eredelser
När man summerar en ligasejour som
den här är det ett par viktiga aspekter
man behöver lyfta fram. För det första
kräver ligaspel ordentliga förberedelser. Att påstå att VIFK fick det är enorm
överdrift. Att ligaplatsen delades ut i
slutet av januari gjorde förberedelserna tre månader kortare än för övriga
ligalag, något som syntes under inledningen av seriespelet. För det andra
kräver ligaspel också stabilitet. Storförluster blandades med bättre insatser
under säsongen, men det var egentligen först i den nedre slutserien som
den riktiga stabiliteten infann sig.
Ligaspel kräver också en hel och rätt
bred trupp. Knäskador på Alatalo och
Palmer, benbrott i foten för Louise
Björkskog andra småskavanker satte
sina spår i en trupp som inte var så
enormt bred när säsongen inleddes.
Samtidigt fanns det glädjeämnen också, det ska erkännas. Emelie Smirnoffs
ligadebut, som resulterade i en plats i
U16-landslaget till hösten, Dahlmars
två hattrick, Palmers fantastiska boll-
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kontroll och killerinstinkt i boxen som
gav smått otroliga åtta mål på sex
matcher var bara några av guldkornen.
Det vore fel att gnälla över en säsong
som säsongen 2015. Beslutet om spel
i ligan var VIFK:s eget, helt och hållet.
Att då tåla leken när man väl gett sig in
i den var och är en självklarhet för laget och organisationen. Många spelare
har växt under säsongen, och fått erfarenheter spel i division 1 aldrig hade
gett. Samtidigt vet VIFK nu vad som
krävs för spel i ligan. Lärpengen blev
inte onödigt dyr och känslan när lamporna slocknade i Fennia Arena efter
1-2-förlusten mot ONS var att det här
med ligaspel är något vill man uppleva
igen.
Trots degraderingen kan man blicka
tillbaka på en säsong som gav mycket.
Om inte annat vetskapen om att VIFK
och Vasa har spelare bra nog för ligaspel. Vi tror och hoppas att det inte tar
alltför lång tid innan vi får visa det igen.

Stabiliteten i VIFK:s spel infann sig
först då den nedre slutserien hade
kommit igång. Under grundserien såg
VIFK ut som ett givet nedflyttningslag.
Men efter tre raka segrar kunde man
börja hoppas igen. Seger i den sista
seriematchen hade räddat laget kvar
utan kval. Nu blev det i stället oavgjort
– följt av kval mot ONS från Uleåborg.
Ett kvalspel som tyvärr innebar förlust
och degradering.

Marcus Beijar
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William Rosenlöf var över
och tränade med Chelsea
Med sina 201 cm har Vasa
IFK:s William Rosenlöf åtminstone goda yttre förutsättningar att lyckas som
målvakt. Trots sin längd säger han sig ändå ”stå med
fötterna stadigt på marken”
och vara beredd på att jobba hårt för att nå framåt i
sin fotbollskarriär. Han har
redan hunnit med att smaka
på U16-landslagsspel, tränat
med
representationslaget
och dessutom nyligen varit
inbjuden för att träna med
Chelsea. Nyss hemkommen
från London tog han sig tid
att svara på några frågor för
VIFK Magazine. Kort efter
skulle han på ett nytt besök
till storklubben, visade det
sig.
Vilka är dina intryck från
veckan med Chelsea?
- Det hela var nog väldigt
proffsigt upplagt. Vi blev
hämtade vid flygplatsen
och körda till hotell och
träningsanläggningen. Alla
arrangemang med mat, utrustning, tränarna, massörer och tillgång till planer
(28 stycken!) imponerade. Vi
tränade 1-2 gånger dagligen.
Fanns det stora skillnader
jämfört med hur det är här
hemma?
- Vi gjorde nog mest helt

