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Vad innebär ansvaret att vara en 
bra fostrarförening?

Efter en hellyckad jubi-
leumsfest på hösten och 

nu med respektfulla 110 år på 
nacken är vi tillbaka i varda-
gen. Som så många gånger ti-
digare inleder vi säsongen och 
”VIFK Magazine” med att sia 
lite om framtiden. Som vanligt 
är lagbygget inne på slutrakan 
den här tiden på året. Några 
har lämnat föreningen för en 
vända på andra jaktmarker 
och några nya har hittat Vasa 
IFK. Precis som det brukar 
vara efter varje säsong. Vasa 
IFK har gjort kontrakt med en 
handfull nya verkligt intres-
santa spelare inför 2011. Flera 
verkligt lovande spelare som 
håller hög nivå. Precis som 
våra egna. Handlar om spelare 
som på sikt borde bli en verk-
lig tillgång.

 Som de fl esta som följer med 
fotbollen kanske vet kommer 
seriesystemet att ändras in-
för 2012. Några lag verkligen 
satsar stora belopp för att ta 
steget till en högre division. 
Dessa föreningar har verkli-
gen skaffat sig spelare som 
rimligen utan problem borde 
springa igenom serien. Ändå 
skall vi som vanligt konstatera 
att inga seriepoäng delas ut i 
förväg. Utgången är som sagt 
inte klar. Bollen är rund som 
bekant är och vad som helst 
kan hända under seriens gång. 
Eftersom Vasa IFK har en plan 

som sträcker sig över fl era år 
så har styrelsen och lagled-
ningen tillsammans bestämt 
att inte ”spränga banken” för 
att nå kortsiktig framgång.

Vi vet att herrfotbollen står 
inför stora utmaningar och att 
organisationen skall utveck-
las för att vi skall nå uppsatta 
mål. 

Den verkligt stora utma-
ningen just nu inom Vasa IFK 
är damfotbollen. Vi har inom 
föreningen en hel drös med 
mycket lovande fl ickor som 
spelar på FM-nivå och ett bra 
damlag som har framtiden 
framför sig. Här har korten 
blandats om sedan VPS lade 
ner sitt damlag. Tränaren och 
många av spelarna sökte sig 
till VIFK. För att damfotbollen 
skall förmå att utvecklas krävs 
även på den sidan en stark or-
ganisation, annars rinner det 
fi na juniorarbetet lätt ut i san-
den. Det spelarmaterial som 

fi nns till förfogande på fl ick- 
och damsidan borde med en 
något så när stark organisa-
tion ge en plats i division 1 
och kanske ligan om något år. 
För att detta skall vara möjligt 
så borde ett antal frejdiga och 
ansvarskännande personer 
stiga fram för att leda denna 
del av verksamheten. Gör det!

Det som oroar oss inom VIFK 
är den fräcka värvningsstil av 
juniorer som tydligen är satt i 
system i vissa föreningar i nej-
den. Nämligen att ringa runt 
till allt yngre juniorer för att 
prata över dem från Vasa IFK. 
Detta speciellt då den egna 
juniorverksamheten inte för-
mått leverera någonting på 
många herrans år. Att man 
sedan nu som då hör på stan 
hur värdelös verksamhet Vasa 
IFK bedriver så börjar man 
verkligen fundera vad som 
pågår. Speciellt med tanke på 
att Vasa IFK regelbundet har 
många ungdomar på lands-
lagsläger. Senaste år var 18 
juniorer från Vasa kallade till 
landslagsläger, 15 från Vasa 
IFK och 3 från FC-Sport. Kan 
verksamheten verkligen vara 
så urdålig om så många blir 
kallade till landslagsläger?

En sak som vi inte skall syss-
la med inom Vasa IFK är att 
”tvångsvärva” juniorer, de må 
då vara hur bra som helst! Är 
det någon lagledare, tränare 
eller annan funktionär som 
slås av tanken att ringa runt 
och värva spelare från andra 
föreningar så är det bara att 
glömma detta! Vasa IFK skall 
trygga sin juniorfostran ge-
nom den egna verksamheten. 
Man skall göra föreningen 
attraktiv genom en bra, inne-
hållsrik och intressant verk-
samhet. Inte genom att lura på 
vad grannen har och plocka 
bären ur kakan. En sak är na-

turlig och som vi får axeptera, 
är att de juniorer som blir så 
bra att vi inte förmår erbjuda 
tillräckligt med utmaningar 
åt dem, så skall beredas möj-
ligheter att hitta en förening 
med ännu bättre resurser än 
vad Vasa IFK har just då. 

Den målvaktsakademi som 
Esa Kurki har startat inom 
VIFK kan ses som ett lysande 
exempel på hur man kan göra 
sin förening attraktiv.Vi skall 
inte ta till billiga trick för att 
få över en eller fl era spelare 
till något lag. Är det någon 
som vill börja eller som even-
tuellt vill komma till Vasa IFK 
i ett senare skede så tar nog 
vederbörande eller dennes 
föräldrar kontakt med våra 
ansvarspersoner i föreningen. 
Även i dessa fall borde den 
gamla gentlemannaregeln 
gälla! Vederbörandes förening 
kontaktas den offi ciella vägen 
mellan föreningarna, ärendet 
presenteras på detta sätt för 
vidare överenskommelser. 

Ni som uppskattar Vasa IFK 
kan gärna söka fram bankgirot 
för inbetalning av medlemsav-
giften (fi nns inne i tidningen). 
Utnyttja förmånen att bli med-
lem i Vasa IFK. Vi behöver Er 
support! Bli ständig medlem 
det lönar sig på lång sikt (skriv 
tydligt ut, namn och adress 
för postning av medl.kort). 
Alla som är medlemmar i VIFK 
har automatiskt rabatt på in-
köp från Starkki, Maskinser-
vice Marander och Intersport 
detta genom att visa upp med-
lemskortet.  Om Ni dessutom 
har lite anlag för ornitologi 
kolla också in fågelholksan-
nonsen, det fi nns fortfarande 
några prima holkar kvar till 
försäljning! 

Med bästa fotbollshälsningar
Henrik Skytte

Ordf. för Vasa IFK
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Syksyllä vietettyjen lois-
tokkaiden riemujuhlien 

jälkeen, ja kunniotettavat 110 
vuotta takanamme olemme 
taas arjen askareissa. kuten 
monesti muulloin aloitamme 
kautemme ja IFK Magazinen 
tähystelemällä vähäsen tule-
vaisuuteen. Kuten tapoihin 
kuuluu joukkueen rakentelu 
on loppuvaiheissaan tähän ai-
kaan vuodesta.

VIFK:n todelliset haasteet 
juuri nyt ovat naisjalkapallon 
puolella. Seurassamme on 
koko liuta hyviä, lupaavia tyt-
töjä, jotka pelaavat SM-tasolla, 
ja lisäksi naisten edustusjouk-
kue on hyväntasoinen ja varsi-
nainen tulevaisuuden joukkue. 
Tällä saralla on tapahtunut 
todellinen uusjako VPS:n lope-
tettua naisten joukkueen toi-
mintansa. Valmentaja ja monet 
pelaajat hakeutuivat VIFK:hon. 
Jotta jalkapalloilu kehittyisi, 
vaatii sekin osaltaan vahvaa 
organisaatiota, muuten hieno 
juniorityö valuu hukkaan Tällä 
pelaaja-aineksella mikä meillä 
nyt on, ja jos sille saadaan 
kunnon taustavoimat voitaisi-
in varmasti toimia ykkösessä 
ja muutaman vuoden päästä 
jopa liigassa. Jotta tämä to-
teutuisi, pitäisi joidenkin ur-
heiden  ja vastuuntuntoisten 
henkilöiden astua esille johta-
maan tätä toimintaa. Tehkää 
se hyvät ihmiset!

Se mikä meitä VIFK:ssa huo-
lestuttaa on se röyhkeä ju-
niorien värväystapa, jonka 
eräät lähiseudun seurat ovat 
omaksuneet. Soitetaan yhä 
nuoremmille pelaajille ja yrite-
tään värvätä heidät VIFK:sta. 
Näin varsinkin kun oma junio-
ritoiminta ei ole onnistunut, 
moneen vuoteen tuottamaan 
mitään. kun tämän lisäksi aina 
silloin tällöin kaupungilla saa 
kuulla kuinka kelvotonta VIFK:
n toiminta on, panee se todel-

Vastuuntuntoinen 
kasvattajaseura

la miettimään mistä oikein on 
kyse. Varsinkin, kun ajattelee, 
että VIFK:lla on säännöllisesti 
nuoria maajoukkueleireillä. 
Viime vuonna Vaasasta 18 
pelaajaa oli maajoukkuelei-
reillä. Vaasan IFK:sta oli 15 ja 
FC Sportista oli kolme. Voiko 
toimintamme tosiaan olla niin 
surkeaa, vaikka niin monta on 
kutsuttu leireille?

Asia, jota meidän IFK:n pii-
rissä ei missään nimessä tule 
harrastaa on juniorien ”pak-
kovärvääminen”, olkoot he 
sitten miten hyviä tahansa. 
Jos jonkun joukkueenjohtajan, 
valmentajan tai jonkun muun 
toimitsijan päähän moinen 
soittaminen ja värvääminen 
pälkähtää, niin se on heti 
unohdettava. Vaasan IFK tur-
vaa junioritoimintansa omal-
la kasvatuksellaan. Seuran 
tekee houkuttelevaksi vain 
hyvä, rikas ja mielenkiintoi-
nen toiminta. Ei pidä tiirailla 
naapuria ja yrittää viedä par-
haat päältä. Tietenkin meidän 
täytyy hyväksyä, että sellaiset 
juniorit, jotka saavuttavat sel-
laisen tason, että meillä ei ole 

heille enää mitään annettavaa 
jättävät seuran. Silloin meidän 
on autettava heitä löytämään 
seura, jossa on vielä parem-
mat resurssit kuin VIFK:lla on 
tällä hetkellä.

Esa Kurjen alulle panema 
VIFK:n maalivahtiakatemia on 
loistava esimerkki siitä kuinka 
seurasta voidaan tehdä ve-
tovoimainen, tuoreen esimer-
kin mainitakseni.

