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Som vanligt vid denhär ti-
den på året, då vi ligger i 
startgroparna inför en ny 

säsong är lagbygget i slutskedet. 
Träningarna är äntligen i full gång 
med vikt på att bygga upp fysiken 
för en kommande lång säsong. Av-
vikande från de två tidigare åren 
då lagen på gott och ont kunde ha 
fl era veckor lång paus i mitten av 
sommaren för att vila och eventu-
ellt bättra på fysiken. Eventuella 
förstärkningar är inspanade och 
sista handen läggs vid de sista kon-
traktsförslagen inför 2008.

Det har den senaste tiden siats 
en hel del om VIFK skall hålla 
sin till den genom åren så tydligt 
uttalade linjen, vad det gäller ny-
förvärv kontra egna juniorer och 
VIFK hemvändare. Som jag ser det 
så har vi ingen orsak att göra några 
större avstickare från denna linje 
i detta skede. Vasa IFK har haft 
förmånen att förnya kontrakten 
med nästan samtliga spelare från 
2007 (förutom de som drog i väg 
till FM-ligan). Dessutom har vi fl era 
duktiga juniorer som stigit fram 
och visar framfötterna. Att sedan 
få göra kontrakt med Kåre Björk-
strand kändes av någon orsak 
lite grann som att skriva kontrakt 
med en VIFK junior. Kanske för 
att GBK känns som en broderför-
ening med samma ideal och linje. 
Det som inte fi nns inom våra egna 
led eller bland traktens ungdomar 
så letar vi givetvis efter lite längre 
ifrån. Men man skall inte gå över 
ån efter vatten heter det väl.
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Förutom lagbygget så håller 
räkenskaperna för 2007 att dras 
ihop. Tendensen visar på att eko-
nomin är i balans, och torde ge 
ett litet överskott. Skulle givetvis 
efter många års strävanden kännas 
tryggt att under något år ha möj-
lighet att fondera för kommande 
utmaningar. Kanske om ett år då 
våra nya krafter i organisationen 
visat sina muskler. Det ser vi fram 
emot! Tiden för ansökan av verk-
samhetsunderstöd från staden 
gick ut den 31.1.2008 vi lever igen 
i spännande tider med lobbning 
till vänster och höger (bokstav-

ligt). Vasa IFK går i år ut med en 
betydligt större budget än under 
tidigare år. Med bl.a. en större sats-
ning på marknadsföring. Detta är 
en ju en sak som staden har efter-
lyst och som vi nu har hörsammat. 
Få se om detta ger önskat resultat 
(som vi mins så fi ck grannfören-
ingarna 25.000! för en Div I re-
presentation för inte mindre än 
tre år sedan). Som vi känner till så 
grundar sig understödet på en gi-
ven formel + ett mörkertal som vi 
inte känner till (det är den delen 
som kallas politik som vi försöker 
påverka). 

Det oaktat så behandlas säkert 
Vasa IFK:s ansökan helt rättvist 
och schyst. Hoppas vi.  Ni som vill 
följa med hur det går för våra Blå-
vita kan ta en stickare till Vasa IFK:
s hemsidor www.vifk.fi  för att spa-
na in när träningsmatcherna vid 
Botniahallen under våren spelas. Vi 
har många synnerligen intressanta 
drabbningar att se fram emot.

Må så gott fram till nästa ”VIFK-
Magazine”. Den hittar du i din 
postlåda 11.4 2008.

Med bästa fotbollshälsningar,

Henrik Skytte,
ordf. för Vasa IFK

”Putte” Lindroos var en av många pigga VIFK:are i matchen mot VPS (0-1) i lördags. Flera in-
tressanta spelare var med på prov. Däribland Christian Sund (t.h.) och den polske målvakten.
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Niin kuin tavallista tähän 
aikaan vuodesta, olles-
samme lähtökuopissa 

valmiina uuteen kauteen, on jouk-
kueen rakentaminen loppusuo-
ralla.  Harjoitukset, jotka on pai-
notettu fysiikan harjoitteluun 
pitkää kautta ajatellen, ovat vih-
doin käynnissä.  Poiketen kahdel-
ta edelliseltä vuodelta, kun jouk-
kueella saattoi olla usean viikon 
tauko keskellä kesää ja näin antoi 
mahdollisuuden lepäämiseen ja 
mahdolliseen fysiikan parantami-
seen, siinäkin oli hyvät ja huonot 
puolensa.

Mahdolliset vahvistukset on tä-
hystetty ja viimeinen silaus kau-
den 2008 sopimusehdotuksiin 
tekeillä.  Viime aikoina on käyty 
vilkasta keskustelua siitä pitääkö 
VIFK kiinni vuosia sitten sopi-
mastaan linjasta hankkiessaan 
uusia pelaajia, että  ensisijaise-
sti käyttää omia junioreitaan sekä 
”kotiinpalaavia IFK:laisia”.  Mie-
lestäni meillä ei ole mitään syytä 
poiketa tästä linjasta tällä hetkellä.  
Vasa IFK:lla on ollut etu saada te-
hdä sopimukset lähes kaikkien 
kauden 2007 pelaajien kanssa 
(paitsi niiden jotka siirtyivät SM-
liigoihin).  Lisäksi meillä on monta 
lupaavaa junioria, jotka ovat astu-
neet esiin ja näyttävät taitonsa.  Ja 
vielä kun saa tehdä sopimuksen 
Kåre Björkstrandin kanssa tun-
tuu jostain syystä kuin tekisi so-
pimuksen VIFK juniorin kanssa.  
Ehkä kun GBK tuntuu olevan 
kuin veljesseura samoilla toiveilla 
ja linjoilla.  Sitä mitä emme löydä 
omista riveistä tai alueen nuorista, 
etsimme tietysti vähän kauempaa, 
mutta siinäkin pitää olla malttia.

Niin kuin joukkueen rakenta-
minen niin myös kauden 2007 
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tilinpäätös alkavat olla lopuillaan.  
Tendenssin mukaan näyttää ta-
lous olevan tasapainossa ja pitäisi 
näyttää hieman voittoa.  Tuntuisi 
tietenkin turvalliselta monen ras-
kaan vuoden jälkeen voida saada 
siirtää säästöön tulevia aikoja var-
ten.  Ehkä vuoden kuluttua kun 
uudet voimat organisaatiossa ovat 
näyttäneet lihaksensa.  Odotamme 
sitä mielenkiinnolla.

Kaupungilta haettavan toiminta-
avustuksen haku meni umpeen 
31.1.2008.  Saamme taas jännityk-
sellä odottaa lobbausta vasemmalle 
ja oikealle (kirjaimellisesti).  Vasa 
IFK:n budjetti on tänä vuonna huo-
mattavasti suurempi kuin muina 
vuosina, suurempi satsaus mm. 
markkinointiin.  Tätähän kaupunki 
on etsinyt ja johon me nyt olemme 
vastanneet.  Saamme nähdä jos siitä 
tulee toivottua tulosta (jos muis-
tamme, sai naapuriseuran 1. div. 
edustusto 25.000 euroa vain kolme 
vuotta sitten).  Niin kuin tiedämme, 
pohjustuu avustus tiettyyn kaa-
vaan, jota me emme tunne.  (Sitä 
osaa kutsutaan politiikaksi ja johon 
me yritämme vaikuttaa).  Mutta us-
komme että Vasa IFK:n hakemus 

Liity ainaisjäseneksi, se kannat-
taa pitkällä tähtäimellä.  Kaikki 
VIFK:n jäsenet saavat automaat-
tisesti alennuksen ostoksistaan 
Intersportista. 

Vielä on joitakin erinomaisia 
linnunpönttöjä jäljellä.  Katso lin-
nunpönttöilmoituksesta tarkem-
pia tietoja.

Voikaa hyvin seuraavan ”VIFK 
Magazinen” ilmestymiseen saakka.  
Se ilmestyy taas postilaatikkoosi 
11.4.2008.

 Parhaimmat jalkapalloteveiset,

Henrik Skytte
Vasa IFK:n puh.joht.

käsitellään sekä oikeudenmukai-
sesti että asiallisesti.  Ainakin toiv-
omme niin.

Te jotka haluatte tietää enem-
män miten sinivalkoisillamme 
menee, voitte käydä katsomassa 
Vasa IFK:n kotisivuilla www.vifk.
fi  koska kevään harjoitusottelut 
Botniahallissa pelataan.  Meillä on 
monta varsin mielenkiintoista ot-
telua odotettavissa.

