på senare tid. Trots att VIFK haft oväntat
Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on
svårt mot lag som Ilves-Kissat, Pallo-Iirot och Sporting Kristina blevpaljon
det nyligen
seger mot
Masku - on
ettvoimassa
lag som
hyviä vaihtoehtoja.
Talletustarjous
30.inte hade
förlorat sedan mitten av juni. Inför seriefinalen hemma mot TPV förra
helgen
VIFK
därför
serien
med
fem poäng.
6.2013
asti, kunledde
yhdistät
talletuksen
Aktian
muihin
säästäInte minst eftersom också TPV och de andra lagen med tätkänning hade
åkt på oväntade nederlag. De fyra zonsegrarna i
misen tuotteisiin.
division 2 paras ihop och spelar om två platser i nästa års division 1. Efter uddamålsseger började det se riktigt hyfsat ut.
Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa

riainen ja Jonas Pitkäkangas vastaan, joka kamppailee
olivat poissa melko paljon. talousvaikeuksissa. Talous
Sievers–Laine, jota haastat- on varmaankin haasteellista
telimme viime numerossa, useimmille joukkueille, muton kantanut suurta vastu- ta tässä tapauksessa se voi
uta. Samoin Petter Rausk, johtaa putoamiseenkin.
Eetu Rahkola jne.
Nousukarsinnoissa arvoHyvin on mennyt ja väl- taan otteluparit neljän lohillä jopa yllättävän hyvin. kovoittajan kesken. Näistä
Tarkoittaakohan tämä sitä, pareista voittajat nousevat
että noususta karsiva län- Ykköseen ensi kaudelle.
silohkon joukkue on muita
Etelälohkossa (= pääkaukarsijoita heikompi? Ei vält- punkiseutu
ja
Lounaistämättä.
Klisee-kiintiön Suomi) monet odottivat,
täyttämiseksi voidaan to- että BK-46 ja Grankulla IFK
deta vielä, että karsintavai- pärjäisivät hyvin. Kuitenkin
heessa voi tapahtua ihan Ekenäs IF yllätti ja aloitti
mitä tahansa.
sarjan parhaiten. Heidän
Taulukon loppupäässä eh- väitetään
yksinkertaisesti
dittiin jo kesäkuun puolelle, harjoitelleen hyvin ja – kuennen kuin Sporting Kristina ten viime vuonnakin – löyotti ensimmäiset voittopis- täneen
amerikkalaisen
teensä. Tämä tapahtui ot- topparin, joka pitää oman
telussa
FC Hämeenlinnaa
maalinedustan
www.upcodeworld.fi
| info@upcode.fi
| VAASA,puhtaana.
Finland
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Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä
vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun yhdistät talletuksen
Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.

säästävään tapaamiseen
www.aktia.fi
tai puh.
0800 0 2470.
symys
onkin
siinä, mikä
Valmentajakaksikko
on ”helTervetuloa Aktiaan!
sinkiläis-närpiöläinen” (sic!), intressi Hongalla on saada
noussillä Jens Mattfolk avustaa farmijoukkueensa
entistä maajoukkuepelaaja emaan. Aivan kuten HJK:n
Näkee jokaisessa
asiakkaassaan ihmisen.
farmijoukkueen
Klubi-04:n
”Jallu” Rantasta valmennuksessa. Kuten sanottu, GrIFK kohdalla voidaankin olettaa,
oli vahva paperilla, ja juuri että nouseminen toteutuisi
GrlIFK on ollut kovin haas- melko yksinkertaisesti, jos
sitä priorisoitaisiin? Tämä
taja Ekenäs IF:lle.
BK-46 vaihtoi nopeasti val- on sanottu ilman, että vasaliarvostettaisiin
mentajaa ja ottivat tilalle tustajia
kokemattoman 27-vuotiaan. millään tavalla! Viime kädesUlkopuolisen silmin tämä sä se ei kuitenkaan ehkä ole
tuntui hätiköidyltä ratkaisul- niin yksikertaista kuin luulta. Mutta he varmaankin tie- laan. On kuitenkin muistettävät mitä ovat tekemässä. tava, että Ykkönen on myös
Tämän lisäksi arveltiin KäPa taloudellisesti raskas.
Kaikista pohjoisimmassa
mahdollisesti
hyötyvän
* Målar även plåttak
* Metallkonstruktioner
siitä, että Gnistan on ollut lohkossa on ollut eksoottiGlasfiber
+ båtar,
*
Plåt
och
tegeltak
(perinteiseen
taromahtamassa.
Taulukon sia* tahteja
PS Kemi on pärjännyt
mukaan
näintegel
ei käynyt.
Jouk- paan).
bottenmålning
* Betong,
och träfasader
kueet ovat olleet rinnakkain. hyvin yhden kauden alussa
050-3221535
Petalax
tehtailleen pelaajan
PallohonkaTel.
pysyi
hyvin maaleja
mukana alussa. www.ob/blastring.fi
Suuri ky- ansiosta, joka on tullut BerKysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa säästävään
tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.
Tervetuloa Aktiaan!