Meidän ei pidä sortua mihin-
kään halpamaisuuksiin yhden 
tai usean pelaajan saamiseksi 
joukkueeseen. Mikäli joku 
haluaa aloittaa tai myöhemmin 
tulla mukaan VIFK: toimintaan 
tämä henkilö tai hänen van-
hempansa ottavat yhteyttä 

seuramme vastuuhenkilöihin. 
Näissäkin tapauksissa vanhan 
herrasmiessopimuksen pitäisi 
päteä! Otetaan yhteyttä viral-
lista tietä pelaajan seuraan ja 
asiaa viedään näin eteenpäin 
jatkosopimuksia varten.

Kaikille VIFK:n jäsenille my-
önnetään automaattisesti 
alennusta seuraavissa liikke-
issä. Starkki, konehuolto Ma-
rander ja Intersport kunhan 
jäsenkortti on mukana.

Lisäksi toivon, että tuette 
ilmoittajiamme. Oli sitten 
kyseessä roskien tyhjennys, 
hiustenleikkaus, pankkiasiat, 
vakuutukset tai jotain muuta.

Henrik Skytte
Vaasan IFK:n puheenjohtaja
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Att ha ett gränsöverskri-
dande samarbete mellan Vasa 
och Umeå känns så naturligt 
– båda är universitetsstäder, 
Kvarken, språket och mycket 
mera förenar oss. Så varför 
inte samarbeta även inom 
idrotten – för vår del kring fot-
bollen förstås.

Efter att vår familj fl yttade 
tillbaka till Vasa efter 7 år i 
Umeå, blev många nära och 
kära kvar på den svenska si-
dan, speciellt för våra barn 
som föddes i ”björkarnas 
stad”.

Att ta kontakt med Umeå IK 
kändes så lätt efter att vi fi ck 
höra att dotterns bästa barn-
domskompis Amanda Skyl-
bäck fl yttat över till Umeå IK .

Ett mejl till föreningen med 
lite info om våra fl ickor - Vasa 
IFK:s B-fl ickor (som spelar i 
FM-serien) - och en fråga om 

Umeå IK på besök i Vasa 
Umeå IK kunde tänka sig att 
hitta några samarbetsmöjlig-
heter med oss. Relativt snabbt 
kom det svar att de var riktigt 
intresserade och därifrån bör-
jade vi spinna vidare.

Tanken var från vår sida att 
vi skulle åka först över till 
Umeå på tränings/match läger, 
men då Umeå stad inte har nå-
gon fullstor innehall för fotboll 
svängde vi på kakan och bjöd 
in Umeå fl ickorna till Vasa i 
stället – för här har vi ju Bot-
nia Hallen och Närpes bollhall 
till förfogande.

 Att hitta ett datum som kan 
passa in för två lag som har 
fl ickor i denhär åldern är inte 
helt lätt. Det är regionlags-, 
landslags- och länslagsläger, 
sportlov under olika veckor 
i Sverige och Finland med 
mera. Dessutom inprickade 
träningsmatcher och cuper. 

Men efter en hel del mejlkon-
takt och telefonsamtal hittade 
vi en helg för Umeå-fl ickornas 
besök och ett motbesök för 
våra fl ickor.

Umeå IK 17 Elit består i dag 
av 16 fl ickor upplockade från 
olika föreningar runt om Umeå. 
Lovande fl ickor födda 95-94 
som 2011 kommer att spela i 
serien ”F17 Svenska Spel”. 

För att få spela i denna se-
rie, måste man ha ett damlag 
i minst division 1. 

”Svenska Spel”, motsvarig-
het till Finlands ”Veikkaus”, 
sponsorer serien. Det betyder 
att lagens resor och övernatt-
ningar betalas av ”Svenska 
spel”. När UIK har match i 
Stockholm är det fl yg som gäl-
ler. Det kan vi bara drömma 
om här, eller tror någon att 
”Veikkaus” skulle göra samma 
sak här?

Umeå fl ickorna kom på besök 
en helg i januari. Tidig lördag 
morgon. Sedan frukost och in-
checkning på hotell i Smedsby 
just det man söker för eget lag 
när man är ute på turné och 
dessutom är läget ypperligt 
med tanke på Botnia Hallen.

Kl 10 var det bokad tränings-
tid för Umeå IK i Botniahal-
len, eller att säga ”bokad” är 
väl lite fel. Det var så att VIFK 
herrlag hade träningstid och 
gav halva planen till UIK. 

Här ett stort tack till ”Kärde” 
& Co. Det är såhär det skall 
fungera då man tillhör en för-
ening med kamratskap!

På lördag åt vi gemensam 
middag och senare på kvällen 
var det sen dags med match 
Vasa IFK BSM – UIK 17 Elit i 
Botnia Hallen. Men oj vilken 
anstormning med publik det 
blev, alla sittplatser fullsatta 
och ännu fl era stående – tänk 
vad roligt att vi fi ck så många 

och röra på sig en sen lördag 
kväll – superkul!

Umeå fl ickorna spelade sin 
första match tillsammans som 
lag och hela helgen var för 
dem ett slags uppstart inför 
säsongen.

Matchen tände nog våra 
fl ickor också, det behövs så-
dana här tillfällen för att orka 
träna hårt under vintersäsong-
en. Matchen slutade 5-0 till de 
våra. Men Umeå-fl ickorna gav 
oss ett bra motstånd.

Söndagen blev lika intensiv 
för fl ickorna, gemensam buss-
färd mot Närpes direkt efter 
frukosten. Gemensam träning 
och uppladdning för match 
nummer två blev det i Närpes 
bollhall – och varje gång vi är i 
bollhallen tänker man om man 
ändå kunde ta den på ett släp 
hem till Vasa – en perfekt hall!

Till andra matchen kom 
Umeå fl ickorna med lite an-
nan taktik uppgjort av Karro, 
Anders och Richard. Den här 
gången slutade det med att re-
sultatet skrevs 4-1 till de våra. 

Den här helgen var väldigt 
intensiv och när vi åker över 
till Umeå har vi redan en ge-
mensam helg bakom oss, så 
vi hoppas att fl ickorna har lite 
mera tid för att hinna umgås 
och hitta nya vänner.

VIFK-fl ickorna kommer att 
åka över till Umeå den 29 
april och tyvärr blir det inte 
lika snabb färd över Kvarken 
för vår del utan det blir RG 
Line som gäller. Som det ser 
ut nu blir det ungefär ett lika-
dant program för oss i Umeå, 
match mot våra vänner i UIK 
och även en match mot Umeå 
Södra (damer i division I) eller 
Västerbottens länslag f17 är 
på tapeten.

”Cisse” & Krister Grönholm
FOTO: JOHAN GEISOR
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Karolina Westberg basar för Umeå IK:s 17-åringar. Här ges 
tillfälle att ta del av hennes tankar efter besöket i Vasa.

”Ingen 
spelare 
är större 
än laget”
Det var en minst sagt in-

tensiv men oerhört givande 
helg för vår del! Både för oss 
tränare men även för tjejerna! 
De verkade tycka att det var 
riktigt roligt. Trots 9-1 i baken! 
Så det är ett väldigt gott betyg! 
I halvtid under andra matchen 
sa de också själva att de var tio 
gånger bättre än i första så fort-
sätter vi i den utvecklingsfasen 
blir det en tuff retur för er på vår 
hemmaplan!

Vi visste redan innan att vi har 
en hel del att jobba med laget. 
Allt från individuell teknik till 
positionsspel. I Sverige lägger 
vi väldigt stor vikt vid just posi-
tioner. 

Tanken är att ”ingen spelare 
är större än laget, helheten”. 
Även att kunna hantera bollen 

i högt tempo är en nyckel. Här 
har vi något som våra spelare 
har problem med i dagsläget.

Fysiskt anser jag att vi ham-
nat efter en del när det gäller 
Allsvenskan och interna-
tionellt. Vi har börjat lägga en 
grund både konditions- och 
styrkemässigt. Snabbhet och 
spänst kommer först när de är 
tillräckligt starka.

Jag vill att deras muskelvolym 
ökar men för den skull inte tap-

pa smidighet och snabbhet. Ser 
man på t.ex. Marta är hon oer-
hört stark trots att hon är liten 
och smal, mycket pga. sin fi na 
balans. Vi kör en version av A-
lagets fysträning, vilket innebär 
att deras fystränare lägger upp 
ett anpassat träningsprogram 
för oss. Detta har både före-
byggande (skador) och uppby-
ggande syfte så att de är väl 
förberedda när detta sen ska 
utökas ytterligare.

Närmaste tiden kommer vi 
lägga mycket vikt vid mottag, 
touch och passningsspel. Det 
fi nns bra förutsättningar men vi 
måste också vara ödmjuka. Det 
är en bra bit kvar tills vi kommer 
att prestera vår bästa fotboll. 
Därför är det ytterst viktigt att 
möta bra motstånd. Inte alltid 
helt lätt eftersom tjejerna byg-
ger självförtroende genom att 
vinna matcher också.

Vad jag speciellt gillade med 
VIFK:s spel var att ni hade mån-
ga snabba spelare. Detta gör 
att vi måste ligga ännu mer rätt i 
positioner. Ibland kan de slarva 
lite med det eftersom de ändå 
hinner reparera sina misstag. 
Mot VIFK gick inte detta! VIFK:
s rörliga mittfält är en viktig ny-
ckel till lagets framgång. I den 
andra matchen anpassade vi 
oss lite mer efter det. Vi plock-
ade ner en forward längre ner 
i banan i försvarsspelet, vilket 
fi ck en mycket bättre effekt.

Vi hoppas naturligtvis att även 
ni har lärt er någonting av oss 
och vi ser framemot att ge er ett 
bättre motstånd nästa gång!