Te joilla sydän lyö Vasa IFK:lle, ja 
jotka kannustatte Vasa IFK:ta, etsi 
ystävällisesti pankkisiirto jäsen-
maksua varten lehden sisäsivuilta 
ja käytä hyväksesi etua liittyä jä-
seneksi Vasa IFK:hon.

Tarvitsemme kannustustanne!  
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Mikael Sand

Både YB och Lapuan Virkiä gör sitt bästa för att vara bland de sex bästa under våromgången. 
I annat fall hamnar man att spela i division 4 redan på hösten.

Tuff utmaning för YB och 
coachen Mikael Sand:

Hälften av lagen i div. 3
faller redan efter våren!
 Efter några år med separat divi-

sion 3-serier för Vasa-distriktet och 
Mellersta Österbotten slår man 

sina påsar ihop. Detta redan efter 
våromgången! Det här innebär i 
sin tur att det gäller att vara bland 
de sex bästa lagen (av tolv) för att 
inte hamna i div. 4 redan nu hös-
ten 2008. Men alla vill förstås vara 
på den övre halvan. Det betyder i 
sin tur att också de lag som nor-
malt parkerar på t.ex. åttonde eller 

nionde plats skärper sig för att få 
hållas på en hyfsat hög nivå. Det 
blir med andra ord strid på kniven 
i varenda match.

- I sig är det en jättebra lösning. 
En gemensam division 3-serie med 
lagen norrifrån ger en jämnare se-

rie som håller högre kvalitet. Pro-
blemet är bara att det inte är sagt 
det är så himla lätt att ta sig dit…

För de här orden står Mikael 
Sand, som nu står inför sin fjärde 
säsong som tränare för vårt farm-
lag VIFK Young Boys. Eller ”YB” 
som det heter i dagligt tal. Men 
samtidigt står Sand och hans YB in-

för den mest utmanande säsongen 
så här långt. Eftersom Sand är en 
person som älskar att fundera på 
fotboll och alternativa laguppställ-
ningar är han säkert mer lämpas 
för uppgiften än de fl esta andra. 
Variationen i YB:s laguppställning 
är snudd på komisk:

- Någon räknade ut att vi har an-
vänt en bra bit över 60 spelare un-
der de här tre åren, skrattar Sand. 
De egna spelarna har kommit och 
gått – men samma gäller killarna 
från rep.-laget. Det är ingen hem-
lighet att vi behöver förstärkning-
ar därifrån. Inte minst nu i år.

Förr bjöd serien på en hel del 
matcher som ur tabell-synpunkt 
var rätt meningslösa. Nu är det an-
norlunda.

- Det är helt klart att den trupp vi 

har håller helt bra division 3-klass. 
Men jag hävdar nog ändå att det 
borde ligga i föreningens intresse 
att gardera så att YB har ett så 
starkt lag under våromgången att 
vi tar de 17-18 poäng som behövs 
för att vara bland de sex bästa. Re-
dan om det kommer ett par förlus-
ter i början skulle det säkert kän-

nas lite oroligt.
Nu är det förvisso andra kvastar 

som sopar i rep.-laget. Samarbetet 
med Tomi Kärkkäinen löpte ut-
märkt. Men Mikael Sand tror inte 
det skall bli något problem med 
Tomas Arceusz heller:

- I någon mån känner vi varandra 
från förr, så det skall nog gå bra. 
Tror säkert han har förståelse för 
vår situation. Samtidigt måste man 
komma ihåg att han är i en ny si-
tuation och främst måste fundera 
på vad som är bäst för VIFK:s rep.-
lag. Men jag är nog optimist.

Sand menar vidare att det är rent 
otroligt viktigt att YB hålls i divi-
sion 3. Det är den nivån där fören-
ingen har någon nytta av YB. Dess-
utom har vi ju inget A-juniorlag 
(18-19 år) mera. Så redan för deras 

skull är division 3 en bra nivå att ta 
avstamp ifrån.

- Skulle vi hamna i fyran så blir 
avståndet för stort mellan repre-
sentationslaget och farmlaget. De 
som för tillfället inte platsar i VIFK 
har ingen nytta av att spela i divi-
sion 4.

Ändå division 3? Har det hänt att 
folk som inte platsar i ”ettan” har 
vägrat spela för YB?

- Nej, eller inte vad jag vet i alla 
fall. Min uppriktiga erfarenhet från 
de här åren är att de som har hållit 
till i VIFK:s herrlag och spelat med 
oss varit till stor hjälp.

Men vad händer om en spelare 
tycker att division 2 är en mer 
lämplig nivå? Skall man då låna ut 
honom till ett div. 2-lag eller skall 
man tvinga honom att vara i YB?

- Inte är det ju någon vits att 
tvinga någon att spela i ett lag som 
inte känns rätt. I praktiken får man 
väl se det där från fall till fall. Men 
förstås enklare för mig personli-
gen ifall det fi nns en del spelregler 
som åtminstone gäller i det stora 
hela.                       Claus Stolpe
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Kuten tiedämme, moni 
asia voi muuttua ennen 
sarjakauden alkua – ja 

myös sen alkamisen jälkeen. Seura-
avassa kuitenkin selonteko 1-divi-
sioonan tämän päivän tilanteesta. 
FC Hämeenlinna pärjäsi syyskau-
den hyvin viime vuonna. Yleisöä 
oli 10% enemmän, vaikkeivät 
omat juniorit löytäneetkään tien-
sä katsomoon – tuttu ilmiö myös 
meille vaasalaisille. Toki siellä voisi 
olla myös enemmän muitakin. FC 
Hämeenlinnasta vielä sen verran, 
että se menettää Vaasassa opiske-
levan topparinsa Kristian Kojolan 
Jarolle.

Junioreista puheen ollen, niin 
Jipon B-juniorit nousivat SM-sar-
jaan. Sekä Chelsea että Liverpool 
tarjosivat huikeita summia super-
lahjakkuudesta Lauri Dalla Val-
lesta. Liverpool veti pidemmän 
korren – ja Jipon kassassa kilahti 
oikein kunnolla. Tämä voi tulla tar-
peeseen, koska pelaajaneuvottelut 
ovat ilmeisesti sujuneet huonosti 
ja moni on ilmeisesti lähdössä Ji-
posta. Uusi valmentaja on Mark 
Dziadulewicz, englantilainen, joka 
vuosina 1979-92 ehti edustaa viittä 

eri seuraa Suomen korkeimmassa 
sarjassa. Viime vuonna hän toimi 
Kampmanin kakkosvalmentajana 
AC Oulussa. Siitä hän ei varmaan-
kaan kovin mielellään puhu, koska 
joukkue putosi sarjasta. Jipon en-
tinen valmentaja Jarmo Korhonen 
taas siirtyy KPV:hin.

Jyväskylä palasi viime vuonna 
1-divisioonaan lähes 10 vuoden 
tauon jälkeen. Koska JJK:n val-
mentaja Ville Priha ja suuri joukko 
pelaajia ovat tehneet monivuotiset 
sopimukset, JJK voi tehdä huomat-
tavasti pitkäjänteisempää työtä 
kuin moni muu tämän tason seura. 
Onko JJK matkalla ylöspäin? Siltä 
hieman vaikuttaa, koska seura to-

della satsaa. Markus Paija (VPS) on 
vain yksi useasta uudesta pelaa-
jasta, jotka pelasivat viime vuonna 
liigassa. 

TP-47 Torniosta oli yksi niistä 1-
divisioonajoukkueista, jotka pär-
jäsivät viime kautena yllättävän 
huonosti. Mutta joukkueessa on 
sellainen sekamelska pelaajia, että 
se on aina kirjoittamaton lehti. 
JJK:n tavoin se on tehnyt monen 
pelaajan kanssa monivuotisen so-
pimuksen, mikä voi vuorostaan 
pitkällä tähtäimellä tuoda tulosta. 
Nyt seuraan on KuPS:sta siirty-
nyt myös Jussi Hakasalo, joka on 
TP-47:lle ainutlaatuinen hankinta, 
koska Hakasalo on torniolainen. 
Mainittakoon, että kentällä oli 17 
ulkomaalaista pelaaja, kun TP-47 
kohtasi RoPS:n, kun pelattiin siitä, 
kuka on Lapin jalkapallovaltias. 
RoPS tunnetusti voitti ja pääsi lii-
gakarsintoihin, jossa se selvitti 
tiensä liigaan ja myötävaikutti sii-
hen, että pääkaupunkiseudulta on 

5 edustajaa 1-divisioonassa kau-
della 2008. Rovaniemellä ei kui-
tenkaan ole SM-liigan vaatimusten 
mukaista laitosta – he keskittyvät 
mieluummin afrikkalaisten pelaa-
jien hankintaan. Rohkenen siis us-
koa, että tästä vielä puhutaan.