vanliga ”basic” övningar
med målvaktstränarna. Så
det var inte så stor skillnad.
Tempot och hårdheten var
högre än här hemma, man
tvingades klara sig med
färre bollberöringar och allt
gick snabbare. Dessutom
hade Chelsea tillgång till
mer utrustning just för målvaktsträning.
Fick du någon slags respons från klubben?
- Dom tyckte nog jag hade
gjort bra träningar men jag
kommer att få mer feedback
skriftligt lite senare. Klart
jag ännu har mycket att jobba på men det har varit en
bra erfarenhet och nu vet
jag mer om hur det är i en
proffsklubb.
Nå, efter att intervjun var
klar visade det sig att Chelsea ville ha kontakt med honom även i fortsättningen.
Kul!
Du har gjort en hel del
extra målvaktsträning. Berätta!
- Jag har tränat extra två
gånger varje vecka sedan
2013 med ”Ellu Kurki” på
Norvalla. Klart det är tungt
att stiga upp på morgonen
innan skolan men det har
nog varit värt det. Det har
gett mig mycket. Jag har

ity
C
t
r
a
m
S
e
d
o
UpC

The new
generation
tion
of communica
www.upcodeworld.fi | info@upcode.fi | VAASA, Finland

14

En lovande fotbollsspelare kan få vara med om många
äventyr. Utöver spel i P16-landslaget har målvakten
William Rosenlöf nyligen fått vara över till London
och träna med Chelsea. Det ni!
också tränat i ett och ett
halvt år med IFK:s första
lag och där har jag också
fått mer mv-träning. Det har
gjort att det blir lättare när
man sedan spelar matcher
med egna laget. Man är vanare vid det hårdare tempot.
Hur har det varit att spela i
landslaget?
- Jag har spelat två matcher
i U16, borta mot Slovakien
(2-4 förlust) och hemma mot
Nord-Irland (3-0 seger). Det
kändes inte alls nervöst att
spela i landslaget. Det var
tryggt att spela bakom ett
försvar där det kändes som
om alla vet vad dom skall
göra.
Vad tycker du är svårast
för en fotbollsmålvakt?
- Det är nog att hela tiden
vara koncentrerad och fokuserad mentalt. Allt lyckas
inte alltid och då måste man
bara lära sig att ”skita i misstagen” och ta nya tag.
Hur ser du på dina egna
styrkor och svagheter som
målvakt?
- Jag är väl hyfsat bra på
det mesta men kanske är det
fotarbetet jag mest behöver utveckla. inte så mycket
passningsspelet utan snabba sidoförflyttningar och
sånt.
Har du alltid varit målvakt?
- Nej, jag spelade länge som
utespelare då jag började

i BK-48. Sedan blev det allt
fler matcher i målet och när
jag väl flyttade till VIFK har
jag i stort sett stått i målet.
Till vardags spelar du alltså med VIFK:s P00-lag.
- Jag har haft Tommi Virkama som tränare under
flera år och fått bra träning
och matchning där. Vi har
bl.a. kvalificerat oss till två
FM-slutspel och spelat i Puolen Suomen Liiga. Det har
gett hårda matcher mot bra
motstånd vilket har gjort att
man utvecklats.
Hur ser du själv på din
framtid som fotbollsspelare?
- Vi får se hur det blir med
det. Jag har inget emot att
stanna kvar hemma i en
trygg miljö och fortsätta
utvecklas och få bra målvaktsträning. Att få ett
proffskontrakt är mycket
svårt. Ett mål är naturligtvis att spela till sig en plats
i VIFK:s herrlag. Och kanske
sedan ta nästa steg.
Efter att denna intervju
gjordes har William fått en
ny inbjudan till Chelsea. Nu
i november kommer han
att spendera ytterligare två
veckor hos klubben. Han
kommer då att testas ytterligare samt säkerligen
även att spela i någon/några
matcher.
Tomas Hiekkanen

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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Emelie Smirnoff har fått pröva på att spela med hel del olika lag i sommar. Åldersmässigt hör hon hemma i 15-åringarnas
lag. Mestadels har hon ändå spelat med VIFK:s B-flickor (18 år och yngre). Det laget har vi berättat om förut i år. B-flickorna tog sig till kvartsfinal i FM-serien. Där blev det tyvärr stopp mot TPS. Här är Emelie i aktion mot ONS från Uleåborg.
Säsongen kröntes dock av att hon fick debutera i damernas FM-serie innan hon ens fyllt 15 plus att hon fick åka till Edinburgh med flicklandslaget och möta Skottland.
Lopulta VIFKn B-tytöille tuli 5. sija SM–sarjassa. Kuvassa Emelie ottelussa Oulun ONS:ia vastaan.Emelie Smirnoff on oikeastaan hieman liian nuori pelatakseen B–tyttöjen joukkueessa ja kaiken kukkuraksi hän debytoi myös naisten SM–sarjassa jo ennen kuin hän oli tarpeeksi vanha voidakseen ottaa mopon autotallista kotonaan Sundomissa.