Karolina Westberg,
tränare Umeå IK ”Elit 17”

Det blev två matcher mellan 
VIFK:s B-fl ickor och Umeå 
IK:s 17-åringar. Att det blev 
två vinster för VIFK är mindre 
relevant än det faktum att 
lagen fungerade bra till-
sammans och siktar på att 
fortsätta samarbetet. Först 
väntar ett motbesök i Umeå. 
Men på sikt kanske man 
rentav kan fördjupa det hela 
med gemensamma tränings-
läger eller någonting annat. 
Så länge det är givande för 
bägge parter kan samarbetet 
säkert utvidgas.

FOTO: JOHAN GEISOR

FOTO: KRISTER GRÖNHOLM
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Meidän seuduilla yks sun toinen seuraa  
ruotsalaista seurajalkapalloa ihan ym-
märrettävistä syistä. Melko usein kuulla-
an puhuttavan niin sanotusta ”Norrlannin 
ikkunasta”. Mutta mistä oikein on kysy-
mys? Sitä eivät kaikki taida oikein tietää. 
Eivät aivan kokonann ainakaan. Käsitteen 
loi aikanaan Putte Kock; entinen pelaaja, 
liittopamppu ja TV:n ensimmäinen jalka-
palloasiantuntija kiitos ”Puten veikkaus-
vihjeohjelman”. Tämä tapahtui, kun GIF 
Sundsvall syksyllä 1964 nousi pääsarjaan. 
Mutta ikkuna paukahti  kiinni, kun Sunds-
vall jäi sarjan viimeiseksi 1965. ”Norrlan-
nin ikkuna” aukeni uudestaan kun IFK 
Holmsund 1966 nousi pääsarjaan. Suuri 
ansio kuului Pekka Utriaiselle, tunnetul-
le vaasalaiselle jalkapallohahmolle. IFK 

Det så kallade ”norrlandsfönstret” syftar på att något lag norr om bandyorter-
na Bollnäs och Söderhamn fi nns med i Allsvenskan. Då IFK Holmsund öppnade 
”norrlandsfönstret” i slutet av 1960-talet fanns Pekka Utriainen med i laget. Första 
gången det här ”fönstret” öppnades var hösten 1964, då GIF Sundsvall steg. Ter-
men myntades av Putte Kock; förbundspamp, före detta landslagsspelare och den 
tippningsexpert som i tiderna hade ”Puttes tips” i TV.

Holmsundinkin vierailu jäi vain yksivuoti-
seksi. Siihen aikaan Allsvenskanissa eivät 
ulkomaalaiset saaneet pelata. Pekka vaih-
toi kansalaisuutta ja sai peliluvan vain 
muutaman tunnin ennen Allsvenskanin 
avauskierrosta.

Se että Allsvenskanissa ei pelannut po-
hjoisen joukkueita ei suinkaan johtunut 
siitä, että ne olisivat olleet huonoja vaan 
syy oli se että aina vuoteen 1954 asti ne 
eivät saaneet pelata pääsarjassa. Tämä 
johtui siitä, että siihen aikaan etelän jouk-
kueiden oli liian hankala hankkiutua sin-
ne. Lisäksihän pelaajilla oli omat työnsä 
hoidettavina, joten ei voinut kerta kaik-
kiaan jäädä töistä pois.

Seuraavaksi syntyy kysymys, että mi-

ten Norrlanti tulisi määritellä. Usein sa-
notaan, että Taalainmaanjoki on raja. 
Sen tähden sellaiset paikkakunnat kuten 
Gävle ja Sandviken normaalisti olisivat 
osa Norrlantia. Mutta jalkapallossa raja 
asetettiin hieman korkeammalle, tarkem-
min sanottuna Bollnäsin ja Söderhamnin 
korkeudelle.

Katsokaa mielellänne kartasta, niin 
saatte nähdä kuinka etelässä tämä raja 
oli! Vaasa on aika paljon pohjoisemmassa 
kuin nämä.

Kuitenkin, kun Gefl e IF ja GIF Sundsvall 
karsivat 2010 paikasta Allsvenskanissa 
nousi tämä ”Norrlannin ikkuna” taas par-
rasvaloihin. Mutta kun Gefl e voitti, niin 
ikkuna pysyi kiinni.

Vuosien saatossa Norrlannin joukkuei-
den on ollut vaikea saavuttaa Allsvenska-
nissa vakiopaikkaa. GIF Sundsvall on on-
nistunut parhaiten. Pohjoisin onnistuja 
on ollut IFK Luulaja, kun se vuonna 1971 
oli mukana. Historiallinen vuosi ruotsa-
laisessa jalkapalloilussa, siinä mielessä 
että silloin allekirjoittanut jossain määrin 
alkoi seurata Allsvenskania (ainakin vä-
häsen) kiitos Aku Ankan keräilykuvien. 
Kesätauolla IFK teki virheen kohtaamalla 
Liverpoolin harjoitusottelussa. Huhujen 
mukaan ottelu oli niin kova, että monet 
avainpelaajat loukkaantuivat niin pahasti, 
etteivät norrlantilaiset pysyneet syksyllä 
enää sarjassa.

Myös jääkiekossa puhuttiin aikaisemmin 
”Norrlanninikkunasta”. Mutta kun pohjoi-
sen joukkueille tarjoutui mahdollisuus 
pelata ylimmässä sarjassa Skellefteå AIK 
nousi heti. Nyt kun monet joukkueet 
ovat vakiinnuttaneet paikkansa pääsar-
jassa käsitteellä ei enää ole merkitystä. 
Modo (Örnsköldsvik), Timrå (Sundsvall) 
ja Björklöven (Uumaja) esim. vastasivat 
tästä.

Naisjalkapallossa on tapahtunut ihan 
sama juttu. Tänään olemme tottuneet 
siihen, että Uumaja on kärkijoukkueita, 
mutta ennen sitä Sunnanå (Skellefteå) on 
ollut sarjassa.

Claus Stolpe

Miksi puhutaan 
”Norrlannin ikkunasta?”
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Starkki återigen med verkligen betydande rabatter på varor som inte är kampanjvaror.
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 Förmånerna fås genom att visa upp medlemskortet i respektive butiks kassa.
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Ykkösessä 
suuri 
vaihtuvuus

VIFK pelasi 1-divisioonassa vuosina 2006-2008. Useimmat silloiset joukkueet ovat kadonneet sarjasta. Ainoastaan kolme 
seuraa ovat pelanneet 1-divisioonassa kuusi kautta putkeen. Yksi ainut kansallinen 1-divisioonasarja on osanottajille kal-
lis. Joukkuemäärän supistaminen ei suosi nuoria pelaajia. Ehkä olisi pitänyt vielä muutaman vuoden kokeilla kahta 1-divi-
sioonalohkoa? Vuosituhannen vaihteessa tällaista järjestelmää kokeiltiin.

FOTO: JOHAN GEISOR

Vuosina 2006-2008 VIFK oli viimeksi 
maan toiseksi korkeimmassa jalkapal-
losarjassa. Ensimmäisenä vuonna tulok-
sena oli 8. sija, toisena 6. sija, kunnes 
kolmannen kauden seurauksena oli sar-
jasta putoaminen. Viime kauden 1-divi-
sioonataulukkoa tarkasteltaessa huomaa, 
että joukkueiden vaihtuvuus on ollut aika 
uskomaton, joten kiinnostuin tästä sei-
kasta. Jos katsoo 1-divisioonataulukkoa 
vuodelta 2004, joukkueista ainoastaan 
Viikingit pelasivat 1-divisioonassa kuusi 
vuotta myöhemmin. Joukkue on kuitenkin 
välillä vieraillut mestaruussarjassa. Sinä 
vuonna, jolloin VIFK nousi 1-divisioonaan 
(eli 2005), tulokkaina olivat KPV, FC Hä-
meenlinna ja PK-35, ja juuri nuo kolme 
ovat pysyneet mukana tauotta. Muut ovat 
vissiin häipyneet jossain vaiheessa, mikäli 
oikein ymmärsin. Vaikka kuusi vuotta on-
kin jalkapallotermeissä pitkä aika, vaikut-
taa kuitenkin hieman kummalliselta, että 
seura on suorastaan ainutlaatuinen, jos 

onnistuu pysymään toiseksi korkeimalla 
sarjatasolla kuusi kautta.

Selitystä ei ole vaikea löytää; 1-divisioo-
nassa pelaaminen on kallista. Menot ovat 
suuret, kun taas katsojilta ja sponsoreilta 
saatavat tulot uhkaavat jäädä pieniksi. 
Lähinnä 1-divisioona vaikuttaa olevan 
kulkuväylä niille seuroille, joiden tavoitte-
et ovat korkeammalla, kun taas muut pu-
toavat takaisin. Jos menemme 6-7 vuotta 
ajassa taaksepäin, 1-divisioonassa löytyi 
sellaisia  joukkueita kuten Honka, VPS, 
IFK Mariehamn j.n.e. – ja myöskin Kraft.

Olen jo aikaisemmin pahoitellut sitä, että 
kokeilusta pelata kaksi lohkoa 1-divisioo-
nassa luovuttiin niin nopeasti. Koska tämä 
mielipide kuitenkin saatetaan yhdistää 
VIFK:n etujen ajamiseen, en kuitenkaan 
ole sitä kovin paljon julkisesti esittänyt. 
Viime vuonna VIFK oli kuitenkin niin kau-
kana 1-divisioonapaikasta, että sellainen 
järkeily ei ole kovinkaan uskottava. 

Kuitenkin uskon ja toivon, että VIFK:n tie 
vie jällen ylöspäin, kunhan kaikki lupaavat 
90-lukulaiset saavat hieman enemmän 
rutiinia. Sponsoreiden ja yleisön vähäi-
seen kiinnostukseen perustuen, kansal-
linen sarja olisi lähinnä ylellisyyttä. Po-
hjanmaan joukkueille ottelumatkat ovat 
kuitenkin yhtä pitkät. Etelän vastustajien 
vaihtuminen Lapin joukkueiksi, ei ilahduta 
Vaasalaisten tai Keski-Pohjanmaalaisten 
joukkueiden kassanhoitajia. Mutta totuus 
on, että oman seuran kasvatteihin satsaa-
miseen löytyy enemmän uskallusta, jos 
sarjasta putoaminen ei koko ajan hääm

Kun maan kolme korkeinta sarjaa nyt 
supistetaan, harvempi nuori saa mahdol-
lisuuden kokeilla siipiään. Valitettavasti en 
usko, että joukkueet luopuvat ulkomaa-
laisvahvistuksista, ainakaan niin kauan 
kuin taloudellinen tilanne kestää niiden 
hankkimisen. Tuntuu siis siltä, että resurs-
sit käytetään vääriin tarkoituksiin.