OBS! 95%
MINDRE DAMM

mudasta. Mutta esimerkiksi
sarjafinaalissa AC Kajaania
(joidenka avauskentällinen
koostui tänne kerätyistä
ulkomaalaista kuten ennenkin) vastaan, hänet pidettiin
pimennossa. Kemin joukkue
vaikuttaa epätasaiselta ryhmältä, joka ei kestä loukkaantumisia. AC Kajaanin esitykset ovat tasaisempia.
Jokaisen lohkon kaksi viimeistä joukkuetta tippuvat
kolmoseen. Tämän lisäksi
”heikoin kahdeksas” putoaa
(tänä vuonna luultavasti
pohjoislohkosta). Tuskinpa
kukaan ottaa tätä enää vakavasti? Aina löytyy joukkueita, jotka kieltäytyvät noususta, ja jo pudonneet saavat
säilyttää paikkansa – tämän
lisäksi juuri tänä vuonna oli
vaikeaa saada kaikkia neljää
lohkoa täyteen. FC Kultsu
oli viimeinen joukkue, joka
sai paikan kakkosessa. Onkin mielenkiintoista, että
he ovat selviytyneet hyvin
kamppailuissa MP:n, Järvenpään ja Atlantiksen ja
muiden joukkueiden kanssa.
Olisikohan jo nousun aika?
”Itälohkossa” (= pääkaupunkiseutu ja hiukan sieltä
itään ja koilliseen päin) on
pelattu ristiin koko kesän
ajan. Ennakkosuosikkeja ennen sarjan alkua olivat MP ja
Atlantis. Tämä kaksikko on
sittemmin voittaneet melkein kaikki pelit kun muut
ovat pelanneet ristiin.
Voimmekin
varmaan
tehdä arvauksen, että neljä
karsintaan menevää joukkuetta ovat: VIFK, Ekenäs
IF, MP ja AC Kajaani? Tämän
veikkauksen objektiivisuutta on vaikea arvioida.
Claus Stolpe

Alfa Laval Aalborg
A
Oy
Kaivopuisto
ontie 33
26101 Raum
ma, Finland

Tel. +358 10 838 3800
Fax. +358 10 838 3808
info.rauma@alfalaval.com

www.alfallaval.com ‐ www.aalborg‐industries.com
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Från Luja via Norrvalla till VIFK och
”Kodin tuki on aina ollut tärkeää minulle”
På Vasa IFK:s mittfält har man kunnat
se Kristian ”Fisu” Kokko spela fotboll
i snart fyra säsonger. Redan som
16-åring fick han debutera i representationslaget och som 19-åring är han
nu van att finnas med i öppningselvan.
Han har spelat 23 juniorlandskamper
och han har även varit kapten i fyra
matcher för U-16 landslaget. En av
höjdpunkterna med juniorlandslaget
var då han deltog i EM 2012, det är inte
många som har fått pröva på så tuffa
matcher.
”Fisus” fotbollsspelande började i
hemorten Laihela där hans pappa
(Claus Kokko, gammal lirare även han)
tränade juniorlaget i P-95. Vid 12-års
ålder for ”Fisu” och fem andra spelare från Laihian Luja till Norrvalla FF