Emelie Smirnoffin kausi on
ollut tapahtumarikas
Vasa IFK:n nopealla oikealla
laitahyökkääjällä
Emelie Smirnoffilla on ollut
vahva kausi, pelaten sekä
B-tyttyöjen SM-sarjassa että
”oikean” naisten joukkueen
kanssa. Sen lisäksi tyttöjen
U16-maajoukkueen valmentaja Marko Saloranta valitsi
hänet joukkueeseensa ja
Emelie oli mukana kun Suomi kohtasi Skotlannin kaksoismaaottelussa Edinburghissa 22.–24.9.2015.
Emelie oli myös joukon
ainut pelaaja pohjoisista
lohkoista. Muut pelaajat
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olivat lähinnä suurkaupunkien joukkueista, kuten HJK,
TPS, Ilves ja PK-35. Yksi maalivahdeista pelaa Bayern
Münchenissä. Emelien kutsu
maajoukkueeseen
kolahti
postiluukusta runsaat kaksi
viikkoa ennen maaotteluita,
mikä oli tietysti kivaa, muttei ehkä ihan odottamatonta?
- Kyllähän minä tunsin, että
maajoukkue voi kohdallani
tulla ajankohtaiseksi, Emelie
myöntää. Minulla on mennyt
todella hyvin tänä vuonna.
Lähinnä kolme asiaa ovat

mielestäni olleet ratkaisevia.
Minut valittiin kesän Palloliton piirisarjafinaalissa All
Stars joukkueeseen. Minulla
on ollut tasainen kausi B-tyttöjen SM–sarjajoukkueessa.
Ja kaiken kukkuraksi olen saanut mahdollisuuden pelata
naisten joukkueessa yli 500
minuuttia tänä vuonna.
Pääasiassa
Emelie
on
pelannut B-tyttöjen joukkueessa, ja siitähän meillä
oli tässä lehdessä juttua aikaisemmin tällä kaudella.
Joukkue sijoittui viidenneksi
SM-sarjassa, mikä on todella

hieno saavutus. Neljännesfinaaleissa TPSaa vastaan, yhden maalin tappiot kärsittiin
molemmissa otteluissa. Mutta sen jälkeen VIFK oli paras
niistä joukkueista, jotka pelasivat sijoista 5–8.
Tässä yhteydessä voidaan
mainita, että Emelie pelasi
ensi kerran naisten SM-sarjassa jo ennen kuin hän sai
ottaa vespansa Sundomissa
sijaitsevan kotitalonsa autotallista, eli se tapahtui jo ennen kuin hän oli edes täyttänyt 15 vuotta. Oliko hän
silloin ehkä nuorin pelaaja

ikinä naisten SM-sarjassa?
Emme tiedä, koska tarkkojen tilastojen löytäminen on
vaikeaa, mutta kaukana ennätyksestä ei varmasti olla,
varsinkaan naisjalkapalloilun kehityttyä siksi, mitä se
tänään on.
Mutta takaisin tyttöjen
maajoukkuepeleihin. Ensimmäisessä ottelussa Emelie
pelasi 90 minuuttia ja Suomi
voitti 2-1. Toisessa ottelussa
peliminuutteja kerääntyi 67,
ja siinä ottelussa skottilaiset
tytöt olivat hieman parempia voittaen 2-0.
- Ensimmäisessä ottelussa
joukkueemme pelaajat olivat tietysti tottumattomia
pelaamaan yhdessä, koska
teimme sen ensimmäistä
kertaa. Mutta tosi hienoa,
että voitimme! Toisessa ottelussa meillä oli myös monta hyvää laukausta maalia
kohti, mutta valitettavasti
ne eivät maaliin uponneet,
Emelie sanoo.
Molemmat ottelut pelattiin
Ainslie Park Stadiumilla vuodenaikaan nähden kuivassa
ja hienossa säässä.
Me tavalliset ihimiset, joiden lähin kosketus maajoukkueeseen tulee television
kautta, olemme tietysti uteliaita kuulemaan mitä maajoukkueessa
pelaaminen
oikeastaan tarkoittaa – mitä
oikein tapahtuu?
- Edinburghissa harjoittelimme suhteellisen kevyesti
päivisin ja miellä oli aika paljon palavereita. Satsasimme
Saajan tilinumero
Mottag. Kontono.
Saaja - Mottagare