Claus Stolpe

FOTO: JOHAN GEISOR

Ykkösessä Ykkösessä 
suuri suuri 
vaihtuvuusvaihtuvuus

Jokainen itsetuntoa 
omaava seura pyrkii 
etenemään sarjajär-
jestelmässä ylöspäin. 
Eikä vähiten sellainen 
seura kuin VIFK, jolla on 
laaja pelaajamateriaali. 
Nykytilanteessa VIFK:lla 
on ehkä pitkä (?) taival 
1-divisioonaan, varsinkin 
sarjauudistuksen jäl-
keen, jonka tavoitteena 
oli vähentää joukkueiden 
määrää eri sarjoissa.

Viss optimism 

i VIFK 

trots manfall
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Då mittfältaren Joel Sunabacka (GBK) 
och anfallaren Daniel Fellman  (Jaro-
produkt) nyligen skrev på började VIFK:
s trupp vara allt mer klar.. En väsentlig 
orsak var att det tidigt stod klart att den 
omtyckte tränare Tomi Kärkkäinen kom-
mer tillbaka. Självfallet är det mycket lätt-
tare för en spelare att ta ställning till var 
han vill spela om man på förhand vet att 
tränaren är någon som man har respekt 
för. Det vore ju lite som att köpa grisen i 
säcken annars.

Före jul bestod truppen av 16 spelare. 
Enda egentliga nyförvärvet var Omar Far-
han. Trots att han kommer från FC Kors-
holm är mittfältaren ett oskrivet kort ef-
tersom han fi ck förra säsongen förstörd 
av skador. Dessutom kommer Males Lom-
bo tillbaka. Han inledde förra året i VIFK 
men gick till Korsholm för att få mer spel-
tid. Radoslav Arcuesz var en tredje nyhet 
på den spelarförteckning som fanns kring 
årsskiftet.

Redan i det här skedet upplevde ny-
gamle tränaren Tomi Kärkkäinen att det 
inte behövdes särskilt många spelare till. 
Det här beror på att föreningen nu har 
ett A-juniorlag med många duktiga killar 
i åldern 19 år och yngre. Kärkkäinen var 
också nöjd att ha Esa Kurki vid sin sida. 
Både som målvaktstränare och andreträ-
nare är han rutinerad och kompetent.

Men det fi nns onekligen luckor att fylla. 
De spelare som har lämnat laget hörde 
till antingen den mer kompetenta delen 
eller så till den mer lovande.

En kort tid efter att serien var klar stod 
det klart att målvakten Mathias Kullbäck 
varvar ner, Jesper Engström går till VPS 
och Rikard ”Putte” Lindroos fl yttar till 
Norge. Eftersom de här tre i regel hörde 
till de bättre spelarna var det förstås sto-
ra hål som skulle fyllas. Dessutom gick 
även Mustafa Maki och Daniel Nordström 
till VPS. Eftersom här fi nns potential hade 
man förstås gärna sett att de hade fort-
satt i VIFK. Inte minst då det redan från 
tidigare fanns stora luckor.

Det oaktat tror Kärkkäinen att VIFK har 
kapacitet att tävla om en plats bland de 
tre bästa i serien. Helt omöjligt skall det 
väl inte vara. Åtminstone inte om man 
tippar med hjärtat. Vilket i sin tur är helt 
tillåtet då det gäller fotboll.

Ser man på vilka spelare som har läm-
nat laget så kan man tycka det ser tomt ut 
på mittfältet. Men då det ändå fi nns killar 
som Johnny Glasberg, Jonas Nygård, Ro-
bin Nordlund och Andreas Strandvall att 
ta till skall det inte vara någon fara. Dess-

utom kan exempelvis Tobias Utriainen 
plockas in lite varstans. Så det skall nog 
fi xa sig rätt långt. Framåt kan en spelare 
som Markus Nordman ha stor nytta av att 
ha fått ett år till av rutin på nacken. Längt 
bak får vi hoppas att Olli Nylund får ha en 
skadefri säsong mellan stolparna. Fram-
för sig har han god assistens av Ahlvik, 
Södergård, Strandback och Lemanowicz. 
Inte min sak att ta ut laget. Men känns 
ändå som att ett lag med dom här killarna 
borde klara sig rätt långt på division 2-
nivå. Claus Stolpe

Förra säsongen var Olli Nylund en positiv bekantskap som gav Mathis  Kull-
bäck god konkurrens om posten som målvakt i VIFK. Dessvärre blev  Olli 
skadad längre fram under säsongen. Nudå Kullbäck inte längre  fi nns med i 
bilden är det förstås extra viktigt att Olli får vara  frisk och kan utvecklas ett 
steg till i sin karriär som fotbollsmålvakt.

Viss optimism 

i VIFK 

trots manfall

FOTO: JOHAN GEISOR
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K
uten useimmat tietävät, maan 
kolmea korkeinta jalkapallo-
sarjaa halutaan keventää, joka 

tarkoittaa sitä, että suuren määrän jouk-
kueita pitää poistua. Samalla alemmista 
sarjoista ei ole tulossa nousijoita. Tänä 
vuonna 1-divisioona on tästä äärimmäi-
sin esimerkki – sarjasta tulee putoamaan 
kokonaiset viisi joukkuetta. Katsokaam-
me kuitenkin mieluummin 2-divisioonaa. 
42 joukkuetta jaettiin kolmeen lohkoon. 
Täysin tasapuolisen järjestelmän saa-
vuttaminen on aika mahdotonta, mutta 
sietää toivoa, että palloliiton väki on 
laskenut ottelumatkakilometrejä tark-
kaan, ettei niitä tule turhaan liikaa. Va-
litettavasti VIFKn täytyy matkustaa sekä 
Joensuuhun että Varkauteen – muttei 
Närpiöön. Sääli, että yksi lähialueen 
kamppailu näin jää pois.

Vaasan piiristä 2-divisioonassa löytyy 
VIFKn lisäksi sekä paikalliskilpailija Kiis-
to että SJK. Saamieni tietojen mukaan 
VIFKlla tulee kertymään kaiken kaik-

Artur Lemanowicz är användbar på många platser. Det underlättar naturligtvis 
tränaren Tomi Kärkkäinens situation då han vet att Artur  inte är bunden till att 
spela på en enda plats.

tulokkaalla 
2-divisioonan 
hauskin nimi

Vihtavuoren 
Pamaus –

kiaan noin 7000 ottelumatkakilometriä. 
Närpiön Kraftille kertyy hieman vähem-
män. Mutta spontaani reaktio on, että 
olisi ollut mielenkiintoista, jos VIFK ja 
Kraft olisivat olleet samassa lohkossa. 
Ennen kaikkea Joensuu (FC Riverball) 
vaikutta todella kaukaiselta, kun 2-divi-
sioonan sarjat on jaettu kolmeen lohko-
on. Varkaus (WJK) ei sekään toden totta 
ole ihan naapurissa. Vaasan piirin ta-
voin myös Keski-Pohjanmaata edustaa 
kolme joukkuetta – vanhat tutut GBK, 
JBK ja Ylivieska. Pohjoisesta löytyvät 
viime vuoden lohkovoittaja Santa Claus 
(Rovaniemi), TP-47 (Tornio) ja HauPa 
(Haukipudas).

Sisäsuomesta löytyvät FC Vaajako-
ski, PK-37 (Iisalmi) ja tulokas ViPa. 
Viimeksi mainittu on lyhenne sanoista 
Vihtavuoren Pamaus. Kaikista 2-divisio-
onan 42sta joukkueesta tämä on ylivoi-
maisesti sarjan hauskin nimi. Samalla 
haluan nimetä Soccer Club Riverballin 
naurettavimmaksi nimeksi.  Koominen 

yksityiskohta on myös, että Tampere-
elta löytyy sekä Tampereen Ilves että 
Tampereen-Viipurin Ilves-Kissat.  Nämä 
eivät kuitenkaan palaa VIFKn lohkossa. 
”I-Kissat” oli kauan Tampereen paras jal-
kapalloseura, mutta sekaannus Ilveksen 
kanssa on tietysti hyvin luonnollinen.

Yksikään 2-divisioonajoukkue ei nouse 
suoraan – ainoastaan divisioonan paras 
joukkue nousee. Karsinta tapahtuu pal-
jon paremmalla tavalla kuin viime vuon-
na, koska nyt siihen osallistuu lohkojen 
ykkösten lisäksi myös paras kakkonen. 
Nämä neljä joukkuetta asetetaan arpo-
malla pareihin, mutta paras kakkonen ei 
kuitenkaan saa muodostaa paria saman 
lohkon ykkösen kanssa. Kun parit ovat 
kohdanneet toisensa kaksi kertaa, voit-
tajat pelaavat paikasta seuraavan vuo-
den 1-divisioonassa.

Tämä on huomattavasti parempi jär-
jestelmä kuin viimeksi, jolloin kolme 
lohkovoittajaa kohtasi toisensa yksin-
kertaisessa sarjassa. Ilveksen aloitettua 

FOTO: JOHAN GEISOR

Kaptenen Johnny Glasberg visade framfötterna i segermatchen mot Ylivieska, 
ett lag som satsar hårt i år.
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För VIFK:s del blev årets trupp i herrlaget 
klar i ett ganska tidigt skede. En väsentlig 
orsak var att det tidigt stod klart att den 
omtyckte tränare Tomi Kärkkäinen kom-

tappiolla HIFKta vastaan, juna oli pe-tappiolla HIFKta vastaan, juna oli pe-
riaatteessa jo mennyt. Santa Claus 
sai perusteettoman helpon tilanteen. 
Viimeisessä ja ratkaisevassa ottelussa 
joulupukkijoukkueelle olisi riittänyt tasa-joulupukkijoukkueelle olisi riittänyt tasa-
peli, mutta HIFK tekikin ottelun ainoan 
maalin. Tämän vuoden järjestelmä luo 
hieman enemmän jännitystä. Nyt lohko-
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Artur Lemanowicz är användbar på många platser. Det underlättar naturligtvis 
tränaren Tomi Kärkkäinens situation då han vet att Artur  inte är bunden till att 
spela på en enda plats.

jen kakkosille jää jonkinlainen oljenkorsi, 
vaikkeivät voittaisikaan lohkoaan. Viime 
vuonna Ilves ja Santa Claus johtivat 
lohkojaan sen verran reilusti, että loh-
kosta tuli aika väljähtynyt. Eteläisessä 
lohkossa oli enemmän kilpailua – ehkä 
juuri siksi HIFK oli terävin, kun ratkaisun 
aika koitti.