Maamme pohjoisosasta saadaan 
joka tapauksessa 1-divisioonaan 
uusi edustaja, muun muassa sen 
johdosta, että AC Oulu putosi lii-
gasta. Jo ennen joulua oli selvä, 
että AC Oulu menettää monta 
avainpelaajaa - Rafi nha (TamU), 
Raphael (VPS), maalivahti Viander 
(HJK) – ja turbulenssia on ollut 
alusta loppuun asti. AC Oulusta 
piti värikkään Miika Juntusen joh-
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dolla tulla suomalaisen jalkapalloi-
lun vahva tekijä, mutta kun liigaan 
päästiin, Juntunen meni OPS:aan, 
joka sittemmin selvisi 2-divisioo-
nan pohjoisen lohkon kakkoseksi.

PS Kemi nousi 2-divisioonasta 
ja siihen liittyy mielenkiintoinen 
tausta. Aikaisemmin KePS on ollut 
paikkakunnan paras seura, mutta 
tämä ei ollut punapaitojen varjossa 
olleen kolmen työläisseuran (sic!) 
mieleen, joten seurat yhdistettiin 
ja perustettiin KPT-85. Lopulta kat-
sottiin kuitenkin parhaaksi laittaa 
KePS:n kanssa hynttyyt yhteen. 
Kemin ensimmäinen uushankinta 
oli TP-47:stä tullut brassi.

Muutama sata kilometriä Kemistä 
etelään Kokkolassa puhuttiin KPV:
n ja pudonneen GBK:n fuusiosta. 
Siitä ei kuitenkaan tullut mitään, 
mikä ei ole täysin yllättävää. KPV 
on kahtena peräkkäisenä vuonna 
puhunut nousemisesta, mutta sen 
sijaan se on hädin tuskin onnistu-
nut pysymään sarjassa. Lieköhän 
KPV:lla nyt helpompaa, kun GBK 
ei enää kilpaile heidän kanssaan 
kotikentällä? Mielenkiintoista on, 
että jo aikaisin oli nähtävissä merk-
kejä siitä, että KPV:n joukkue on 
aika lailla uudistumassa.

TPV on samankaltaisessa tilan-
teessa kuin KPV – paikalliskilpai-
lijaa 1-divisioonasa ei enää ole. 
PP-70 oli yksinkertaisesti liian 
heikko. Siihen yhtäläisyydet TPV:
n ja KPV:n välillä sitten loppuvat-
kin. Tampere on paljon suurempi 
kaupunki, joten siellä on muillekin 
tilaa. TPV on menettänyt pelaajia; 
Jani Nikkilä lähtee Hakaan ja kol-
me etabloitunutta pelaajaa Ilvek-
seen. Tuore farmisopimus TamU:n 
kanssa tuli kreivin aikaan.

PK-35, jonka kotialuetta on po-
hjois- ja koillis-Helsinki, on kovia 
kokenut joukkue. Ilman Petteri 

Kaijasillan maaleja joukkue olisi 
ollut pulassa sekä 2006 että 2007. 
Pääkaupunkiseudun joukkueet 
muodostavat aina jonkinlaisen 
arvoituksen, koska pelaajajoukko 
vaihtelee vuodesta vuoteen. ”Silly 
seasonin” aikana oli nähtävissä 
tietty muuttoliike Viikingeistä At-
lantikseen – joukossa myös Lasse 
Lind, joka pelasi melkein kaikissa 
Viikinkien liigaotteluissa viime 
vuonna. Mutta Viikingit vaikutta-
vat pystyneen ripeästi korvaamaan 
muuttolintunsa, joten sarjasyste-
emin liukumäeltä todennäköisesti 
vältytään. Tero Karhu ja Ilpo Verno 
ovat kaksi kokenutta uushankin-
taa. Tekeeköhän Viikingit seuraa 
JJK:lle kärkikahinoissa?

Tulevalle kaudelle pääkaupunki-
seudulta nousi kaksi uutta joukku-
etta hämmentämään 1-divisioona-
soppaa. Grankulla IFK perustettiin 
vuonna 1925, tasan neljännesvuo-
sisataa sen jälkeen kuin IFK-suku-
lainen näki Vaasassa päivän valon. 
Ari Tiittasen johdolla onnistuttiin 
tarjoamaan tarpeeksi hyvä vastus 
Porin Pallolle, jotta päästiin nou-
semaan. Tämä siitä huolimatta, 
että Tiittanen kauden lopussa al-
koi valmentaa HJK:a sen jälkeen 
kuin Armstrong oli saanut lähteä. 
Nähtäväksi jää mitä resursseja 
seuralla on pärjätä 1-divisioonassa. 
TUS-kasvatti Sunabacka (Haka), 
maalivahti Viikingeistä ja puolus-
taja PK-35:stä olivat ensimmäiset 
hankinnat – esimerkki siitä, että 
muuttoliike pääkaupunkiseudun 
joukkueiden välillä on olemassa.

Käpylän Pallo on varmaankin 
useimmille tuntematon seura, joka 
kuitenkin on junioriseurana suuri 
ja on jopa seura Helsinki Cupin 
takana. Käpylän Pallon edustusjo-
ukkue on yleensä pitänyt vaatima-

tonta tasoa, mutta kaudella 2007 
eroa muihin tuli suhteellisen hel-
posti ja joukkue johti oman 2-di-
visioonalohkonsa alusta loppuun 
asti.

Abdou Talat on Atlantiksen uusi 
valmentaja. Viimeiset kolme vuotta 
hän on ollut Armstrongin kakkos-
valmentaja HJK:ssa ja myös Klubi-
04:n päävalmentaja. Vuosi 2007 
toisin sanoen ei ollut miehelle 
mikään kohokohta. Kaksi Atlantik-
sen ulkomaalaisvavistusta siirtyvät 
muuten HIFK:n riveihin (2-div.) ja 
Jani Modig – joka muuten pelaa 
ansiokkaasti futsalia GFT:ssä – siir-
tyy Viikinkeihin.

Veikkaisin, että Viikingit ja JJK 
kuuluvat kärkijoukkueisiin. 

Aina vahvasti satsaavaa TP-47:ää 
ei sovi myöskään ikinä unohtaa. 
Jostakin syystä myös KPV maini-
taan aina tässä yhteydessä, vaikka 
viimeiset kaksi vuotta ovat kyllä 
menneet täysin metsään.

Entä pohjataistelu? Siihen osal-
listuu ehkä Jippo ja pari pääkau-
punkiseudun joukkueista. Atlantis 
on ollut parrasvaloissa ennen kaik-
kea sen onnettoman venäläisen 
takia, joka jäi kiinni päästettyään 
tahallaan maalin. Se ei ole kovin 
hyvää PR:ää suomalaisele jalkapal-
loilulle. 

PS Kemi on vahvistanut joukku-
ettaan, mutta riittääkö se?

Katotaan, katotaan…

Claus Stolpe
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Då man börjar komma upp i tonåren 
gallras de bästa spelarna ut till di-
striktslaget. Sköter man sig bra där 

kanske man får åka en sväng till Eerikkilä och 
visa upp sig inför de som är tränare för juni-
orlandslaget. Här är konkurrensen knivskarp. 
Bland VIFK:s 92:or fi nns det fl era stycken som 
är anmärkningsvärt duktiga. En av dem, Christi-
an Ingo, berättar här med egna ord lite om sina 
erfarenheter därifrån.

Träning, föreläsning, mat och vila är huvud-
sakligen vad landslagskandidatläger i Eerikkilä 
handlar om. Tempot på planen är högre än vad 
man är van vid vilket leder till att man måste ut-
nyttja all sin fritid till att återhämta sig och vara 
i skick till nästa träning. När man dessutom har 
föreläsningar blir det inget annat än fotboll som 
man lägger sin energi på under dessa dagar.