och spelade där två säsonger. Sedan
spelade ”Fisu” i Luja med spelare som
var ett år äldre innan han slutligen kom
över till VIFK:s juniorer. Han berättar att han har fått mycket hjälp med
fotbollsträningen av hans pappa, som
alltid har satt ner mycket tid på att träna
extra med honom. Förr eller senare
lär ”Fisu” börja spela på högre nivå än
division 2 och han har redan provtränat
med lag i högre serier. En del av hans
jämnåriga landslagskollegor har flyttat
till Sverige och provar lyckan där.
”Fisu” är mångsidig på så vis att han
är bra både på att försvara och anfalla.
Han är med och förstör motståndarnas uppbyggnadsspel för att en stund
senare slå en fin passning eller driva
upp bollen själv. Han spelar också tufft

Tämä lehti on kuten tunnettua hyvä esimerkki toimivasta kaksikielisyydestä. Niin myös tämä teksti.
Saimme juttutuokion Kristian ”Fisu” Kokon kanssa.
Yleinen osa on kuten näet ruotsiksi. Mutta haastattelu
on ”Fisun” omalla äidinkielellä!
Mitkä ovat sinun vahvuudet ja heikkoudet?
– Vahvuuteni on varmasti
fyysisyys ja puolustus pelaaminen. Heikkouteni on
ehkä pelin ohjaaminen, sekä
ylöspäin pelaamista voi aina
kehittää.

Mikä on tehnyt sinusta
hyvän jalkapalloilijan?
– Vaikea sanoa miksi minusta on tullut hyvä jalkapalloilija, mutta varmasti
pienestä asti hyvä valmennus, isä ollut paljon mukana kanssani omalla ajalla

vilket kan vara bra fast det resulterar
i en del gula kort. Trots att han är 19
år har han varit med i herrlaget länge
och fått mycket ansvar. Speltid brukar
vara utvecklande och det har han fått
gott om i VIFK de senaste åren. Precis
som många andra hoppas ”Fisu” att
VIFK skall stiga till division 1 i slutet av
säsongen.
Det blir intressant att se hur ”Fisu”
kommer att gå vidare i karriären de
kommande åren. Vi önskar honom
lycka till!
Den här tidningen är som bekant ett
exempel på fungerande tvåspråkighet.
Så även denna text. Vi kör intervjudelen på ”Fifus” modersmål!

reenaamassa ja muutenkin
perheeni apu on ollut suuri
mikä on auttanut. Olen myös
pienestä asti pelannut kaikenlaisia pallopelejä mistä
on varmasti ollut hyötyä.
Kuka on paras pelaaja
jota vastaan olet pelannut?
– Vaikea sanoa kuka on
paras jota vastaan olen pelannut. Mutta Ruotsin juniorimaajoukkuetta vastaan
pelatessani on ollut taitavia

pelaajia, niin kuin esimerkiksi Kristoffer Olsson joka on
nykyisin Arsenalin edustusjoukkueen mukana.
Mikä on hauskin juttu futiksessa?
– Hauskin juttu jalkapallossa on se kun saa toteuttaa
itseään ja olla ystävien kanssa. Jalkapallo on niin monipuolista että se on kivaa.
Mikä pelipaikka on sinun
suosikkipaikka ja miksi?