Viime vuoden tavoin, kolme huonointa 
joukkuetta karsiutuu sarjasta automaat-
tisesti. Näiden lisäksi lohkojensa 11. si-
joittuneista kaksi karsiutuu. Karsintape-
lejä ei pelata. Pisteet ja maalierot 
ratkaisevat. Suurin piirtein 30 pistettä 
tullaan tarvitsemaan, jotta joukkue olisi 
selvillä vesillä. Claus Stolpe

FOTO: JOHAN GEISOR FOTO: JOHAN GEISOR

Andreas Strandvall hör till de spelare i laget som lär kunna få ett större ansvar i 
årets matcher.
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Pian jalkapallokausi taas käynnistyy. Eräs mukavim-
mista tapahtumista kauden aikana on Wasa Football-
cup. Viime vuoden uutuus oli ottelut torilla. Tämä jatk-
uu myös tänä kesänä. Jopa niin, että otteluiden
määrä torilla on suurempi kuin viime vuonna.
- Ihmiset pitivät kokeilua onnistuneena. 
Siksi on luonnollista, että jatkamme samaa rataa myös 
tänä kesänä, kertoo cupin toiminnanjohtaja Olav 
Björkström.
Kaukaa tulevilla joukkueilla on tietysti oma viehä-
tyksensä. 
Heti vuoden alussa kolme joukkuetta Saksasta ilmoit-
tautui. He ovat aivan uusia tuttavuuksia, sillä he eivät 
ole olleet mukana aikaisemmin. 
Tämä tarkoittaa myös sitä, että Wasa Footballcup voi 
saada uutta jalansijaa Keski-Euroopassa. Jos sak-
salaiset ovat tyytyväisiä, he ehkä palaavat.
Ja tietysti huhu onnistuneesta turnauksesta kiertää.
- Myös Luton ja Djurgården ovat tulossa muutaman 
joukkueen voimin.
Tämän voi käsittää siten, että he olivat tyytyväisiä vi-
ime kertaan.
Eiväthän he muuten tulisi uudestaan, sanoo Olav tyy-
tyväisenä.
Tavalliseen tapaan Wasa Footballcup järjestetään 
juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna. Pikku hiljaa 
alkaa olla aika ilmoittautua.
Mutta jo nyt voi Olav Björkström todeta, että turnaus 
edelleen kiinnostaa:
- Ilmoittautumiset seuraavat tuttua kaavaa. Tiedetään, 
milloin ilmoittautumisia alkaa tulla. Kun viimeksi tark-
istin tammikuussa, oli 70 joukkuetta ilmoittautunut. 
Näin tapaa ollakin tähän aikaan vuodesta. Joten laski-
sin, että joukkueiden määrä tulee olemaan
suunnilleen niin kuin ennenkin.

Claus Stolpe

Jalkapalloa torilla 
myös tänä kesänä

Snart är fotbollssäsongen igång på nytt. Ett av de 
mer trevliga inslagen under säsongen är Wasa Foot-
ballcup. Förra årets nyhet bestod i att man spelade 
en del matcher på torget. Det här fortsätter man med. 
Till och med så, att det blir fler matcher på torget än 
då man prövade sig fram förra sommaren.
Det var ett inslag som folk tyckte var trevligt. Där-
för är det naturligt att spinna vidare på det här, kom-
menterar cupens verksamhetsledare Olav Björk-
ström.
De lag som kommer längre bort ifrån har förstås sin 
egen speciella charm. I början av året hade tre lag 
från Tyskland anmält sig. Det här är en ny bekant-
skap eftersom dom inte har varit med tidigare. Det 
här betyder också en bra chans för Wasa Football-
cup att vinna mark i mellaneuropa. Är tyskarna nöjda 
kanske dom kommer på nytt. För att inte tala om att 
ryktet kan sprida sig via djungeltelegrafen.
Också Luton och Djurgården är på väg med några 
lag. Det här kan vi kanske se som ett tecken på att 
dom var nöjda. I annat fall hade dom ju inte anmält 
sig på nytt, säger en nöjd Olav.
I sedvanlig ordning arrangeras Wasa Footballcup 
helgen efter midsommar. Så småningom börjar 
det bli dags att anmäla sig. Men redan nu kan Olav 
Björkström konstatera att turneringen fortsättnings-
vis lockar:
Det finns ett stabilt mönster. Man vet ungefär i vilket 
skede anmälningarna kommer in. Då jag kollade i 
januari hade vi en bit över 70 lag anmälda. Det är 
precis så många som det brukar vara vid den tiden. 
Så man kan räkna med att det blir samma antal lag 
som vanligt.

Claus Stolpe

Fotboll på torget 
även i sommar

FOTO: JOHAN GEISOR
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Jarmo Pylkkä 0408482214 
Ari Pitkäranta 0408482215 

Ja alkaa tapahtua.
Kivihaantie 2, 65300 Vaasa. Puh. (06) 356 3500.

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

KATSO TARJOUKSET
www.starkki.fi
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B-poikien 
uusi valmentaja 

nauttii,                         
kun saa nähdä 

pelaajien 
kehittyvän

Monikin on udellut, kuka tänä vuonna valmentaa B-poikia. Eli 
kuka oikein on 30-vuotias Mikael ”Micke” Renfors, ja mikä 
on hänen taustansa? Monet paikalliset tietävät, että hän on 

Ruotsista. Ehkä hänet on myös nähty jonkin jalkapallo-ottelun yhtey-
dessä. Tuleva kesä on Micken kahdeksas Suomen aurinkoisimmassa 
kaupungissa.

Micken kotipaikkakunta on Oxelösund, noin 120 kilometriä Tukhol-
masta etelään. Hän pelasi juniorina paikallisessa Oxelösund IK:ssa. 
Junnuvuosien jälkeen hän edusti samaa seuraa 2. divisioonassa. Yh-
den kauden jälkeen hän jäähdytteli 7. divarissa kaveriporukassa Vräna 
IF. Micke on koulutukseltaan koneistaja. Hän tuli Suomen rakkauden ta-
kia ja onnistui heti saamaan työpaikan. Hänen valmentajauransa alkoi 
Oxelösund IK:ssa, jossa hän valmensi A-junioreita. Tämän jälkeen hän 
on toiminut valmentajana viisi kautta VIFK:ssa. Hän on valmentanut 
B-poikia, B-tyttöjä ja naisten joukkuetta kolmena ensimmäisenä vuo-
tenaan täällä. Tämä kausi on hänen toinen B-pojissa. Viime kaudella 
hän valmensi poikia yhdessä Keijo Karvosen kanssa. Tänä vuonna hän 
toimii B-poikien vastuuvalmentajana. Hänen valmentajakoulutuksensa 
on Ruotsissa suoritetut  Steg 1 ja Steg 2, mikä Suomessa vastaa suun-
nilleen C-valmentajan tasoa.

Millä tavalla suomalainen jalkapallo eroaa ruotsalaisesta?

Kun pelaajat ovat nuoria, ei ero ole suuri. Mutta harjoitusmahdol-
lisuudet Ruotsissa 15-vuotiaille ja sitä vanhemmille ovat paremmat. 
Kun joukkueet saavat harjoitella enemmän keinonurmella, on kehitys 
parempaa. Ruotsissa on helpompi houkutella entisiä pelaajia jatka-
maan valmentajina. Itse sain tarjouksen vuosi sen jälkeen, kun lopetin 
pelaamisen.

Onko valmennusfi losofi assasi jotain, mitä haluaisi paljastaa?

Pidän hyökkäysvoittoisesta, pelaavasta jalkapallosta 4-4-2-muodos-
telmassa. Mutta tärkeintä ei ole voittaminen, vaan pelaajien kehittämi-
nen. Tuloksesta en niinkään välitä. Mutta kun joku pelaaja nostetaan 
edustusjoukkueeseen niin tuntuu hienolta, jos on ollut osallisena.

Kuinka monta tuntia viikossa käytät jalkapalloon valmentaja ja 
muutenkin?

Yhteensä aikaa kuluu varmaan 20-25 tuntia. On niin paljon tehtäviä 
siinä sivussa, kuten suunnittelua, puhelinkeskusteluja ja sellaista. Mut-
ta seuraan myös muitten joukkueitten harjoituksia ja otteluja.

Mikä on valmentamisen hyvät ja huonot puolet?

Parasta on nähdä pelaajien kehittyvän. Mitään oikein huonoja puolia 
ei taida olla, mitä nyt väillä istua bussissa pitkiä matkoja.

Mitä apuvälineitä käytät?

Käytän taktiikkataulua. Varmaan voisi olla hyvä videofi lmata otteluja, 
mutta siihen en ole vielä ryhtynyt.

Seuraatko jalkapalloa televisiosta?

Niin paljon kuin ehdin, voin ja saan. Ei ole aina kovin suosittua ko-
tona jos olen ollut ulkona jalkapallon parissa neljä tuntia ja alan heti 
kotiin tultuani katselemaan TV-ottelua. Liverpool on muuten suosikki-
joukkueeni. John Barnes ja Ian Rush olivat legendoja 80-luvun lopussa, 
jolloin katselin heitä paljon.