En händelserik säsong för Emelie Smirnoff kröntes av att hon fick åka med flicklandslaget
till Edinburgh för att där möta Skottland. På den något improviserade lagbilden, på en
trottoar utanför centrum av Skottlands huvudstad, syns Sundom-tjejen sittande som den
andra från vänster.
Tapahtumarikas kausi on ohi. Emelie Smirnoffille (toinen vasemmalta edessä) sen kohokohta oli maajoukkuetehtävä Edinburghissa ja kaksi maaottelua Skotlantia vastaan.

myös paljon aikaa lihasten
palautumiseen, esimerkiksi
uinnin avulla. Minusta oli
myös tosi hauskaa oppia
tuntemaan uusia pelaajia
ja valmentajia. Maajoukkueen organisaatio teki minuun suuren vaikutuksen

– mukaan otettiin tosi paljon varustusta, jopa omia
hierontapenkkejä, valtavia
huoltokasseja ja useita vaatekertoja joka päivälle, Emelie nauraa.
Entä mikä oli reissussa
kaikkein parasta?

- Vaikuttavin tunne oli kyllä
marssia kentälle Suomen
lippu rinnassa. Silloin tunsin, että tämä on jotain aivan
erikoista, Emelie sanoo.
No kuinkas muuten, toimittaja uskaltautuu lisäämään...
Claus Stolpe

Puh/Tel 050-5424943 Keskuskatu - Centralgatan 34 B 8 • 65320 Vaasa - Vasa
Tilisiirto Girering
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IFK–föreningar i olika former,
på många olika arenor och orter
Den första IFK–föreningen
såg dagens ljus i Stockholm
år 1895. Bakgrunden hittar
man i en ungdomstidning
som hette ”Kamraten” och
som förde fram sunda vanor,
fosterländskhet och dylikt.
I något skede kom någon på
att idrottsföreningar kunde
grundas i tidningens anda.
Det har alltså inget att göra
med att man på vänsterhåll
sedermera skulle kalla varandra ”kamrat”. Strängt taget är väl just IFK Stockholm
kanske den enda (?) IFK–föreningen som har haft någon
slags direkt vänsterprägel
över sig?
Notera att IFK–föreningarna i Sverige skriver förkortningen först och ortsnamnet
efteråt. Här är det ju oftast
tvärtom.
Vår framgångsrika systerförening i huvudstaden,
HIFK, hade i samband med
IFK Stockholms (och därmed hela IFK–rörelsens)
120–årsfestligheter
fått
till uppdrag av Centralorganisationen för IFK (www.
ifkcs.org) att samla samtliga
finländska
IFK–föreningar
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(och de grenar där man tävlar) till en gemensam sammankomst i Helsingfors.
Närmare bestämt lördag 9.5.
En majoritet av landets
IFK–föreningar var representerade på mötet. Från
våra led deltog viceordförande Kim Sund och juniorernas verksamhetsledare
Krister Grönholm. På plats
vid mötet var representanter från Grankulla, Lepplax,
Åbo, Vasa, Helsingfors samt
en kvartett från IFK:s Centralorganisation.
Tillställningen började med en välkomsthälsning av värden,
tillika
sammankallaren,
Kimmo Niemistö från Helsingsfors IFK.
Föreningarna presenterade
sedan i tur och ordning sin
egen förenings verksamhet,
olika grenförbund och hur
organisationerna är uppbyggda. Detta var mycket
intressant och lärorikt att
få höra då de olika inhemska IFK föreningarnas verksamheter skiljer sig tämligen mycket från varandra.
Det finns t.ex ingen enskild
idrottsgren som är repre-