Eerikkilä är ett idrottsinstitut en bit utanför 
Forssa. Institutet har två fullstora gräsplaner, en 
konstgräsplan och en hall med konstgräs. Det 
ger bra möjligheter att träna fotboll där både 
sommartid och vintertid. Dessutom har stället 

Förkortningshybriden ”FT IFK” blev distriktsmästare i futsal för B-juniorer.Kanske inte så konstigt eftersom fyra av spelarna i 
laget varit på pojklandslagets granskningsläger i Eerikkilä. Däribland artikelförfattaren Christian Ingo (längst t.h.). 
De tre övriga är (från vänster sett) Jesper Engström, Rasmus Berglund och Markus Nordman. Jesper kommer ursprungligen 
från Norrvalla FF medan Markus har Malax IF som sin moderförening. ”Ramu” Berglund är den mest rutinerade såtillvida att 
han senaste sommar var bofast i 15-åringarnas landslag.
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högklassig mat och övernattningsmöjligheter 
som alltid gör ett fotbollsläger trevligare.

Lägren är oftast tre dagar. Under dessa dagar 
har man två träningar per dag och lika många 
föreläsningar. Träningarna innehåller för det 
mesta passningsövningar, spelövningar och 
spel. Det gäller att alltid orka koncentrera sig 
och göra sitt bästa under träningarna för att 
göra ett så bra intryck på tränarna som möjligt. 
Man lär sig mycket nytt under lägren, speciellt 
taktik. Men lägren ger möjligheter att visa upp 
vad man kan på fotbollsplanen, man skall ut-
vecklas till en bättre spelare i det egna klubb-
laget.

Under lägren märker man att man tränar på 
en högre nivå än vad man brukar. På plan och 
utanför plan sköts sakerna på ett mer proffsigt 
sätt. Ett exempel är att alltid efter träningarna 
läggs stor vikt vid nedjoggning och stretchning 
som fysioterapeuten leder för att kunna ha så 
fräscha ben som möjligt till följande träning. 

Alla medspelare är duktiga vilket gör det lätt-
tare för en själv att spela bra. Man tränar också 

med ypperliga fotbollar och allt material är 
högklassigt.

Det gäller att vara välförberedd då man kom-
mer till Eerikkilä på fotbollsläger. Om man miss-
lyckas så kan det hända att man inte slipper 
vidare till följande läger men om man däremot 
lyckas har man bättre chanser att ta sig vidare. 
Om man är skadad eller sjuk är det onödigt att 
fara på läger, då gör man sämre ifrån sig. Till läg-
ren kommer det ju spelare från hela Finland. 
Man lär känna andra spelare och lägren är sam-
tidigt ett bra sätt att förbättra sina kunskaper i 
fi nska för en svenskspråkig.

Fastän man i junioråren inte får kallelse till 
landslagskandidatläger gäller det ändå att fort-
sätta träna målmedvetet i det egna klubblaget. 
Efter många års hårt tränande kanske man 
plötsligt har utvecklats och blivit bättre än de 
som i tidiga junioråren var mest framgångsrika. 
Det är ju först om många år man skall vara som 
bäst! 

Christian Ingo,

VIFK B (-92)
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Tuffa 
träningsmatcher
Från vår eminenta hemsida 
snappar vi upp att följande 
träningsmatcher är
inplanerade för vårt 
representationslag:

Lö 16.2
VIFK - PoPa kl. 12.00 Botniahallen

Lö 23.2
KPV - VIFK kl. 16.00 Karleby

Lö 8.3
PoPa - VIFK kl. 13.00 Björneborg

Lö 15.3 
VIFK - JJK kl. 16.00 Botniahallen

Sö 30.3
VIFK - KPV kl. 17.30 Botnia (ute)

PoPa är det division 2-lag som 
satsat hårdast de senaste åren. 
Under (klubb-)ledning av Antti 
Sumiala, faktiskt. JJK är förhands-
favorit i division1. Men KPV 
kommer inte långt efter i det 
avseendet. Nästan så man så där 
rent spontant tycker att motstån-
det är lite onödigt hårt? Detta 
inte sagt som kritik. Bara en re-
fl ektion. Tidigare utsatte man ju 
sig  för två liga-lag; Jaro och VPS. 
Programmet kan förstås alltid 
ändras eller kompletteras. Men 
den som kontinuerligt loggar 
in på www.vifk.fi  är ajour med 
läget.  Träningsmatcherna är en 
krydda i tillvaron den här tiden 
på året. Mina kommentarer kring 
det hårda motståndet kan förstås 
vägas mot att man i lördags höll 
spelmässigt jämnt mot VPS och 
inte förlorade med mer än 0-1. 
Lika bra kunde resultatet ha varit 
det motsatta.                        C.S.
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Fotbollsäventyr kan vara av 
allehanda slag och inträffa 
i allehanda olika åldrar. 

Men frågan är om inte många av 
95:orna bland VIFK:s fotbolls-fl ick-
or står för sitt livs fotbollsäventyr 
redan nu i maj. Då är det nämli-
gen tänkt att hela gänget skall åka 
över till London en sväng. Det här 
kommer vi rimligen att följa upp 
i någon tidning längre fram. Från 
en början var det lite på skoj som 
vi pratade om att åka till London 
på träningsläger, men efter att lekt 

lite med tanken så kändes det inte 
omöjligt.

Under sommaren 2007 Wasa 
Football Cup, kom fl ickornas trä-
nare Peter Nyman i kontakt med 
Long Lane J.F.C s lagledning. Peter 
körde skytteltrafi k med buss mel-
lan planer och skolor, varvat med 
en hel del egna matcher som fl ick-
orna hade. Efter WFC körde han 
även lagen från Long Lane till Tam-
merfors varifrån de fl ög hem mot 
London. Under bussfärden hann 
de prata en hel del fotboll och 

Long Lanes dragare kastade bollen 
till oss; ”Kom över till London och 
hälsa på!”.

Efter en offi ciell inbjudan från 
Long Lane sammankallades föräld-
rarna snabbt till möte.

Vi bildade en grupp på fyra för-
äldrar som har börjat planera re-
san.

Bindande anmälningar har ta-
gits emot. Alla 20 fl ickorna har an-
mält sig och likaså 23 föräldrar och 
syskon. En hel busslast alltså. 

Tiden blev lite knapp då priset 

på fl ygresan höjdes ganska hastigt 
ju närmare avresedatumet vi kom. 
Men till slut fi ck resegruppen sam-
lat in allas namn, adresser, person-
nummer och vips var fl yget bokat 
och betalt med tre ”belastade” kre-
ditkort. Nu är det bara att åka!

Avresa Tammerfors den 7 maj 
och hem igen den 12 maj.

Nu återstår det att planera detal-
jerna kring boendet och program-
met. Long Lane har ett klubb-hus 
där vi hoppas att vi får åtminstone 
inkvartera fl ickorna. Då skulle vi 
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vara nära fotbollsplanerna och alla 
är samlade i en grupp. Att förfl ytta 
20 tonårsfl ickor i London i buss, 
tåg och metro är nog inte lagled-
ningens önskedröm precis.

Väl i Kidsbrooke väntar träning-
ar och ordnade vänskapsmatcher 
och lite shopping och sightseeing. 

Likaså har vi den sista omgången 
i Premier League den 11 maj. 
Fyra matcher spelas i London och 
vi önskar förstås kunna gå på en 
av dem.

Några lag från Long Lane kom-
mer att besöka Vasa under WFC 
även i år och då skall vi i vår 
tur ordna något utöver det vanliga 
programmet även för dem.

Vi hoppas att vi kommer att få 
massor med nya vänner, positiva 
minnen och ett sammansvetsat lag 
som spelar fotboll för att de tycker 
att det är så fantastiskt roligt.

Träningslägret kommer att kosta 
en hel del och vi fortsätter att söka 
sponsorer och bidragsgivare för 
resan. Flickorna kommer att jobba 

Förmåner för 
koncentrerare, del 3.

Betala
försäkringar
med
OP-bonus.
Som OP-bonuskund kan du betala försäkringar i Pohjola med den OP-bonus 
som du får från banken. Du får också tilläggsrabatt på dina försäkringar och 
flera andra värdefulla förmåner – förutsatt att du koncentrerat dina ärenden 
till OP-Pohjola-gruppen. Tilläggsupplysningar på op-pohjola.fi eller per telefon.

Du är OP-bonuskund, om du är ägarkund i Andelsbanken eller kund i Helsingfors OP Bank och du 
eller din familj har bankärenden för minst 5 000 euro per månad.

lite själva genom att sälja tvättpul-
ver ev. godis och dylikt. När vi har 
alla kostnaderna klara så ser vi hur 
långt det räcker. Resten betalas av 
föräldrarna. ”Cisse” Grönholm

R E S E R V E R A T
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På senare år har det varit vanligt att våra lag exempelvis går om-
kring i t-skjortor med texten ”IFK Vasa” på ryggen. Dessutom med 
ett typsnitt som faktiskt ser riktigt bra ut.