Näin siis Micke! Nyt vain peukut pystyyn. Tuntuu siltä, että B-pojat 
ovat pätevän valmentajan käsissä. Saa nähdä, mitä hän saa irti materi-
aalistaan. Mutta kannattaa tehdä töitä pitkällä aikavälillä.

Peter Siegfrids

FOTO: JOHAN GEISOR
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Betong av hög kvalitet
Oy VAASAN BETONIASEMA

   VASA BETONGSTATION Ab
Gjuterivägen 7, 65100 VASA

Tel (06) 320 8100

Även grustillverkning
och -försäljning

Fax (06) 312 7526
Tfn 044 320 8165

SFS

Vi är stolta över att ha 
Finlands nöjdaste försäkringskunder! Välkommen!

Voimme ylpeänä kertoa, että meillä on
Suomen tyytyväisimmät vakuutusasiakkaat! Tervetuloa!

 
 
 Kauppapuistikko 19-21                   Handelsesplanaden 19-21
 vaasa@lahivakuutus.fi         vasabygden@lokalforsakring.fi
 (06) 320 8400                       (06) 320 8400

 

TRÄBYGGNADSEXPERTER

www.planiatalo.fiDet nya Plania Familia-sortimentet - hela folkets 
sortiment. Fungerande planlösningar och vackert utseende.
Bekanta er med 360°-visualiseringen av modellerna på vår hemsida och boka
ett möte vid närmaste PlaniaCenter. 

www.planiatalo.fi

Det nya Plania Familia-sortimentet - hela folkets 

Stationsgatan 48, 65100 Vasa
Mathias Smeds
Gsm 050 557 5252
Tel/Fax (06) 317 4200
info@frontwork.fi

Fredagar är det SUSHI-FREDAG vid
Ruotsala Fiskaffär i Saluhallen i Vasa.

Välkommen med era beställningar eller kom in och besök oss.
06-3200 255 Ruotsala Fiskaffär - Obs! Nu tar vi också lunchsedlar!

www.kalaliike.fi

Remmar, remskivor, slangar, o-ringar, stefa-tätningar, mannerhjul, lyftbälten, tejp.
TEGELBRUKSGATAN 47,  65100 VASA  06-317 4044, 317 2629 FAX 06-312 6288

VARIATORREMMAR
TILL ALLA MÄRKEN

www.kumi-jarvinen.comBetjäningen som
fungerar!

GRATIS 
FELSÖKNING!
Kom in med din dator så felsöker vi 
den och ger rekommendationer på vilka 
åtgärder som lönar sig att göra.

Korsholmsesplanaden 38, Vasa
Tel: 06-3197700
info@multitronic.fi 

Öppet
Vardagar 9-18

Lördagar stängt

www.multitronic.fi
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Då man kikar på antalet lag som under 
vintern har spelat i distriktets serier i fut-
sal får man lätt ett intryck av att popula-
riteten är på väg nedåt. Eftersom jag hör 
till de som uppskattar den här formen av 
fotboll är det bara att hoppas att trenden 
är tillfällig.

På dam och fl icksidan fi nns en damserie 
plus tre fl ickserier. VIFK:s damlag är med. 
Men på fl icksidan är vi inte represente-
rade alls. FC NIIN är helt överlägsna i da-
mernas serie. Det är tydligen fråga om FC 
Sport, även om det inte framgår av serie-
tabellen. Bland en handfull medverkande 
lag har Hellät Läskit det mest udda nam-
net. Men om det faktiskt vore fråga om 
”fl äskisar” skulle dom knappast ha klarat 
sig så pass bra som dom har gjort. Endast 
fem lag i damernas serie således. Därför 
endast åtta matcher totalt sett.

I de tre fl ickserier som fi nns (T18, T15, 
T13) deltar sex lag per åldersklass. Inga 
VIFK-lag fi nns med i någon av klasserna. 
Sisu har varit klart bäst i den äldsta fl ick-
klassen medan Sport var överlägsna i den 
yngsta. Bland 15-åringarna har det mesta 
gått i kors.

VIFK har varit representerat med ett lag 
i 15-åringarnas klass och ett i 13-åringar-
nas klass. Bland 12-åringarna var VIFK inte 
alls med. Det tokiga är att det var knappt 
några andra heller. Endast fyra lag anmäl-
da sig hit. Det här är nog väldigt synd. Jag 
kan bra förstå om tidsbristen gör att de 
äldre lagen måste prioritera annat. Men 
för de yngre är futsal ett ypperligt sätt att 
t.ex. öva upp passningsspelet.

Därför är det roligt att notera att fyra av 
åtta lag i den yngsta pojkserien (11-åring-
arna) kommer från VIFK. Några tabeller 
fi nns inte i den här åldersklassen. Kanske 
lika så bra att dom koncentrerar sig på 

vettiga uppspel och annat i stället för att 
behöva fokusera på en serietabell.

I den äldsta pojkklassen, 17-åringarna, 
stod kampen om seriesegern mellan Ilma-
joki (förstärkt av en del pojkar från Tör-

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

 02071 58300    
www.asunnot.fi

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

Kirjastonlehto - Bibliotekslunden
 m2 vh alk/sf fr. €

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

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

2h/r+k+s/b 73,0 97 773 215 000
3h/r+k+s/b 78,5-85,0 109 421 235 500
5h/r+k+s/b 146,5 261 751  497 000

nävä) och Kiisto. Bland 15-åringarna var 
det VPS som längst hade full poäng. Men 
Ruutupaidat och FC Seinäjoki bjöd hårt 
motstånd.

Under vintern har jag roat mig med att 
följa med en hel del matcher för de älds-
ta pojkarna. Det är bara att beklaga att 
det fi nns en regel som tillåter målvakten 
att kasta bollen till det andra målet. Det 
fi nns faktiskt lag som inte har någon an-
nan uppspelsvariant än att göra just så. 
Föga utvecklande. Tror det vore bäst för 
alla parter om bollen måste röra marken 
innan den passerar mittlinjen.

Claus Stolpe

VIFK:s damer är de enda tjejerna från vår 
förening som har spelat futsal i vinter. Det här 
är lite synd. Speciellt för de yngre spelarna är 
futsal väldigt utvecklande för passningsspelet.

nävä) och Kiisto. Bland 15-åringarna var 

Otroligt  synd om 

FUTSAL är på 

tillbakagång

FOTO: MARCUS BEIJAR
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Vasa IFK:s ”Målvaktsakademi” 
välkommen nyhet på juniorsidan

Det är mer än en gång som 
man fått höra om att det är 
lite si och så med special-
träning för målvakterna. Det 
gäller inte bara i vår egen för-
ening eller inom vårt eget di-
strikt. Det är ett problem som 
är väldigt utbrett. Då någon 
tar tag i ett problem i stället 
för att bara konstatera att det 
är ett problem får man vara 
nöjd. Sagt och gjort. Esa 
”Ellu” Kurki har därför startat 
upp en målvaktsakademi. Så 

Magnus Eriksson, Esa Kurki, Timo Tiensuu och Sanna Tiesmaa garanterar  att VIFK:s juniormålvakter får jättefin träning 
framöver. Vem vet om lille Casper Tiesmaa i förgrunden rentav får för sig att bli målvakt  på av bara farten?

här i början prövar man sig 
fram med VIFK:s egna mål-
vaktstalanger. Längre fram 
kommer man eventuellt att 
närma sig samarbetsfören-
ingarna i nejden.  Så här i 
början talar vi om en träning 
per vecka. Men då utesä-
songen drar igång ökar man 
på till två gånger per vecka.

”Ellu” själv verkar inspirerad 
inför uppgiften: 

- Vi har precis kommit igång. 

Så det är förstås lite svårt att 
säga någonting ännu. Men vi 
hade 19 målvakter anmälda. 
Det tycker jag låter väldigt 
bra, eftersom verksamheten 
tillsvidare riktar sig till VIFK:s 
egna målvakter i åldern 11 år 
och äldre. 

Det är ingen nybörjare vi 
talar om. Kurki har 23 år bak-
om sig som målvaktstränare. 
Stor del av dessa år har till-
bringats på liganivå. Så han 

kan det här. Tro mig. Esa 
Kurki vill också påminna om 
att man kommer att rikta sig 
till de yngsta:

För de som är 10 år och 
yngre kommer vi att ordna 
några temadagar under vå-
ren och sommaren. De yngre 
spelar ju inte på samma plats 
hela tiden. Vem vet vem vi 
kan locka till att bli målvakt 
bara genom att ge dem lite 
inspiration, säger ”Ellu” opti-
mistiskt.

FOTO: CLAUS STOLPE
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VASA KASTELLI Storalånggatan 60
Mikael Boberg tel. 046 850 3590

MUSKEL-, LED-, RYGG- OCH
IDROTTSKADEBEHANDLING

NAPRAPATH, Maria Nyby-Kullman
Vöråvägen 12
66600 Vörå

Hovrättsespl. 14  vån. 4
65100 VasaGSM 050-517 8483

Nyhet!    Djupgående örtliniment S101 för
muskelsträckningar och inflammationer

06-3222 111 06-3222 11106-3178 174

* grundarbeten

* byggnads- och renoveringsarbeten

* inredningsarbeten av olika slag

* stommonteringar

www.aebygg.net
Ring 0457 -343 3996

Målvaktsakademin innefat-
tar både teori och praktik. Att 
åldersskillnaden i gruppen 
är stor verkar inte bekymra 
”Ellu” nämnvärt. 

- Bara man lägger upp det 
på ett vettigt sätt går det nog 
bra. Till att börja med är vi 
fyra stycken som delar på 
arbetet. Sanna Tiesmaa är 
ensam dam i sällskapet. Se’n 
är det jag, Timo Tiensuu och 
Magnus Eriksson. ”Tipe” och 
”Mankku” har spelat för VIFK 
medan Sanna rentav har sin 
fotbollsbakgrund i HJK.

Kurki betonar vidare att man 
delar ut skriftligt material åt 
målvakterna i samband med 
att man går igenom den teo-
retiska biten. Så då hösten är 
här kommer deltagarna att ha 
ett ganska så digert material 
att få tips ifrån. Inte illa! Se-
dan siktar man på att också 
följa upp en del matcher och 
den vägen ge värdefull infor-
mation. För en utomstående 
verkar ”paketet” kort och gott 
vara väl genomtänkt. Nästan 
så det är synd att man inte är 
35 år yngre - och vig...