senterad i samtliga klubbar.
Närmast kommer fotbollen
som de flesta IFK-föreningarna hade på repertoaren. Undantaget utgörs av den renodlade
hockeyföreningen
IFK Lepplax utanför Jakobstad. Nämnas kan att deras
”granne”, relativt nybildade
IFK Jakobstad, inte tycks
vara officiell medlem av IFK–
familjen.
Handboll, friidrott, bowling
och ishockey var andra grenar som flera av föreningarna hade verksamhet i.
Under
sammankomsten
utbyttes mycket erfarenheter och synpunkter vilket
uppskattades av deltagarna.
Trots föreningarnas delvis mycket olika verksamhetsområden så märkte vi
alla att kamratandan var något som genomsyrade samtliga föreningars verksamhet.
Under mötet bestämdes att
kontakten med dels Centralorganisation i Sverige som
direkt med de svenska IFK–
föreningarna som förstås de
finländska
IFK–föreningar
som inte var på plats, är något som både bör och skall

ske med större frekvens i
framtiden.
De historiska aspekterna
kring togs även upp och det
är anrika föreningar det är
frågan om även här i Finland. Den första IFK–föreningen såg dagens ljus 1895 i
Stockholm och ganska kort
efter det bildades IFK föreningar även i Finland. Intressant nog var IFK Uleåborg
var först ut den 15 september 1897 tätt följt av Helsingfors IFK 1897 samt Vasa IFK
1900. Just IFK Uleåborg hade
vi ett längre reportage om
för några år sedan i den här
tidningen.
De finländska IFK–föreningarna är grundande följande
år och har följande grenar
på repertoaren:
IFK Uleåborg 1897/2003
(via nyregistrering): Rinkbandy,
fotboll,
futsal,
motionsboxning,
handboll, friidrott, backhoppning, bandy, innebandy.
Helsingfors IFK 1897: Bandy,
bowling, handboll, fotboll,
futsal, friidrott, ishockey.
Vasa IFK 1900: Fotboll,
bowling.
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Åbo IFK 1908: Handboll, fotboll, bowling, friidrott.
IFK Mariehamn 1919: Pingis, bowling, fotboll, friidrott,
ishockey, orientering,
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Uusi jalkapalloakatemia
on ainutlaatuinen
seurojen välinen hanke
VIFK yhteistyössä BK-48, Solf IK:n,Sundom IF:n
ja I-JBK:n kanssa
Lars Mosanderin johtamaa
ja vastaperustettua ”Vaasan
Jalkapalloakatemiaa”
(tai Wasa Fotbollsakademi,
WFA) voidaan lyhyesti sanottuna pitää nimenomaan
jalkapalloakatemiana. Luonnollisena rekrytointialueena
on ensisijaisesti Vaasan
kaupungin, Mustasaaren ja
lähikuntien ruotsin-ja kaksikieliset lapset ja nuoret.
Mutta ovia ei tietenkään ole
muilta suljettu.
Lars
Mosanderilla
on
alan vankkaa kokemusta.
Ohjattuaan aiemmin VIFK:
n junioritoimintaa hän on
sittemmin ollut mm. Jarossa, Örebro SK:ssa. Sen
lisäksi hän on toiminut eri
piirijoukkueissa, seutujoukkueissa ja jopa poikien maajoukkueissa.
Jalkapalloakatemian
tavoitteena on, että toiminta
järjestetään siten, että kaikki
jotka ovat mukana voivat
pelata ja harjoitella asumisympäristönsä
läheisyydessä.
Tavoitteena on, että joukkueet organisoidaan alueittain, kunnes pelaajat ovat 12
- 13- vuotiaita. Kun pelaajat
ovat 13 -14- vuotiaita, muodostuu uusia joukkueita, jotka eivät ole sidottuja mihinkään erityiseen alueeseen.

Korkeat tavoitteet
Tavoitteena on, että tulevaisuudessa ollaan pelaajien
kehittämisessä parhaimpien
joukossa Suomessa (sekä
laajuudessa että eliittitoi-
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minnassa). Tämä koskee
sekä tyttöjä että poikia.
Lisäksi tavoitteena on saavuttaa kansallinen kärkiasema 14 – 15-vuotiaiden
ikäryhmissä, joukkuetasolla
ja henkilökohtaisella tasolla.
Koska
jalkapalloakatemiassa pyritään valmennuksessa ylläpitämään laatua
ja laajuutta, siitä tulee mitä
ilmeisimmin itsestään selvä
vaihtoehto seudun jalkapalloa harrastaville nuorille.
Muutama tavoite voitaisiin
kuvata vaikka seuraavasti:
- Pelaajien kehittäminen
naisten ja miesten edustusjoukkueita varten.
Tämä
tapahtuisi siten, että taitavimmille pelaajille luotaisiin
mahdollisuus edetä seuraavaan kehitysvaiheeseen.
- Maalivahtiemme harjoitusmahdollisuuksien parantaminen ja pätevien valmentajien kouluttaminen.
Hyvien
valmentajien
tarjoaminen, että saavutetaan päämäärä, jossa pelaaja
on keskipisteessä.