Nu är det bara det, att detta inte är riktigt korrekt.
- Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa r.f. är vårt offi ciella namn. 

Men de enda korrekta förkortningarna är VIFK eller Vasa IFK. Jag vill 
inte framstå som en petnoga person. Men det bara ÄR så här. Det här 
berättar Kim Sund, ny styrelsemedlem för året. Jaha ja. Så vaddå? Jo, 
det fi nns faktiskt en poäng i det hela.

- I vårt västra grannland har man sedan lagens begynnelser skrivit 
stadsnamnet efter IFK. Exempelvis IFK Göteborg eller IFK Norrkö-
ping för att ta de kändaste i fotbollssammanhang. Men i Finland har 
det varit så att de fi nländska kamratföreningarna har stadsnamnet 
först. Därför talar vi om Helsingfors IFK, Grankulla IFK, Vasa IFK. 
Grunden till att de fi nländska föreningarna valt en annan väg är an-
tagligen språkrelaterad. Finländska klubbar har ju alltid ortsnamnet 
först; Turun Palloseura, Helsingin Jalkapalloklubi etc.. Det där kan 
man tycka vad man vill om. Men hur som haver så står det t.om i 
våra stadgar att det skall vara Vasa IFK.

Sånt där bestämmer den enskilda föreningen själv. Våra åländska 
kamraters urprungliga namn är Mariehamns IFK men de ändrade 
i stadgarna för några år sedan så att de nu heter IFK Mariehamn. 
Det är deras ensak.- Därför hoppas jag också att man inte använder 
förkortningen ”IFK Vasa” då man till exempel trycker upp plagg till 
laget. Inte för att vilja vara krånglig. Utan för att det helt enkelt är 
direkt fel.                                                                              Claus
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Vart tar tiden vägen? Den 
frågan ställer vi väl oss 
alla nu och då. Men då 

man nu hör att det är dags för 
den 20:e upplagan av Wasa Foot-
ballcup känns frågan mer befogad 
än någonsin. År 1988 var det dags 
för den första upplagan. Ronald 
Reagan var president i USA och 
Vasa hade tre lag i division 2 norra 
(VPS, ABK-48 och VIFK). En fören-
ing som Norrvalla FF existerade 
inte ens ännu vid det här laget. 
Varpå vi osökt kommer in på cu-
pens nya verksamhetsledare. Det 
är nämligen för just NFF som Olav 
Björkströms hjärta klappar så där 
till vardags. En projektmänniska 
ut i fi ngerspetsarna. Så vi vågar tro 
att det handlar om rätt man på rätt 
plats?

- Det hoppas jag. Men som med 
allt annat känns det förstås ovant i 
början. Tycker ändå att jag har kom-
mit in i det här väldigt snabbt.

Det hela kom oväntat för Olavs 
del. Hans företrädare Sami Rimpilä 

ramlade över ett intressant (lärar-
)jobb som helt motsvarade det 
som han var utbildad för. Så nu 
blev det för WFC att leta. Hjälpen 
fanns närmare än man kunde tro. 
Tor ”Toffe” Sparv, aktiv med cupen 
sedan många år, insåg att hans par-
häst från Norrvalla FF kunde ingå i 
en paketlösning.

- Vill man göra något stort av det 
hela gäller det att vara aktiv. Även 
om en fi n broschyr och snärtig 
hemsida på nätet är det som de 
fl esta känner till så måste man 
möta folk ansikte mot ansikte 
också. Svårt att sälja sin produkt 
annars.

Halvtid eller heltid? Hur funkar 
ett sånt här jobb?

- Varkendera. Det funkar helt en-
kelt som en köptjänst som går via 
ett bolag jag har. Enklast så. Vissa 
perioder är ju väldigt intensiva här. 
Andra tider är det ju lugnt.

I november var man ner till Hel-
singfors för att träffa representan-
ter för en del föreningar där nere. 

Det mest synliga resultatet på kort 
sikt var att HIFK beslöt sig för att 
anmäla ett halvdussin lag. Därefter 
for man till Stockholm i december 
och till Västerbotten i januari.

- Vi erbjuder dem ett helt paket. 
De behöver inte ens skaffa en 
buss. Utan vi kan hämta dem från 
Åbo om dom kommer den vägen.

Konkurrensen är stenhård. Då 
Wasa Footballcup startade var 
konkurrensen klart mindre. Men 
fastän antalet turneringar har 
vuxit så bevarar Wasa Footballcup 
ställningarna. Varför?

- Jag är ju rätt så ny här. I sig. Men 
å andra sidan har jag ju varit med 
på ”cupen” en massa gånger. Då 

som ”kund”, eller vad man nu vill 
kalla det. Men organisationen har 
helt enkelt fungerat bra. Låter en-
kelt. Men att få en så här stor ap-
parat att fungera är förstås lättare 
sagt en gjort. Handlar om allt från 
mat, buss-transporter och resultat-
service till att det fi nns domare 
till alla matcher. Redan en så’n sak 
som att få allting att fungera kring 
övernattningarna är ju en stor sak 
i sig. Ju fl er utbyss lag som kom-
mer, desto större krav på den här 
biten. Se’n är det ju ingen hemlig-
het att det kommer in mer pengar 
via de övernattande lagen. Det gäl-
ler att få en fungerande ekonomi i 
det här också. Det förstås. Hur stor 

Tor ”Toffe” Sparv sekä/och Olav Björkström.
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vinst har du räknat med i år då?
- Haha, visste det där skulle kom-

ma. Det där får du tala med nå-
gon i styrelsen om. Men det som 
lagts undan genom åren utgjorde 
grundplåt till konstgräsplanerna 
här intill.

Just detta är förstås den stora 
nyheten i anslutning till WFC:s 
20-årsjubileum. En fullstor plan 
där grusplanen nu fi nns. Plus en 
mindre plan strax bakom, mot 
järnvägsspåret till. Det har varut 
full aktivitet länge redan. Men 
till midsommar skall allt stå klart. 
Kostnadsförslaget har landat på 
600.000 !. Inga småpengar med 
andra ord. Vill man ha tak över 

den mindre planen går det minst 
en kvarts miljon till. Kanske rentav 
280.000.Här intill följer en fi nsk 
text som något mer detaljerat tar 
fasta på  arbetet kring konstgräs-
planerna. Men utöver detta med 
att  konstgräsplanerna nu är ett 
projekt som går i uppfyllelse bör-
jar  ”Toffe” Sparv kunna konstatera 
att de stora drömmarna kring Wasa  
Footballcup börjar vara uppfyllda:

- En annan dröm var att cupen 
skulle dra omkring 250 eller 270 
lag.  

Riktigt upp till dom siffrorna har 
vi aldrig nått. Men nästan. 

Claus Stolpe
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Wasa Footballcup viettää 20-vuotisjuhlia uusissa tiloissa uuden toi-

minnanjohtajan vetämänä – siitä riittäisi periaatteessa puhuttavaa 

sekä jalkapallo- että päättäjäpiireissä – mutta talven suurin keskus-

telunaihe on kuitenkin ollut Ruutikellarintielle asennettavat kaksi 

tekonurmea. Kyseessä on alue, joka tähän asti on toiminut Wasa 

Footballcupin pääpysäköintialueena, ja joka kevättalvisin on ollut 

täysin käyttökelpoinen sorakenttä. Nyt se siis uhrataan tekonurmi-

kentän – tai tarkemmin sanoen kahden – tekemiselle. Toinen on täy-

sikokoinen, mutta sen taakse mahtuu vielä junnuille sopiva kenttä.

”Valmista on juhannuksena – mutta kustannuksista saat kyllä kysyä 

”Toffe” Sparvilta, joka tietää yksityiskohdat”, sanoo uusi toiminnan-

johtaja Olav Björkström.

Tuumasta toimeen siis:

”Tämä on unelma, joka käy toteen”, sanoo ”Toffe” Sparv. ”Mutta 

tämä on iso projekti, joka ei olisi toteutunut ilman useita yhteisty-

ökumppaneita. Ensinnäkin täytyy mainita Vaasa kaupunki ja läänin-

hallitus – erityisesti Ismo Myllyaho, joka siellä vastaa näistä asiois-

ta, ja joka on osoittanut suurta ymmärtämystä”.