Den språkliga aspekten är 
inget problem. Alla fyra är 
mer eller mindre tvåspråkiga. 
På sin höjd är det ”Ellu” själv 
som gärna håller sig till sitt 
modersmål, även om han 
klarar svenskan helt bra. 

Esa Kurki har en massa järn 
i elden. Men fotbollen står 
helt klart i fokus. Förutom att 
han är hjärnan bakom de fot-
bollsspel som varit aktuella 
de senaste åren är han en 
meriterad och erkänt kunnig 
målvaktstränare. Dessutom 
fungerar han som andreträ-
nare åt Tomi ”Kärde” Kärkkäi-
nen i VIFK:s representations-
lag.                   Claus Stolpe 
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Uppåt med SJK? Om 
det är någon som har 
press på sig  att leve-
rera i  sommar så är 
det Christoffer “Toffe” 
Kloo. Efter två år vid 
rodret i VIFK tar han nu 
över ett lag som  har 
förstärkt med Christian 
Sund,  Chris Cleaver, 
Luis Fernandez och 
Petter Meyer. 
Då kan SJK dessutom  
invänta talangerna från 
de årgångar som här-
omåret år efter år fanns  
med i toppstriden i FM-
serien för B-juniorer 
med Törnävä.

Viime vuonna moni uskoi siihen, 
että Tomi Kärkkäisen SJK ja ”Tof-
fe” Kloon VIFK olisivat kakkosdi-

visioona kaksi parasta joukkuetta. Näin ei 
kuitenkaan tapahtunut. Nyt tehdäänkin 
uusia yrityksiä tilanteessa, jossa nämä 
joukkueet ovat vaihtaneet valmentajia 
keskenään. Ero joukkueiden välillä on 
lähinnä siinä, että VIFK pitää yllä mata-
lampaa profiilia kun taas SJK panostaa ra-
justi. Niillä uushankinnoilla mitkä SJK on 
tehnyt ei voi uskoa muuhun kuin heidän 
nousuunsa tänä kautena. Siitä huolimatta, 
että vain yhdellä joukkueella kaiken kaik-
kiaan 42:sta on siihen mahdollisuus.

SJK teki jo varhaisessa vaiheessa neljä 
vaikuttavaa pelaajahankintaa. Christian 
Sundin lisäksi on seuraan saatu houku-
telluksi hyökkääjä Chris Cleaver Turun 
Palloseurasta ja brassimaalivahti Luis 
Fernando Viikingeistä, jossa hän pelasi 
kaudet 2007 – 2010 (liiga ja 1-div.) Tätä 
ennen hän oli Sepsi-78 maalitolppien väl-
issä. Yksi valttikortti tässä yhteydessä 
saatta olla se, että kaikki kolme ovat 
löytäneet puolisonsa Seinäjoelta. Tämä 
seikka teki arvatenkin  paikkakunnasta 
huomattavasti houkuttelevamman mui-
hin verrattuna.  On se ihmeellistä, että 
tällaiset asiat voivat vaikutta jalkapallo-
sarjan kärkitaisteluihin!

Uusi valmentaja ”Toffe” Kloo istuu aika 
mukavalla paikalla. Huolimatta Ville Paju-
lan siirtymisestä Ilvekseen on SJK saanut 
rakennettua sellaisen joukkueen, jonka 
pitäisi menstyä hyvin jopa allekirjoit-
taneen ollessa sen valmentajana. Ehkä. 
Varsinkin kun myös Petter Meyer (Jaro), 
Matti Lähitie (2010: JJK ja PoPa) ja Aki si-
pilä (KPV) ovat mukana.

FC Santa Claus Rovaniemeltä yllätti vii-
me kaudella sarjavoitollaan. He johtivat 
sarjaa käytännössä alusta loppuun saak-
ka, välillä jopa suurella erolla seuraavaan. 
Kuitenkaan kysymyksessä ei ollut mikään 
mahtijoukkue. Koko heidän kautensa su-
jui ”tolpasta sisään” -ilmiön merkeissä. 
Ratkaisevassa karisntaottelussa olisi 
riittänyt tasapeli HIFK:ta vastaan. Ottelun 
ainoan maalin teki HIFK aivan loppuminu-
uteilla. Voisimmeko uskoa tällä kertaa sii-
hen, että Santa Claus ei pysty toistamaan 
viimevuotista sarjavoittoaan? 

YPa sai arvokkaan lisän miehistöönsä 
hankittuaan Jani Sarajärven Jarosta - ja 

myöhemmin myös Janne Mahlakaarron 
(OPS) ja Antti Pehkonen (AC Oulu). Eh-
käpä tämä edesauttaa pisteiden saamista 
vierskentiltä jatkossa? Yleisesti ottaen 
Ypa on vaikeasti voitettavissa kotonaan, 
mutta vieraskentillä he ovat tunnetusti 
aika kesyjä.

GBK menettää Joel Sunabackan (VIFK), 
Vitaon ja Marcelon, kun taas JBK on 
joutunut päästämään (takaisin) muuta-
mia poikia Jaroon. GBK:n valmentaja Jo-
sef Lomski on mielenkiintoinen tapaus. 
29 ikävuodestaan huolimatta hän on 
toiminut valmentajan 13 vuotta, koska 
sairaalabakteeri katkaisi hänen oman pe-
laajauransa. Lomskin johdolla GBK:n B-ju-
niorit nousivat SM-sarjaan. Hän nostanut 
puolentusinaa pelaajaa mukaansa tästä 
SM-sarajoukkeesta. GBK oli aiemmin 
asettanut tavoitteekseen nousun ykkö-
seen juuri tänä vuonna, mutta sarjajärjes-
telmän muutos aiheutti sen, että tulevaa 
kautta lähdetään pelaamaan oman seu-
ran kasvateilla.

Benjamin Slotte yrittää saada paikan 
Kiiston maalivahtina. Sama joukkue on 
saanut vahvistuksen Robert Forssin 
muodossa. Norrvallan hyökkääjä oli taka-
vuosina VIFK Kykyakatemian kantavia 
voimia, mutta on vaeltanut SJK:n A-junio-
rien kautta ennen paluutaan keltamustien 
joukkoon. Kiistosn pelaajaluettelosta 
löytyy myös Teemu Enberg (Gnistan) ja 

viisi pelaajaa VPS-j:stä.

Soccer Club Riverball (sic!) Joensuusta 
tuli valitettavasti meidän lohkoomme. 
Tässä joukkueessä pelaajien vaihtuvuus 
oli suuri jo ennen vuodenvaihdetta. Ky-
seessä on hyvinkin arvaamaton tapaus, 
vaikkakin viime kaudella he pysyttelivät 
mukana lohkonsa kärkikamppailussa. 
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että joukkue 
olisi heikentynyt viime vuodesta. Ainakin 
paperilla.

Toinen arvaamaton tapaus on Vihta-
vuoren Pamaus, joka pitää majaansa 15 
kilometriä Jyväskylästä pohjoiseen. Paik-
kakunta tunnetaan parhaiten ruutitehta-
astaan. Tämä taas antaa selityksen paikal-
lisen urheiluseuran nimelle. Eräs hieman 
erikoisempi Vihtavuoreen liittyvä tapah-
tuma on se, että kunnan päiväkoti vaih-
toi Aku Ankan kommunistiseen Karjalan 
Kansantasavallan lehteen 1970-luvulla. 
Ennen debyyttikauttaan 2 divisioonassa 
on ViPa poiminut kaksi pelaajaa kauden 
päättäksi pudonneesta FC Blackbirdistä 
ja yhden Vaajakoskelta.

Tästä kaikesta saa sellaisen käsityksen, 
että tänä vuonna ei ole kovinkaan monta 
vakavasti panostavaa joukkuetta mukana 
karkeloissa.  Onko vain niin, että vain SJK 
pyrkii todella vakavasti nousuun sarjata-
soa ylemmäksi? 

Claus Stolpe

SJK panostaa vielä 
kovemmin tänä vuonna

FOTO: JOHAN GEISOR
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Teho 
Volum

Teho 
Volum

Kovametalliketjulla 
Med hårdmetallked

Kovametalliketjulla 
Med hårdmetallked

Tarjous! Erbjudande!

Tarj.

Moottorisaha
Motorsåg

Varustettu katalysaattorilla
Försedd med katalysator

Suositut raivaussahat ammattikäyttöön 
De populära yrkesröjsågarna

Nurmikkovarustus kaupanpäälle
Gräsutrustning på köpet

Lämpökahvoilla
Med värmehandtag

Esilämmitetty kaasutin ja 
lämpökahvat
Uppvärmt förgasare och 
handtag

Tarj.
Erbj.

Uudet ympäristöystävälliset
ammattisaha- mallit

Nya miljövänliga
yrkessågmodeller

...ja käyttäjäystävälliset

TULE KÄYMÄÄN, KERROMME LISÄÄ!

...också användarvänliga
KOM IN SÅ BERÄTTAR VI MERA

Huip
putar

jous!

Topp
erbju

dand
e!

Mottagarens 497010-2805194

Mottagare

Underskrift

-- €ur:

Saajan tilinumero Aktia Vasa Tilinsiirto Girering

Konttonummer Understöd / Tukimaksu

Saaja I.F.KAMRATERNA, VASA r.f.

Medlemsavgift / Jäsenmaksu

Maksaja För en person / Yhdelle henkilölle 25 €uro

Betalare

För föräldrar / Vanhemmille 35 €uro

Ständig medlem / Ainaisjäsen 150€uro

Allekirjoitus Viitenro.

Ref.nr.