Yhteisvastuu
WFA:
n
pelaajakoulutukseen sisältyy myös se,
että kaikki kantavat vastuuta
itsestään, tovereistaan ja
koko joukkueesta. Pelaajien (ja vanhempien) täytyy
myös oppia kantamaan
vastuuta
Jalkapalloakatemiasta ja arvostamaan sitä
ja sen työtä kokonaisvaltaisesti. Tätä varten WFA
on ohjeistukseksi koonnut
”normisopimuksen”, johon

kuuluu sekä oikeuksia että
velvollisuuksia. Tämä jaetaan kaikille vanhempien
pelaajaryhmien pelaajille ja
ohjaajille.
WFA: n tavoitteena on luoda hyvin toimiva yhteistyö
niiden seurojen kanssa, jotka ovat rekrytointialueellamme. Muiden yhteistyöseurojen valmentajat
ja ohjaajat ovat aina tervetulleita osallistumaan jalkapallokursseille, jotka järjestämme WFA: n johdolla.
Muiden seurojen pelaajia ja
ohjaajia voidaan kutsua junioreillemme järjestämillemme jalkapalloleireille. Järjestämme myös erikoisleirejä/
harjoituksia alueen taitaville
ja eteenpäin pyrkiville pelaajille.
Kun jonkun muun seuran
pelaaja haluaa tulla mukaan
jonkun WFA: n joukkueen
harjoituksiin tai kun me rekrytoimme jonkun pelaajan,
pitää kasvattajaseuraan ja
vanhempiin aina ensin ottaa yhteyttä epäselvyyksien
tai väärinkäsitysten välttämiseksi. Meidän toimintamallimme voidaan pukea
sanoihin ”me osaamme, me
haluamme ja me uskallamme”
Akatemiassa kaikille lapsille, jotka haluavat pelata
jalkapalloa annetaan siihen
mahdollisuus. Harjoitusten
ja toiminnan on oltava sen
muotoista, että kaikille kiinnostuneille on tilaa.
Tämä tarkoittaa sitä, että
kaikkien, jotka haluavat pelata jalkapalloa saavat tehdä

Det finns gott om föreningar
i trakten. Ett samarbete har
länge varit på tapeten. Då
möjlighet gavs att få Lars
Mosander vid rodret innebar det en unik chans som
man inte ville missa. De föreningar som är med i Wasa
Fotbollakademi är alltså inte
bara VIFK utan även BK-48,
Iskmo-Jungsund BK, Sundom IF och Solf IK.
Seudullamme on paljon
seuroja. Nämä iloiset tytöt
ovat Iskmo–Jungsund BK:n
pelaajia. Seurojen välistä
yhteistyötä on kauan mietitty. Kun tuli mahdolliseksi
saada Lars Mosander johtamaan työtä, merkitsi se ainutlaatuista mahdollisuutta.
Akatemian seuroja eivät ole
pelkästään VIFK ja I-JBK
vaan siihen kuuluvat myös
BK-48, Sundom IF ja Solf IK