Hankkeen kokonaishinta on noin 600.000!. Wasa Footballcup vas-

taa hieman yli puolesta rahasta, ja noin kolmasosa tulee eri avus-

tusten kautta, mm. lääniltä, kaupungilta ja Suomen Palloliitolta. Vie-

lä tarvittaisiin noin 80.000!, johon toivotaan apua mm. paikallisilta 

yrityksiltä – mutta harvemmin tällaiset hankkeet toteutuvat ilman 

ongelmia:

”Ikävin yllätys tuli lämmittämisen yhteydessä. Joudumme vetä-

mään johdot keilahallilta asti, ja kustannuksiin tuli yllättäen 30.000! 

lisäystä”, ”Toffe” huokaa.

Entä seuraava projekti? Kaupungilla huhutaan kaikenlaisesta pie-

nemmän kentän kattamisesta aina siihen, että WFC olisi ostamassa 

”Roller Centeriä”, eli kiinteistöä jossa kanslia nyt sijaitsee.

”Niin minäkin olen kuullut”, ”Toffe” nauraa.”Mutta kiinteistöihin 

meillä ei ole varaa. Jo pienemmän kentän kattaminen on niin iso 

hanke, että se olisi kovin vaikea toteuttaa – lisäkustannus kuplahal-

lin rakentamisesta olisi vähintään neljännesmiljoona”.

Ehkäkpä cupin 20-vuotisjuhlien kunniaksi on odotettavissa jotakin 

tavallisuudesta poikkeavaa?

”Toivon niin”, Olav Björkström sanoo. ”Ensimmäinen ulkomainen 

joukkue joka ilmoittautui tänä vuonna oli saksalainen SFN Vechta. 

Jo joulukuussa meille tuli yli 20 ilmoittautumista – aika paljon niin 

varhaisessa vaiheessa. Joukossa oli mm. kuusi joukkuetta HIFK:

sta.

Wasa Footballcup kuuluu siihen joukkoon, joka kamppailee toiseksi 

suuriman turnauksen arvonimestä Helsinki Cupin vanavedessä - 

jos nyt kamppailemisesta voi puhua. Koon kasvattamiselle on luon-

nollinen raja, jonka jälkeen laatu alkaa kärsiä, ja meidän kohdallam-

me se raja tulee vastaan noin 250 joukkueen kohdalla. Sen jälkeen 

kentät alkavat loppua, eivätkä kaukaa tulleet vieraat halua pelata 

ottelujaan liian suurell säteellä. Ja majoituksen tulisi olla mahdol-

lisimman lähellä ruokailua ja Allaktivitetsområdet.

Kehittämisessä on kysymys myös siitä, minkälaisia joukkueita halu-

taan. Päämääränä on ollut ulkopaikkakuntalaisten ja tyttöjoukkuei-

den määrän kasvattaminen. Sen tavoittaminen ei aina ole ongelma-

tonta – mutta yrittänyttä ei laiteta. Markkinointimatkoja on tehty niin 

Helsinkiin kuin Tukholmaan ja Västerbotteniinkin.
Claus Stolpe
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A
tt det fi nns en uppsjö av ambitiösa 
och framgångsrika fotbollsungdomar 
inom Vasa IFK är ingen nyhet. Den 

som på fl icksidan har varit mest i ropet på 
sistone är förstås Anna Backman. Anna håller 
till i fl icklandslaget och håller till vardags till på 
idrottsgymnasiet ute vid Norrvalla i Vörå. Fot-
bollsmässigt tar hon nu ett steg vidare genom 
att söka sig till FC Uniteds damlag i Jakobstad. 
För hennes tränare i VIFK måste det här kän-
nas lite konstigt. Inte är det roligt att tappa 
en bra spelare. Samtidigt vill man inte lägga 
hinder i vägen för någon som vill utvecklas. 
Att det råkar handla om ens egen dotter gör 
det hela än mer krångligt. Men Hasse Back-
man har stöttat fl ickan på alla sätt så här långt 
och säkert också framöver. Men nu gällde det 
Anna. För att få lite pejling på hennes tankar 
kring detta med fotboll och allt annat runtom-
kring skickade vi ut Tobbe Holmgren – med 
kamera och allt – för att inventera det hela.

- Ditt första fotisminne?

Som fyra-fem år gammal hittade jag pappas 
gamla VIFK-spelsskjorta, drog på den och ville 
gå ut och sparka boll med honom. Spelskjor-
tan var jättestor och gick ner till knäna på mig. 
Vi gick till Vöråstans grusplan, solen sken och 
mitt hår var hela tiden i vägen. Jag var ganska 
stolt över att ha hans spelsskjorta på mig.

- Hur är det att gå i Vörå idrottsgymnasium?

Det är toppen på alla sätt. Jag har fått många 
nya kompisar som dessutom är idrottsintresse-
rade. I början var det jobbigt att bo på internat, 
men nu har jag vant mig vid det. Jag kan träna 
mångsidigt, delvis under skoltid.. Jag kan bara 
varmt rekommendera min egen skola för fot-
bollsälskande pojkar och fl ickor.

- Hur är förhållandet fotis kontra skola?

Jag är inte borta från träningar p.g.a. läxor 
eller provläsning. Fotboll går före skola, ibland 
kan det bli lite stressigt  men i slutändan har 
jag ändå oftast fått goda eller utmärkta vitsord. 
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Då jag jobbar med något jobbar jag hårt. 
Och mycket annat måste prioriteras bort. 
Men det priset vill jag betala.

 - Starka sidor som futare?

Svårt att säga. Skulle väl kanske vara 
grundteknik då..? 

- Vad jobbar du extra mycket med?

Tidigare har jag satsat mest på teknik 
men nu på sistone har jag satsat mycket 
på kondition, styrka och särskilt passningar. 
Vänsterfoten har jag jobbat extra mycket 
med, både ifråga om passningar, inlägg och 
skott.

- Tränar du extra på egen hand eller har du 
tränat extra förr?

Tidigare tränade jag alltså mycket grund-
teknik på egen hand. Nu är mitt tränings-
schema i skolan och med laget så tight att 
den egna träningen har blivit lidande. Det 
blir ju ändå totalt 7-9 gånger per vecka. 
Men fortfarande tränar jag gärna på egen 
hand, bara det fi nns tid och möjlighet. På 
internatet tränar jag ibland t.o.m. med en 
tennisboll…

- Kör du mental träning?

Det mentala har alltid varit en svagare sida 
hos mig, kanske mest ifråga om självförtro-
ende. Jag har nog på senare tid läst om 
mental träning plus att på ett landslagsläger 
föreläste ex-landslagsspelaren Christina 
Forsell om mental träning för oss. Den före-
läsningen har hjälpt mig mycket.

- Du har tränat med killar både i idrottsgym-

nasiet och i VIFK? Hur är det?

Först var jag nog nervös, men det är jätte-
roligt att träna med pojkar. Det ger mycket, 
tempot är högre och pojkar vågar sig på 
svårare saker och jag tycker att det smittar 
av sig.

-Varför har du valt FC United i Jakobstad 

som din nya klubb?

United har jättebra träningar, kravnivån är 
högsta nivå och alla kämpar och alla vill göra 
sitt bästa. Tränaren är oerhört krävande och 
kunnig. Jag känner att allt det här ger stora 
möjligheter för mig att utvecklas.

- Hur mycket tuffare är det i United?

Mycket tuffare. Jag misstänker att Uni-
teds träningar håller liganivå, trots att laget 
spelar i division ett. Åtminstone är våra trä-
ningar lika hårda som landslagets, om inte 
t.o.m. hårdare.

- Du och landslaget?

Det är nog en fråga som du får ställa till 
tränarna i landslaget. Hittills har jag spelat 
fyra juniorlandskamper från början till slut. 
Vi får se hur det blir i fortsättningen. Se-
naste lägret tyckte jag i alla fall mycket om, 
det var kul på alla sätt. Tre dagar med bara 
fotboll, föreläsningar, stretchning, mat och 
sömn.

-Du och VIFK?

VIFK kommer alltid att betyda jättemycket 
för mig. Vasas fi naste förening som har 
gett mig basen i fotbollskunnandet. Och 
många fi na minnen. Och ett blått hjärta. För 
mig gäller verkligen ”En gång kamrat, alltid 
kamrat!”.

- Närmaste framtiden?