HANTVERK o. HEMBAKAT
3.5-28.9

Café
Inva WC
vard. och sönd. 11-19
lördagar 10-18

Södra Vallgrund
Tel. 050-596 8494

Julöppet 22.11-17.12
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sedan raskt till juniorlandslaget
– Lempi pelipaikkani on
puolustava keskikenttä jossa myös olen koko elämäni
ajan pelannut. Siinä paikalla
saa osallistua paljon peliin
niin hyökkäys suunnassa
kuin myös puolustuksessakin.
Mikä on sinun tavoite
tänä vuonna ja tulevaisuudessa?
– Tämän vuoden tavoite
on pelata ehjä hyvä kausi
jonka palkintona olisi nousu
ykköseen. Tulevaisuudessa
tahtoisin koittaa miten omat
rahkeet riittäisivät liigapeleissä.
Mikä luulet kakkosdivarista nyt syksyllä? Onko teillä
hyvä mahdollisuus voittaa
sarja?
– Loppukausi kakkosessa
on varmasti tiukka jossa
mitään ei saada ilmaiseksi.
Joka peliin on ladattava kaikkensa voittaakseen. Meillä
on hyvät mahdollisuudet
voittaa koko sarja. Täytyy
vain mennä peli kerrallaan.
Onko sinulla suosikkipelaajaa ja suosikkijoukkuetta?
– Suosikkijoukkue on Chelsea ja lempipelaajaa ei oikeastaan ole, mutta Raul
Meireles on edelleen loistava!
Peter Sigfrieds

Kristian ”Fisu” Kokko kom att
debutera i VIFK:s representationslag som väldigt ung.
Trots att han inte är mer än 19
år gammal hör han redan nu
till inventarierna i laget. Dessutom har han gott om meriter
från landslagen i de yngre åldersklasserna.
Kristian ”Fisu” Kokko esiintyi
ensimmäisen kerran VIFK:n
edustusjoukkueessa
hyvin
nuorena. Vaikka hän on vasta
19 vuotta on hän jo nyt joukkueen vakiopelaajia. Lisäksi hän
on pelannut monta maaottelua
nuorimmissa ikäluokissa.
FOTO: JOHAN GEISOR
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LokalTapiola ger enligt undersökningar Finlands bästa betjäning.* Och från och med 2.6.2014 också Bonus
upp till 5%. I ett bolag som till 100% ägs av kunderna drar vi alla nytta av förmånerna. Låt oss ta hand om
varandra.

*EPSI Rating 2013: Kvaliteten på LokalTapiolas betjäning upplevs som utmärkt; 1:a plats. Tjänsteleverantörer: LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, LokalTapiolas regionbolag, LokalTapiola
Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.
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Oddsräknaren har alltid att göra

Hej igen! Senast berättade
jag lite om hur jag hamnade
i London. Nu är det dags att
berätta om vad jag egentligen gör här.
Efter mitt febrila/desperata
googlande hittade jag något
som direkt fångade mitt intresse. Hade aldrig varit jätteintresserad av tippande
utan det var mer sporadiskt
som jag lämnade in ”Pitkäveto-lappen” och aldrig tänkt
desto mera på hur odds räknas ut och vad som påverkar
oddsen. Men efter att ha läst
intervjuer om olika oddsräknare och deras vardag
på kontoret var jag säker.
Det här var någonting för
mig. Så jag tog reda på mera,
läste om statistik, sannolikhet och diverse oddsböcker.
Efter ett halvt år av ’studier’
och jobbsökande fick jag
napp av ett företag i London.
Så jag packade väskan och
flyttade.
Hur ser då en oddsräkna-

Oskar Forsberg från Vasa är ett suveränt exempel på att
man inte behöver lämna fotbollen bara för att den egna karriären är över och att man heller inte blir tränare eller lagledare. Från och med slutet av 2013 har han verkat som så
kallad oddsräknare i London. Här den andra delen av (minst,
skall vi hoppas) tre om hans tillvaro.