sitä omien tarpeittensa ja
kykyjensä mukaan turvallisessa ja harmonisessa ympäristössä.
Kim Sund
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Generella mål och riktlinjer för WFA
Tanken med nystartade
Wasa Fotbollsakademi – under ledning av Lars Mosander – är att kunna erbjuda en
verksamhet som är utvecklande, intressant och rolig
för såväl spelare som för
tränare och föräldrar. Målet
är att bedriva en verksamhet som lockar så många
ungdomar som möjligt. Målsättningen är därför att ha
en stabil och välfungerande
organisation med kunskap
och kvalitét som främsta varumärke.
Juniorfotbollen
utgör
basen för hela WFA:s fotbollsverksamhet,
vilket
innebär att det är här vi skall
hitta och utbilda största delen av våra framtida spelare,
tränare och ledare.
WFA skall ha ett gott samarbete med klubbar inom
vårt
rekryteringsområde.
Även föreningar utanför
WFA:s verksamhet kan erbjudas skolning beträffande
utbildning av tränare, spelare etc. Talangfulla spelare
i regionen skall/kan inbjudas
till
läger/träningstillfällen
som anordnas av Wasa Fotbollsakademi. Vår strävan
är också att utveckla samarbete med andra föreningar?
lokalt, nationellt och internationellt. Wasa Fotbollsakademi skall verka för att
skapa ett bra kontaktnät till
det omgivande samhället?
skola, kommun och andra
organisationer.
Tränarna/ledarna i WFA
skall erbjudas bra utbildning. Fortbildning, tränarträffar, diskussionstillfällen
utgör alla viktiga ingredienser i denna satsning. Bra
tränare/ledare är en grundförutsättning. Tränarna/ledarna skall ges stöd av WFA
och känna sig betydelsefulla
för respektive förenings ut-
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Lars ”Mosa” Mosander har återvänt till hemorten Vasa.
Detta efter utflykter i bland annat Jaro, Örebro SK, de finländska juniorlandslagen samt andra jobb inom den finska
bollförbundet. Mosanders fotbollserfarenhet som tränare
är något som inte många tränare på våra breddgrader besitter. Merparten av tiden har han lagt på unga talanger. Han
kommer nu att ansvara för WFA:s fotbollsverksamhet där
målsättningarna är högt ställda.
Lars ”Mosa” Mosander on palannut kotiseudulleen Vaasaan oltuaan sitä ennen mm. Jarossa, Örebro SK:ssa,
Suomen juniorimaajoukkueissa sekä muissa tehtävissä
Suomen Palloliitossa. Mosanderin valmentajakokemuksia
vastaavaa ei kovin monelta näillä main löydy. Suurimman
osan ajastaan hän on keskittänyt nuoriin lupauksiin. Nyt
hän vastaa WFA: n jalkapallotoiminnasta, jonka tavoitteet
ovat korkealla.

veckling. Föräldrarna skall
erbjudas en introduktion
gällande WFA:s mål och arbetssätt
(föräldramöten/
kvällar). Utan stöd från föräldrarna blir verksamheten
omöjlig att bedriva. En aktiv
rekrytering bland föräldrarna till olika poster och uppgifter inom föreningarna bör
ske kontinuerligt.
Fotbollsverksamheten
skall bedrivas i en positiv

anda, där ungdomarna stimuleras, uppmuntras och
får beröm. På detta sätt
skapas glädje, vilket är en
förutsättning för bra inlärning, laganda samt intresse
för träning på egen hand.
Vi följer givna regler, visar
respekt för ledare, föräldrar, funktionärer, domare
med– och motspelare, andra
föreningar etc. Spelare och
ledare skall uppträda i en-

lighet med WFA:s principer
och värderingar i alla sammanhang, inte enbart vid
träning och match.
Ungdomarna skall inte hindras från att delta i andra
idrotter. Det är till fördel för
barnens fysiska, motoriska
och koordinativa utveckling
om de sysslar med många
olika idrotter ända upp i puberteten. Vi bör dock vara
uppmärksamma på att det
inte blir för fysiskt betungande samt att de inte försätts i situationer t ex gällande val av tränings– och
matchnivå eller idrottsgren,
som hos dem skapar psykisk
press.
Spelare med talang och
ambition skall erbjudas
extra träning. Satsning på
extra talangträning där ett
visst urval av spelare börjar
ske startar vid 14 års ålder.
Dessa spelare skall erbjudas bästa möjliga träning,
spela i de lag deras talang
och mognad förutsätter
oavsett ålder, få möjlighet
att spela mot internationellt
motstånd samt erhålla olika
former av annat stöd från
klubben.
Extra träning skall erbjudas redan från 9 års ålder för
spelare som vill träna mer
än andra. Dessa träningar
skall vara öppna för alla oavsett färdighetsnivå. Kravnivån på dessa träningar skall
vara högre än på vanliga lagträningar.
Spelarutvecklingsprogrammet är indelat i fyra olika
steg:

– Fotbollsskola
(G9,F10, E11)
– Teknikskola (D12, D13)
– Utvecklingsgrupp
(C14, C15)
– Fotbollsakademin
(B och A jun)

match, utan även att våra
juniorer görs medvetna om
vilken satsning och träningsmängd som krävs för att
man skall kunna spela på högre nivå.
Fotbollsverksamheten
skall bedrivas så att den
bidrar till att utveckla ungdomarnas fysiska, psykiska
och sociala utveckling. Kamratskap, rent spel, hälsa, bra
självkänsla, förmåga att göra
sitt bästa både i med– och
motgång, är exempel på en
bra föreningsanda i linje
med WFA:s principer. Ungdomarna skall fostras till att
ta ansvar för sig själva, föreningen och omgivningen.
Ett gott kamratskap och en
positiv atmosfär i föreningen är en förutsättning för att
vi skall kunna locka fler
fler ungdomar att börja spela fotboll
i våra föreningar.