Tililtä Eräpäivä

Från konttonr. Förfallod.
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Gamla fotografi er har sin 
tjusning. Men det tokiga är att 
man ofta inte vet var de är tag-
na, från vilket år de härstam-
mar – eller ens vilka personer 
som fi nns med på bilderna. 
Det här problemet har Ulla 
Österberg på Kråkfjärdsga-
tan i Brändö råkat ut för. Det 
gäller inte minst beträffande 
några gamla fotografi er av 
fotbollskaraktär. Hennes far-
far hette Runar Engman och 
hade i tiderna spelat för VIFK. 
Runar Engman föddes 1912 
och gick bort i slutet av 1980-
talet. Det här betyder att han 
råkade ut för andra världskri-
gets fasor. Men innan dess han 
det bli en del fotboll för VIFK. 
Av bilderna att döma hann det 
också bli en vända till Umeå. 
Långt innan det blev aktuellt 
med färjtrafi k över Kvarken 
hade VIFK faktiskt varit över. 
Man åkte med egna motor-
båtar, anförda av långvarige 
ordföranden Lasse Hartman. 
Det här står det att läsa om 
i ”Jubileumsboken”, det vill 

“Runar Engman var en snabb back, men kanske lite för skadebenägen”
säga den roliga VIFK-histori-
ken från 1985.

Bilderna, ja. Ulla har många 
gånger undrat över vad det är 
för personer som fi gurerar till-
sammans med hennes farfar.

Såna här gånger fi nns det 
ofta en enda möjlighet att lus-
ka ut det hela. Man ringer till 
Olle Sand.

- Jodå. Nog vet jag vem det 
är. Runar Engman spelade i 
VIFK åren runt Vinterkriget. 
Han kallades ”Rulle” och var 
med åren 1936-41. Jag minns 
att farsan sade att ”Rulle” 
var en snabb försvarsspelare. 
Men han blev skadad rätt ofta 
och kunde kanske ha varit lite 
starkare i kroppen.

Olle är på olika sätt något 
av VIFK:s ”grand old man” i 
dagens läge. Brukar bland an-
nat assistera i speakerbåset 
på hemmamatcherna. Men 
Olle har inte minst bra koll på 
de spelare som har passerat i 
VIFK genom åren.

Den som i citatet ovan om-

nämns som ”farsan” är Kurt 
Sand. Legendarisk VIFK:are. 
Både som spelare och seder-
mera som tränare. Men ef-
tersom det fanns två stycken 
med samma namn i VIFK förr 
i tiden är det vanligt med 
missförstånd. Det fanns en 
suverän målvakt som kallades 
”Poju”. Olles pappa var ute-

spelare och kallades kort och 
gott ”Kurre”. Då jag bläddrar i 
VIFK:s ”Jubileumsboken” från 
1985 hittar jag en lagbild (s. 
53) från då VIFK år 1941 steg 
till FM-serien. I främre raden 
återfi nns inte bara 2 x Kurt 
Sand – där återfi nns också Ru-
nar Engman.

Men enligt Olle fanns Runar 
inte med då det drog ihop sig 
till spel i FM-serien på nytt. 
Fast det äventyret lät vänta på 
sig. Fortsättningskriget (1941-
44) satte stopp för allt normalt 
liv.

- Det var faktiskt veckan efter 
sista kvalmatchen som fort-
sättningskriget bröt ut, berät-
tar Olle.

Via en porträttbild i Ulla Öst-
erbergs samling kommer kri-
get på tal.

- Det här är nog Jarl Malm-
gren. Han stupade 1942. Rätt 
intressant person. Han var 
något av den första riktiga trä-
naren som VIFK hade. Lasse 
Hartman lockade hit honom 
en kort tid i början av 30-talet. 
Han spelare i HIFK då. Sedan 
kom han hit på nytt i slutet 

”Den här bilden har jag inte sett förr. Men den måste vara från slutet av 1930-talet”, menar Olle Sand. Flertalet spelare känner 
han igen från andra bilder. Från vänster: Kurt ”Poju” Sand, Eskil Strömman, Rurik Engman (Ullas farfar), Jarl Malmgren, Kurt 
”Kurre” Sand (Olles pappa), Pelle Tuomi, ”Edi” Beijar, en okänd, John Sjöberg, ytterligare en okänd samt Gösta Aspholm.

”Här känner jag igen en hel del”, skrattar Olle Sand. ”Det är min mamma och pappa 
som är längst till höger”. Herrarna längst till vänster heter Tuomi respektive ”Gandhi” 
Nordlund. ”Gandhi” var VIFK:s första landslagsspelare och morfar till Lars Mosander, 
som idag är andretränare för Örebro SK i Allsvenskan.
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“Runar Engman var en snabb back, men kanske lite för skadebenägen”

av 30-talet och blev spelande 
tränare.

Vi bläddrar vidare i bilderna 
och kommer över ett gruppfo-
to av ett gäng som tycks vara 
på utfärd med en båt:

- Här känner jag igen fl era 
stycken. Dom båda till höger 
är nämligen min mor och far, 
skrattar Olle förtjust.

Då seriespelet kom igång 
på nytt efter kriget var VIFK 
ett storlag fram till mitten av 
1950-talet. Det blev bland an-
nat tre FM-guld. Det senaste år 
1953. Ännu två år senare slu-
tade VIFK på medaljplats.

Men det var som sagt utan 
medverkan av Runar Engman. 
Den senaste gången som VIFK 
har spelat i högsta serien var 
1963.Redan före Vinterkriget 
hade blåtröjorna vid två till-
fällen fått pröva på spel i den 
högsta serien. Detta skedde 
1935 och 1937. Redan på den 
tiden var det svårt för nykom-
lingar, så VIFK åkte tyvärr ur 
bägge gångerna. Men bättre ti-
der stundade. Brukar vara så, 
bara man orkar kämpa vidare i 
motgångens stund. Något som 

inte gäller bara fotboll – utan 
också livet i övrigt.

Runar Engman fi ck pröva på 
att spela för VIFK:s represen-
tationslag år 1936. Alltså året 
efter att man åkt ur FM-serien, 
för att snabbt stiga igen. På 
de lagbilder som fi nns från 
den tiden fi nns han inte med. 
Men enligt den utförliga ”Jubi-

leumsboken” debuterade han 
just det året. 

Reservmålvakt i samband 
med VIFK:s avancemang till 
högsta serien 1936 var ingen 
mindre än Georg Braxen. En 
av de verkligt legendariska 
föreningsmänniskorna sett till 
VIFK:s historia som helhet. Ty-
värr åkte VIFK som sagt ur FM-
serien på nytt 1937. Men just 
i det här skedet av historien 
stod många lovande ungdo-
mar på tur för att ta en plats i 
det VIFK som efter kriget skul-
le skörda enorma framgångar; 
Kurt Martin, Sven Weijola, 
John Sjöberg, Helge Svahn och 
den redan nämnda målvakten 
Kurt ”Poju” Sand.

Olle Sand har många skojiga 
anekdoter att berätta. Här är 
en till:

- Det blev båtresor efter kri-
get också. År 1948 var jag själv 
med, som liten pojke. Pappa 
köpte en cykel åt mig som vi 
tog med. Se’n hette det att jag 
inte fi ck cykla i närheten av 

tullhuset eftersom det kunde 
bli problem. Det var ganska 
noga med vad man tog med 
sig på den där tiden.

Claus Stolpe
Källor: 
”Jubileumsboken” (VIFK 85 

år), Olle Sand samt de fotogra-
fi er som fi nns i Ulla Österbergs 
ägo.

”Den här bilden har jag inte sett förr. Men den måste vara från slutet av 1930-talet”, menar Olle Sand. Flertalet spelare känner 
han igen från andra bilder. Från vänster: Kurt ”Poju” Sand, Eskil Strömman, Rurik Engman (Ullas farfar), Jarl Malmgren, Kurt 
”Kurre” Sand (Olles pappa), Pelle Tuomi, ”Edi” Beijar, en okänd, John Sjöberg, ytterligare en okänd samt Gösta Aspholm.

Den här bilden var lättast att identifi era. Samma bild fi nns nämligen  i VIFK:s historik 
”Jubileumsboken” från 1985. Bilden är från 1936 då  VIFK:s reserver var till Karleby, eller 
Gamlakarleby som det hette på  den tiden. ”Rulle” Engman är tredje från vänster i raden 
längst bak.  
Längt till vänster står ”Nybbin” Nyberg och Paul Nyqvist. De tre som  står till höger om 
Engman ärr ”Affe” Häggblom, ”Ekka” Haldin och  blivande landslagsspelaren ”Edi” Beijar. 
Killarna i den främsta raden  benämns ”Muffa” Hellström, Bror Borgar och Torsten Thölix. 
De som är i  den mellersta raden är Leo Leivo, Eskil Strömman och Henrik Storthors.

Jarl ”Jalle” Malmgren 
stupade vid fronten år 1942. 
Han var egentligen från H:
fors IFK. Men på 1930-talet 
dök han upp i Vasa och 
blev väl vad man kan sägas 
vara VIFK:s första ”riktiga” 
tränare.
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XXL
100 M

XL
50 M

med Österbottens snabbaste 
bredbandkostnadsfritt fram till 30.4!

Anvia Bredband till kabel-tv-hushåll.

XXLXL
Vilken väljer du?

Nätterminal 

på köpet!

Bekanta dig

Då hela familjen vill 
ha underhållning 
samtidigt!

Darra av avund, 
grannar! Här finns 
effekt och kapacitet 
som inte alla har!

Anvia Bredband till kabel-tv-hushåll. Kampanjtid: 1–28.2.2011 Installation vid behov 50 €. Förmånen gäller 
nya Anvia Kabelbredbandskunder. Byte av anslutningstyp från någon av Anvias övriga anslutningar till Anvia 
Bredband 0 € (norm. 25 €). Om avtalet inte sägs upp innan 16.4.2011 fortsätter avtalet att gälla tillsvidare 
enligt gällande prislista. Om beställningen inte fortsätter bör nätterminalen returneras till Anvias butik 
senast 14.5. Kampanjförmånen kan inte kombineras med övriga kampanjförmåner eller rabatter.

(norm. 48,90 €/mån)
(norm. 54,90 €/mån)

Tillgänglighet 2/2011: Vasa centrum, Skogsberget, Smedsby i Korsholm. 
Fler områden på kommande under våren 2011.

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