Från Vasa till London. Fotbollen i bagaget – men på
ett annat sätt än fallet var
under uppväxtåren. Oskar
Forsberg jobbar idag som
oddsräknare.

res vardag ut? Research, matematik, hålla koll på marknaden och kolla på fotboll.
Varje dag. En oddsräknare
har egentligen ingen ledig
dag utan det finns alltid något att göra, se på, läsa sig
in på och viktigast av allt:
analysera. För en vanlig tippare som går in i R-Kiosken
och lämnar in sin ”Pitkäveto” tänker han på vem som

skall vinna. En oddsräknare
tänker annorlunda. Vi försöker räkna ut den optimala
sannolikheten för en eventuell vinst för ett specifikt
lag. Varje oddstal representerar ett procenttal. Denna
procent representerar sannolikheten för ett lags vinstmöjlighet. Nu är det normala
1X2 endast en liten del av
de odds vi räknar ut. Nuförtiden finns det massvis med
olika bolag som erbjuder
större och större utbud för
varje år så vi försöker hela
tiden utveckla vårt utbud.
Exempel på olika oddds
som vi också räknar ut är
t.ex: olika över/under spel,
första målgörare, att göra 2
mål eller fler, båda lagen gör
mål, specifik spelare att göra
mål utanför straffområdet,
specifik spelare att göra mål
från en nick, antal hörnor,
skott på mål, skott utanför
mål osv.
Egentligen är det bara fantasin (och det egna matematiska tänkandet) som sätter
stopp för vad man kan tänka
sig erbjuda.

Kontoret vi har ligger centralt i London och är väldigt
inspirerande, det är ett så
kallat öppet kontorslandskap med grupper delade i
olika sporter. TV:n finns lite
här och där och varje oddsräknare har 3 datorskärmar
så att man kan jobba så effektivt som möjligt. Det är
ett konstant flöde av information och det diskuteras
och argumenteras väldigt
mycket om odds och fotboll.
Perfekt för mig. Har jobbat
här sedan slutet av år 2013
men varje dag jag kliver in
på kontoret vet jag att jag
kommer lära mig något nytt
och det verkar som att det
är det som är nyckeln att bli
en framgångsrik oddsräknare, var inte rädd att ifrågasätta men var inte heller
främmande att lyssna och ta
in ny information.
I nästa artikel tänkte jag ge
lite tips för de som är spelintresserade och för de som
kanske har blivit nyfikna på
hur man kommer in i spelindustrin.
Oscar Forsberg
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Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on
paljon hyviä vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun
yhdistät talletuksen Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.
Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa
säästävään tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä
vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun yhdistät talletuksen
Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.
Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa säästävään
tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

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

Tervetuloa Aktiaan!
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Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.
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050 572 1214
050 568 9549
Lagervägen 9 A 7
65610 KORSHOLM
www.kmroofing.fi

Om österbottniska politiker, spelmän,
vildsinta entreprenörer och de vanliga verkliga
människorna. En musikalisk svindlande odyssé
genom vårt älskade Österbotten.

• Plåtslageri • Maskinfalsade Plåttak
• Fönterplåt/Plåtlister • Taksäkerhetsprodukter • Inplåtning av skorstenar • Skräddarsydda lösningar enligt kundens behov

FABRIKSBETONG

URPREMIÄR 15 NOVEMBER 2014
WASA TEATERS BILJETTKASSA
Sandögatan 7, 06-3209330
öppen må-lö kl 12-14.30 & 15-17

Beställningar och rådgivning:
(06) 320 8150

WWW.NETTICKET.FI / WWW.WASATEATER.FI

Puutarhakoneet meiltä!
Puutarhakoneet meiltä!
Trägårdsmaskiner
från oss!
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PALJON LOPPUKESÄN TARJOUKSIA - MÅNGA SENSOMMARERBJUDANDEN

Populära röjsågar från Stihl

STIGA JA Viking robottileikkuri

STIGA Multiclip 50 EURO

Populära röjsågar från Stihl

STIGA
och Viking
robotklippare
STIGA
JA Viking
robottileikkuri STIHL

STIGA
Multiclip 48
50 cm.
EURO
Klippbredd

Klippbredd
48 cm.
Klipphöjd
5 lägen
fr.
5 lägen
mellanKlipphöjd
31-75 mm.
31-75 mm.
Briggsmellan
& Stratton
motor.Briggs & Stratton