Jag vill utvecklas som spelare och bli bätt-
re på allt. Jag har defi nitivt mycket att lära 
mig. Och jag vill lära mig att koppla helt av 
då jag är ledig. För ibland är det ju tyvärr 

viktigt att tänka på annat än fotboll.

- Dig själv om tio år?

Jag hoppas att jag har ett yrke som har 
med idrott att göra och att jag har goda er-
farenheter från fotbollen. Och framför allt 
att jag skulle ha goda människorelationer 
och ett liv som jag trivs med.

- Andra intressen?

Matlagning och bakning. Bra böcker då 
jag har tid. Träningslära och människans 
anatomi, har läst en del om detta. Bra fi l-
mer. Familjen och vännerna är förstås ock-
så viktigt.

Detta om detta! Vi önskar Anna lycka till i den 

fortsatta fotbollskarriären. Alltid kul med ambi-

tiösa ungdomar som det går bra för. Inte minst 

eftersom hon verkar uppskatta den plats där hon 

har sina fotbollsmässiga rötter.

Tobbe Holmgren

)$
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Futsalin piirisarjat käynnistyivät jo 
ennen joulua. Futsalia pelataan vii-
den hengen joukkueella, käsipallo-

maaleihin pallolla joka hädin tuskin pom-
pahtaa. Suurin osa peleistä pelataan tosin 
nyt joulun jälkeen. Tämä on hauska kilpailu-
muoto, loistava vaihtelu talvi-harjoittelulle 
jos ei muuta. Ilahduttavaa on että suurin osa 
VIFK:n poika ja tyttö-joukkueista ovat löytä-
neet tämän pelimuodon. Otteluiden ajanko-
hdat sekä tulokset löydät piirin kotisivuilta. 
Klikkaa itsesi www.vaasa.palloliitto.fi  sivul-
le jonka jälkeen löydät futsal ikonin (vas.) 

jonka kautta pääset selaamaan kaikki ikälu-
okat läpi. VIFK:lta löytyy joukkue jokai-
sessa ikäluokassa. Sarjojen 79 joukkueesta 
peräti 18 tulee ”sinivalkoisista”. Poikien 
ikäluokkia löytyy puolitusinaa joissa on 7-
10 joukkuetta per sarja. 53 joukkueesta 11 
on VIFK:sta. Tyttöjen puolelta löytyy kolme 
ikäluokkaa, yhteensä 26 joukkuetta joista 
7 on VIFK:sta. Suurin osa on VIFK nimeä 
käyttäviä joukkueita, yksi poikkeus tosin lö-
ytyy, 1993 syntyneet pojat kantavat nimeä 
”FT Diesel”. Piiri järjestää futsal- sarjoja 11 
vuotiaista ylöspäin. Koska tyttöjen puolella 

on vähemmän joukkueita ovat ikäluokat ja-
ettu seuraavanlaisesti: ”tytöt 11”, ”tytöt 13” 
ja ”tytöt 15”. Nuorimpaan ikäluokkaan osal-
listui valitettavasti vain viisi joukkuetta kun 
taas kahteen muuhun ikäluokkaan osal-
listui 10 ja 11 joukkuetta. Poikien puolella 
on ikäluokka joka syntymävuotta kohden, 
poikkeuksena 16–17 vuotiaat jotka ovat sa-
massa ikäluokassa mutta niin he ovat myös 
kesä aikana. Poikien sarjoissa on 7-10 jouk-
kuetta per ikäluokka joka on erittäin tasai-
nen jako.

Claus
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VIFK är väl representerat i DM-serien i futsal. Faktiskt klart mer än  någon annan förening, börjandes med den yngsta 
fl ick-klassen. Där har  11-åringarna i VIFK för första gången nu fått pröva på den här utsökta  formen av vinter-träning.
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”Futsal- ei ole yhtä kuin jalkapal-
lo, se on oma laji”. Näin, vapaasti 
käännettynä, lukee läntisen naapu-
rimaamme virallisilla futsal sivus-
toilla. Ilmaisusta voidaan käydä 
keskustelua, ”oma laji vai jalkapal-
lon pikkuveli?” voisi olla otsikkona 
sille keskustelulle. Niin tai näin, 
se ilmaisee minun kantani kysy-
mykseen. Aika ajoin sitä kuitenkin 
joutuu miettimään, esimerkiksi 
kun kävin katsomassa Ruutupai-
tojen ja GFT:n välisen liiga-ottelun 
ennen joulua. Niille jotka jäivät 
miettimään, nimi GFT tulee Gol-
den Futsal Teamista ja kotipaikka-
kunnaksi on merkitty Espoo. GFT 
koostui aikaisemmin lähinnä FC 
Hongan pelaajista. Mutta jossain 
vaiheessa futsalia ykköslajina pitä-
vät ovat lähteneet omille teilleen. 
Joku voisi väittää että vierasjouk-
kue pelasi futsalia kun taas kotijo-
ukkue pelasi jalkapalloa. HUOM! 
Tätä en tarkoita mitenkään louk-
kaavasti ketään kohtaaan! Mutta, 
Ruutupaitojen hyökkääminen 
perustuu ehkä liiankin usein sii-
hen että ”chipataan” pallo hyök-
käyksen piikkinä olevalle pelaa-
jalle siinä toivossa että hän pystyy 
kääntämään vastustajansa pois ja 
tykittämään pallon maaliin. Tämän 
jotkut vastustajat ovat kuitenkin jo 
oppineet.

Tämänkertainen vastustaja kuu-
lunee kaiken lisäksi Pohjoismaiden 
eniten rutiinia omaaviin joukkuei-
siin. Valmentajan mukaan heillä 
oli käytettävissä 8 pelaajaa joilla 
löytyy maajoukkue kokemusta, 
yhteensä 157 maaottelun verran. 
Mikäli tuohon lukuun sisältyy sekä 
poika- että nuoriso maaotteluita 
jalkapallon puolelta sitä en tiedä 
mutta mielestäni futsal maaottelui-
ta on pelattu sen verran vähän että 
157 maaottelua kuulostaa hieman 
suurelta numerolta.
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Oli miten oli, GFT:n kaltainen 
joukkue pelaa enemmän syste-
maatisesti nopeilla paikanvaih-
doilla. Puolustuspeliä on erittäin 
kiinnostava seurata koska heti kun 
joukkueen alimmaisena oleva pe-
laaja liikkuu ylöspäin joku toinen 
paikkaa hänen jättämän aukon. 
Tietämättä sen enempää futsalin 
taktiikasta tämä ainakin näyttää 
sisään harjoitetulta kuviolta. Rei-
lun viiden minuutin pelin jälkeen 
tilanne oli 1-4. Tästä on kenen ta-
hansa vaikea nousta, loppujen lo-
puksi peli päättyi 5-11.

Kausi toisensa jälkeen GFT 
kuuluu suurimpiin mitali suosik-
keihin, silti se ei suoranaisesti ole 
futsalin erityisseura. Suurin osa 
pelaajista ovat tuttuja niille jotka 

seuraavat jalkapallon 1- divisioo-
naa. Joukkueet jotka ensisijaise-
sti satsaavat futsaliin ovat tietojen 
mukaan Ilves ja PoPa. Kun puhuta-
an joukkueista jotka pelaavat edu-
stusjoukkue tasolla ei voida jättää 
mainitsematta joukkuetta nimeltä 
Kungliga Wasa; kaveri-porukka 
joka pelaa 2 divisioonassa. Jouk-
kue koostuu pitkälti pelaajista joil-
la on VIFK-tausta. Esimerkiksi Max 
Peltonen, Ville Laakkonen sekä 
joitain pelaajia YB:sta. Joukkue on 
suurimmaksi osaksi ollut hieman 
liian ylivoimainen 2 divisioonassa 
viimeiset talvet ja nousu 1 divi-
sioonaan on ollut enemmän kuin 
lähellä. Ruutupaitojen tärkeimpiin 
pelaajiin kuuluuva Jan- Christian 
Westermark on teknillinen pelaaja 

jolle futsal sopii mainiosti.

Kiva että Ruutupaidat pärjää SM-
liigassa. Myös ensi vuonna pelata-
an futsalia liiga-tasolla Vaasassa!

Oli miten oli. Luultavasti enne-
min tai myöhemmin futsal ja jal-
kapallo tulevat risteykseen missä 
toiset valitsevat ”pikkuveljen” 
futsalin jalkapallon sijasta. Ehkä 
futsalin pelityyli sopii paremmin 
omaan(teknilliseen) pelityyliin, 
ehkä opiskelun tai työn takia laji 
jota harrastetaan talvi aikaan on 
helpompi toteuttaa. Syitä voi olla 
monia. Kuten sosiaaliset syyt.