9,90€



(NORM. 15,20€)

Erbjudandet gäller med denna kupong må-to i oktober

MÅ-TO 10.30-21, FR 10.30-23, LÖ
VASAESPLANADEN 22, VASA TE

WWW.PANCHOVILLA.FI

9,90€



De två första stegen är öppna för alla som vill träna extra. Extra träning kan ordnas
även för yngre åldersgrupper. Denna träning bedrivs
främst i form av extra spelträning.
För att kunna uppnå de mål
vi ställt skall juniorträningen
i föreningarna bedrivas så
att den:
– Utvecklar spelförståelse
fotbollsfärdigheter
– Utvecklar teknik, speciellt den speltekniska (funktionella)
– Utvecklar snabbhet ochrörlighet (koordination &
motorik)
– Utvecklar fysiska och
psykiska egenskaper
– Utvecklar kunskaper och
färdigheter till att ta egna initiativ på och utanför planen
– Ger de äldre juniorspelarna grundskolning i fotbollsträning och träningslära
– Lär ut rätt inställning till
träning och match (”träningskultur”)
– Skapar kamratanda som
tilltalar och lockar nya juniorer till föreningen
– Är anpassad till barnens
utvecklingsnivå rätt träning
i rätt ålder
Målsättningen med juniorfotbollen är att utveckla
spelare till våra seniorlag.
Detta betyder att all träning
fram till seniorlaget bygger
på en utvecklingsprocess
där spelaren och spelarens
utveckling kommer i första
hand. Givetvis skall alla lag
alltid gå in för att vinna sina
matcher, men placering i
serietabellen får aldrig vara
viktigare än utveckling av
spelare.
Förutom en rätt och kvalitativt bra fotbollsutbildning
är inlärandet av riktig träningskultur en förutsättning
för att de sportsliga målen
skall kunna uppfyllas. Med
träningskultur menas inte
enbart en rätt attityd och
inställning till träning och

(NORM. 15,20€)

Erbjudandet gäller
med med
denna denna
kupong må-to
i oktober
2015.
Erbjudandet
gäller
kupong
till 30.12.2015
MÅ-TO 10.30-21, FR 10.30-23, LÖ 12-23, SÖ 13-19
VASAESPLANADEN 22, VASA TEL 050 3000 619

WWW.PANCHOVILLA.FI/VAASA

Kim Sund

Biojäte - Bioavfall

WaNTeD
Joka päivä n. 20 % biojätettä katoaa poltettavaan
jätteeseen. Auta meitä palauttamaan ne oikeaan
osoitteeseen, sinun biojäteastiaasi.
Varje dag försvinner ca 20 % bioavfall bland
brännbart. Hjälp oss att returnera dem till rätt
adress, ditt bioavfallskärl.

x

45

Tiesitkö? / Visste du?

Kerrostalossa muodostuu noin 91 kg biojätettä viikossa. Tästä saatavalla energiamäärällä pesisit 45 koneellista astioita.
Ett höghus producerar ca 91 kg bioavfall i veckan. Det motsvarar energimängden som behövs för att köra 45 fulla diskmaskiner.

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

23

Kotimainen
tuoresalaatti
hetkessa.fi

www.epv.fi

ma-pe/må-fre 7-19, la/lö 9-15
puh/tel.0935413000

www.stark-suomi.fi
ANNONS

14

Jarmo Pylkkä 0408482214
Ari Pitkäranta 0408482215

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
24som erbjuds.
- Leison har under hela

- 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 ärwww.vaasanrakennuskorjaus.ﬁ
bra
och mångsidigt. Jag har
märkt att man i Finland vill
ha sina grönsaker och sin
sallad skilt, och det funkar