STIHL
STIGA och Viking robotklippare nurmikon

1495
1495
€

fr.

viimeistelijä
nurmikon

viimeistelijä
Grästrimmer
Grästrimmer
STIHL FS 38

€

STIHL FS 38

Painepesuri

Painepesuri
Högtryckstvätt
Högtryckstvätt
STIHL
RE 98

motor.

€
299
299

3 skärverktyg o. bärsele

199
199

€

STIHL RE 98

€

199
199
€

€€

Bioleikkuri
Bioleikkuri

€

2495
2495

15,
Cirkelv.Cirkelv.
15,
65100
Vasa
65100 Vasa

€

Viking
Viking
Oksasilppuri
Oksasilppuri

399
399

06-318
2950
tel.tel.
06-318
2950
0500-364
688
0500-364 688

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

• Stihl
kW 1,7FS
• 7,4
kg
240

659
659

• kW 1,7 • 7,4 kg
Erbj.
€
Erbj.
€

Stihl FS 90

FS• 90
• Stihl
kW 0,95
5,8 kg

Ajoleikkuri
Viking
MBMB
2 R2 R
Ajoleikkuri
Viking
Viking flisare
Midjestyrd
hydrostatdriven
Robust
bioklippare!
Midjestyrd hydrostatdriven
Robust bioklippare!
GE150
GE150
STIGASTIGA
Villa Villa
ÅKGRÄSKLIPPARE
ÅKGRÄSKLIPPARE
€ €
€€
fr.
€
fr.
€

249
249

3 skärverktyg o. bärsele
Stihl
FS 240

• kW 0,95 • 5,8 kg
Erbj.
€
Erbj.
€

469
469

Suositut

Suositut
raivaussahat
raivaussahat
Sthililtä
Sthililtä

SERVICE
SERVICEOCH
OCH RESERVDELAR
RESERVDELAR
TILL
VALTRA
TILL VALTRA TRAKTORER
TRAKTORER

SERVICE
TRAKTORER
SERVICEAV
AV JOHN
JOHN DEERE
DEERE TRAKTORER
Kylarreparationer
för
alla
fordon
Kylarreparationer för alla fordon
Bilsläpvagnoch
Bilsläpvagn- och
båttrailerförsäljning
båttrailerförsäljning
Båttrailerfr.
fr.869€
799 € Släpvagn
Släpvagn fr.fr.849
€
Båttrailer
869€
-Serviceav
avlantbrukslantbruks- och
-Service
ochskogsskogsmaskiner
maskiner
-Försäljning o.
o. service
service av
-Försäljning
avsmåmaskiner
småmaskiner
• Motorsågar
• Motorsågar
Jordfräsare
• •Jordfräsare
• Gräsklippare
• Gräsklippare
-Försäljning av reservdelar o. tillbehör
-Försäljning av reservdelar o. tillbehör
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ANNONS

”Gammal IFK:are ny på Eurofysio”