Omasta mielestäni futsal on ter-
vetullut vastapaino jalkapallolle.

Claus
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Tätt på given. 14-åringarna från VIFK Vikinga hade fullt sjå mot Kiisto. I
bakgrunden fi losoferar Bo Nortamo över strategin.
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De sista veckorna i no-
vember avgjordes EM i 
futsal. De åtta bästa la-

gen var församlade i portugisiska 
Porto. Det här hade väldans svårt 
att nå över nyhetströskeln. Jag föl-
jer med både fi nska och svenska 
medier. Men inslagen från futsal-
EM var lika vanliga som tänder 
på höns. Undantaget utgjordes 
av Eurosport som visade en hel 
massa. Från gruppspelsmatcher till 
fi nalen mellan Italien och Spanien. 
En intressant kuriositet var att fi -
nal-lagens spelare till allra största 
delen bestod av killar som normalt 
håller till i spanska ligan. Tydligen 
där som pengarna fi nns – i den 
mån det fi nns pengar att hämta i 
futsal. Intressant var också de bra-
silianska spelare som hade en rätt 
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dominerande roll i framför allt 
Rysslands lag. Killar som bytt pass, 
kort och gott.

Sen vill jag nog passa på att näm-
na ett inslag från ”Futari”. Alltså 
den fotbollstidning som går till alla 
juniorer som har spelarlicens här 
i landet. Två från Finlands landslag 
(Panu Autio från GFT och Teemu 
Terho från Ilves) hade varit i Porto 
och summerade sina intryck.

För en som är novis på den tak-
tiska biten kring futsal var det 
kul att ta del av detta. Den största 
taktiska skillnaden mellan Finland 
och topplagen är tydligen ”byte-
nas längd och rytm”.

Till att börja med såg man en 
skillnad mellan de öst-europeiska 
och de väst-europeiska lagen. Öst-
lagen körde med korta byten plus 
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Topperbjudande:
4,55 %

avkastning på Tidsbundet avkastningskonto.

Välkommen och bekanta dig med Tapiolas garanterat 
förmånliga banktjänster och förmåner, som du får från 
Tapiola Banken.

• 4,55 % årlig ränta
• Minimideposition 3.000 euro
• Förfallodag 20.5.2009

Erbjudandet ikraft till 7.3.2008.

Mera information från Vasa-kontoret, 
Handelsesplanaden 19-21, tel. (06) 2825382,
ger bankrådgivarna eller placeringschefen.

aldrig fel, ifall någon undrar. Nåja. 
Nog med (själv-)ironi. Att Finlands 
landslag ”härmar” oss beror på att 
det anses vara lättare att hålla ett 
disciplinerat försvarsspel om man 
spelar på det viset.I kvalet till EM 
åkte Finland dit med 6-0 mot Ser-
bien. Mycket beroende på att Pre-
drag Rajic var totalt omöjlig i ”en 
mot en”-situationer. Till glädje för 
”Futari”:s korrespondenter hade 
också blivande mästarna Spanien 
svårt med den här killen. Sedan 
blir man att undra över detta med 
fi nländarnas förmåga i ”en mot 
en”-lägen. Tervarit lever högt i FM-
ligan på att två utlänningar är svår-
stoppade då dom kommer just 
”en mot en”. Självfallet skall pass-
ningsspel och sånt prioriteras då 
vi tränar våra juniorer. Men utan 
att glömma att det gäller att kunna 
göra något på egen hand också.

Claus Stolpe

att man bytte ”kedje-vis” (”selkeäs-
ti ketjuittain”). Så här gör också 
fi nländarna. Bland väst-länderna 
skedde det hela på en mer indi-
viduell basis. De bästa spelarna i 
Spanien och Portugal kunde vara 
på plan 5-10 minuter i stöten. Bara 
för att sen gå ut och pusta ut en 
liten stund. Å andra sidan kan jag 
här infl ika en privat kommentar; 
de här lagen spelade enligt ett väl-
digt taktiskt mönster och höll ner 
farten ganska bra. Man kunde kan-
ske tänka sig att de bästa skulle ha 
trissat upp farten för att skaka av 
sig motståndarna. Men i påfallande 
många matcher var det inte alls så 
som det såg ut.

Enligt artikeln i ”Futari” byter 
fi nländarna kedjevis och spelarna 
är inne två minuter i taget. Låter 
som en logisk taktik; så har vi 
nämligen alltid gjort med 94:orna 
i VIFK Gerby. Där gör vi för övrigt 
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VIFK har legat väldigt 
lågt på transfermark-
naden. Christian 

Sund och de tre polackerna 
som varit på provspel har gett 
upphov till de mest intres-
santa spekulationerna.Men 
ett konkret nyförvärv utgörs 
av Kåre Björkstrand. Säkerli-
gen en förstärkning att räkna 
med. Men dessvärre fi ck han 
problem med en magmuskel-
skada och fi ck ta det lugnt 
under en hel del veckor på 
försäsongen.

Som barn bodde Kåre Björk-
strand i södra Finland. De för-
sta åren lirade han för Sibbo 
Vargarna med pappa Olav som 
tränare. I ett verkligt kanonlag 
med bland annat Joona Toivio 
sopade man rent så länge man 
hade ett lag. Efter lite utfl ykter 
från Sibbo landade familjen 
i Karleby. Där blev det först 
spel i KPV, som helt enkelt 
utgjorde det sportsligt sett 
bästa alternativet. Kåre Björk-
strand debuterade redan som 
17-åring i GBK:s division 1 lag 
och har inför denna säsong 
startat studier i Vasa. Det är en 
mångsidig gosse det handlar 
om. Under de senaste åren 
spelat både som back (stop-
per eller ytterback) samt som 
anfallare.

-Efter fl era år med GBK 
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blev det VIFK. Varför föll 

valet på just VIFK?

-Jag tycker att division 1 är 
rätt nivå för mig i detta skede 
och då jag ännu fått en studie-
plats här så föll det sig natur-
ligt. VIFK är ju kända för att 
inte spela ”långbollsfotboll” 
utan ett tekniskt spel och det 
passar mig förträffl igt.

-Det blir första säsongen 

som du inte kommer att 

spela i samma lag som din 

tvillingbror, hur ser du på 

det, mindre mängd direkt 

feedback kanske?

-Har faktiskt inte funderat 
på det så värst mycket, sett 
till feedbacken så har jag varit 
van att själv analysera mina 
matchinsatser så det blir nog 
inget problem.

I den här tidningen fi nns 

av tradition en viss förkärlek 
för teknik-tävlingarna. I det 
här fallet ter det sig dessut-
om väldigt naturligt med en 
kommentar kring detta. Kåre 
Björkstrand har, tillsammans 
med tvillingbrodern Sebastian, 
dominerat tekniktävlingarna 
under sina uppväxtår. Skörden 
för Kåre har blivit 6 medaljer; 
2 stycken av varje valör. Med 
sex medaljer på FM-nivå är det 
faktiskt bara Fredrik Nordback 
(veteran i Örebro SK vid det 
här laget) och Kåres tvilling-
bror som är snäppet vassare. 

Både ”Basse” och Nordback 
har knipit sex guld och ett sil-
ver. På pojksidan är det endast 
totalt nio killar som har tagit 
tre FM-guld eller fl era. Så med 
sviten ”2-2-2” kommer Kåre 
Björkstrand högt uppe i ”All 
Time High”.

I nuläget är Kåre Björkstrand 
kanske mest i ropet på grund 
av att han är med i landslaget 
i futsal. Men hoppeligen kom-
mer han via sin ankomst till 
Vasa IFK nu också att blomma 
upp ordentligt rörande ”rik-
tig” fotboll. Inte enbart via 
futsal och juniorårens teknik-
tävlingar.

Kim Sund/Claus Stolpe

Texten omfattar Claus’ bearbet-

ning av Kim:s intervju på www.

vifk.fi  tidigare under året 
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”Jag trivs helt bra i Vasa. Men det är lite 
tungt då man inte har fått träna se’n början 
av året”, menar Kåre Björkstrand. Vi hoppas 
och tror att han snabbt är tillbaka och blir en
 resurs att räkna med för VIFK. 
Alla förutsättningar fi nns!
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Säsongen slutade med degradering för BP.
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