Eurofysio i Vasa har fått ett
nytt tillskott till sitt kunniga
team. Naprapaten Andreas
Norrgran börjar jobba åt företaget i höst. 35-årige Norrgrann, som spelade med
VIFK upp till a-junioråldern,
kommer närmast från Sverige där han utbildat sig och
jobbat sedan han blev klar
med studierna år 2011. Med
i ryggsäcken finns också en
sjukvårdarutbildning. - Jag
har alltid varit intresserad
av idrott och hade funderat
på att hoppa på en liknande
utbildning en tid när jag bestämde mig, säger Norrgran.
Norrgran har utbildat sig i
Stockholm och även jobbat
där efter att studierna avslutats. På CV:n finns bland annat jobb som naprapat åt ett
dambasketlag på elitnivå. En
flytt tillbaka till Vasa har alltid
varit inplanerad och nu dök
chansen upp. Eurofysio får i
Norrgran ett bra tillskott och
mer bredd på utbudet. - Jag
har under en tid följt med Eurofysios verksamhet och har
kunnat konstatera att man är
ett bra och välfungerande företag med goda kundkontakter. Eurofysio hör till VIFK:s
samarbetspartners och Norrgran ser framemot att jobba
med alla typer av uppdrag
och människor. - Det kommer
säkerligen att bli rätt blandat
när det gäller kunderna men
just idrottare hör ju till Eurofysios kunder och det ska bli
intressant att ta sig an utmaningarna.
På frågan om idrottare av
idag är mer måna om sin
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egen hälsa än tidigare är svaret ja, enligt Norrgran. - Jag
tycker att man idag satsar
mer på den egna fysiken och
uppbyggnadsträningen, vilket förstås underlättar rehabiliteringen efter eventuella
skador. Norrgran ser det som
roligt att arbeta med hela
kroppen men har ändå vissa
specialområden. - Nacke och
rygg är områden jag jobbat
en hel del med och kan bra.

Eurofysio hör till regionens
äldsta och mest kunniga företag inom fysioterapi och
massörtjänster. VIFK har sedan tidigare ett samarbete

med företaget och i Andreas
Norrgran får spelarna nu en
kunnig naprapat med god
kunskap inom idrotten.

ANNONS

Travis
gillar
maten på
Leison
VIFK:s utlandsförstärkning för säsongen, amerikanske anfallaren Travis
Cantrell, äter sin lunch på
Leison Café på Brändö.
VIFK samarbetar med
restaurangen, vilket ger
Travis möjligheten till god
och näringsrik mat under
veckorna. Travis själv är
väldigt nöjd med maten
som erbjuds.
- Leison har under hela
min tid i Vasa haft väldigt
bra utbud vad gäller lunchen.
Leison erbjuder flera
olika rätter per dag, något
som Travis uppskattat.

- De har ett bra och varierat utbud, plus att personalen är väldigt trevlig.
Då maten är viktig inför träningar och matcher
uppskattar han också utbudet av sallad och plockmat.
- Salladsbordet är bra
och mångsidigt. Jag har
märkt att man i Finland vill
ha sina grönsaker och sin
sallad skilt, och det funkar
väldigt bra här.
Leison Café finns på
Wolffskavägen 36 och serverar lunch mellan 11.00
och 15.00 på vardagarna.
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* affärsgåvor ex. skoltröjor, pennor, kepsar, m.m.
* tryckning och brodering av träningskläder och speldräkter

www.preprint.fi tfn: 722 1259
Föreningens ordförande Henrik Skytte delade ut Kamratvaser till Claus Stolpe (till vänster) och Börje Boije Lindroos
(till höger). Herremännen hade nyss fyllt jämna år och
föreningen passade på att tacka dem för det ihärdiga och
mångåriga arbete de gjort för föreningens bästa. Claus har
sedan urminnestider varit ansvarig för denna tidning och
han har även en bakgrund som juniortränare i föreningen.
Boije är en mångårig styrelsemedlem som varit med i allt
från matchorganisationer till ekonomigrupper samt ett stort
antal år som lagledare i sönernas respektiva juniorlag.
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We welcome
champions
in our
winning team
Check out our vacant jobs at
www.veo.fi

www.epv.fi

F:ma B.I.G DOG

Hundpensionat och försäljning av hundtillbehör
Södra Vallgrund
tel. 06-352 7807, 050 572 6462
www.netikka.net/bigdog

Koulukatu/Skolhusgatan 22
65100 VAASA (06) 317 2732
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(06) 317 2732

-20%

Med denna kupong

Tällä kupongilla

Koulukatu/Skolhusgatan 22 65100 VAASA

Voimassa/i kraft:30/9

