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O R D F Ö R A N D E N S S P A LT

VIFK går mot framtiden.
Hoppas att du vill vara med.

D

å man så här före
säsongstarten sätter
sig ner och summerar
intrycken för att svarva ihop en
ordförandespalt är det förstås
många tankar som dyker upp.
Nedan kommer en del funderingar som jag känner behov av
att dela med mig av och som är
bra att ventilera i en stor förening som vår.
Vad är målsättningen i framtiden för vår ärorika förening Vasa
IFK med ca 700 aktiva fotbollsutövare och minst 1400 föräldrar?
Skall vi vara nöjda med det vi har
och fortsätta på denna nivå med
ett herrlag i div. I och III samt ett
damlag som är på gång genom
seriesystemet? Eller skall vi se
framåt mot större utmaningar
till nästa nivå inom fotbollen,
kanske spel på högsta nivå? Jag
tror att om VIFK skall utvecklas
ytterligare så behövs åtminstone
långt flera aktiva i organisationen med de rätta kontakterna till
näringslivet och troligtvis också
en ”verksamhetsledare” som
förmår att finansiera sina egan
kostnader och en stor del av
budgeten. För att verksamheten
skall hålla den nivå som Fotbollsförbundet, omgivningen, sporten och supportrarna önskar så
skall saker och ting utföras på ett
professionellt sätt för vart år som
går. För att vara framgångsrik på
division I-nivå krävs också en
verksamhet som är dokumenterad både organisatoriskt,
ekonomiskt som juridiskt. Den
sportsliga framgången bör vara
i samklang med en stabil och
bred administration. Det ena

brukar onekligen ge det andra.
Håller då den ”gamla” genuina
verksamhetsformen för fotbollsintresserad ungdom, som baserades helt på frivilliga insatser, att
gå i en riktning som kräver någon
eller några anställda? Ni som har
åsikter i dessa frågor ta och plita
ned några rader om saken på VIFK:s
hemsida så www.vifk.fi såkanske vi
kan få igång en diskussion i saken.
Jag är i alla positiv inför framtiden
– låt oss titta framåt och kavla upp
ärmarna så kan vi lyfta vår verksamhet ännu högre!
I övrigt så har vi VIFK:re och
andra som gillar fotboll haft förmånen att njuta av stundvis riktigt
fin fotboll då vårt herr representationslag har visat upp sitt kun-

nande under träningsmatcherna
vid Botniahallen. Senast fick KPV
från Karleby se sig rejält utspelade
med tre mål satta av de blåvita detta bådar gott inför sommarens
matcher på Sandviken!
Avslutningsvis igen – du som
känner för och beundrar Vasa IFK,
vänligen sök fram bankgirot för
inbetalning av medlemsavgiften
som finns inne i tidningen. Utnyttja
förmånen att bli medlem i Vasa
IFK. Vi behöver din support! Bli
ständig medlem - det lönar sig på
lång sikt. Alla som är medlemmar
i VIFK erhåller automatiskt rabatt Med bästa fotbollshälsningar
på inköp från Intersport.
Vi lovar dig underhållande fot- Henrik Skytte
boll i Sandviken under sommaren Ordf. för Vasa IFK
2007!
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Vasa IFK tulevaisuudessa

K

un näin ennen kauden
alkua
mietitään
puheenjohtajan palstan
sisältöä, ilmenee tietysti paljon
asioita. Alla muutamia mietteitä
joita haluan tässä jakaa ja joita on
hyvä vähän tuulettaa näinkin suuressa seurassa kuin meidän.
Mikä tavoite tulevaisuudessa
on maineikkaalla seurallamme
Vasa IFK:lla aktiivisille jalkapalloilijoille, joita on n. 700 ja
vanhempia vähintään 1400?
Tyydymmekö tähän ja jatkamme
tällä tasolla eli yksi miesten
joukkue 1 div.:ssa ja toinen
3 div.:ssa sekä naisjoukkue
nousemassa sarjataulukossa?
Vai katsommeko eteenpäin
kohti suurempia tavoitteita
seuraavaan tasoon , ehkä pelata
korkeimmalla tasolla. Uskon,

että jos VIFK vielä kehittyy, niin
organisaatioon tarvitaan paljon
enemmän aktiivisia joilla on oikeat
talouselämän kontaktit, ja todennäköisesti myös ”toiminnanjohtaja”
joka kykenee rahoittamaan omat
kustannuksensa sekä suuren osan
budjetista. Jotta toiminta voidaan
pitää sillä tasolla millä Palloliitto,
ympäristö, urheilu ja kannattajat
toivovat, täytyy asiat hoitaa ammattimaisesti vuosi vuodelta. Voidakseen olla menestyvä 1-div. tasolla
vaaditaan myös että toiminta on
organisoitu sekä taloudellisesti
että juriidisesti. Urheilullisen
menestyksen tulee olla sopusoinnussa vakaan ja laajan hallinnon
kanssa. Nämä kulkevat yleensä
käsi kädessä. Alkaako ”vanha” aito
toimintamalli jalkapallosta kiinnostuneilla nuorilla, joka perus-

tuu täysin vapaaehtoistyöhön,
suuntautua siihen että vaaditaan
yksi tai useampia työntekijöitä?
Teillä, joilla on mielipiteitä näistä
kysymyksistä, kirjoittakaa muutama
rivi asiasta VIFK:n kotisivuille
www.vifk.fi <http://www.vifk.fi/
> , niin voimme ehkä saada asiasta
keskustelua aikaan. Minä ainakin
olen positiivinen tulevaisuudesta
- nostetaan hihat ylös ja luodaan
katse eteenpäin, niin voimme
nostaa toimintamme vieläkin korkeammalle!
Muuten, me VIFK:laiset ja
muut jotka pitävät jalkapalloilusta
olemme saaneet nauttia ajoittain
hienosta jalkapallosta, kun edustusjoukkueemme on näyttänyt
osaamistaan harjoitusotteluissa
Botniahallissa.
Viimeksi voitti sinivalkoiset KPV:

n Kokkolasta kolmella maalilla tämä enteilee hyvää kesän otteluita Hietalahdessa ajatellen!
Lopuksi taas - sinä joka
tunnet ja ihailet Vasa IFK:ta,
ota ystävällisesti pankkisiirto
jäsenmaksua varten lehden
sisäsivuilta, käytä etua tulla
jäseneksi Vasa IFK:hon. Tarvitsemme sinun kannatusta!
Tule ainaisjäseneksi se
kannattaa pitkällä tähtäimellä.
Kaikki jotka ovat VIFK:n jäseniä
saavat automaattisesti alennusta
ostaessaan Intersportista.
Lupaamme sinulle viihteellistä jalkapalloa Hietalahdessa
kesällä 2007 !
Jalkapalloterveisin
Henrik Skytte
VIFK:n puh.joht.

Kaksikielinen
kotisivu?
Kuka jaksaisi kääntää tekstejä
suomeksi aina silloin tällöin?
Jos olet kiinnostunut niin
meilaa Tobbe Holmgrenille,
osoitteella:
tobbe.holmgren@netikka.fi.
Esimerkiksi Hockey-Sportilla
on eräs VIFK-lainen (sic!) jolla
on oma salasana. Hän tarkistaa
silloin tällöin pitääkö tekstejä
kääntää ruotsiksi. Asia toimii
kuulemma ihan hyvin eikä
aiheuttaa stressiä pojalle.
Ehkä juuri sinä olisit sopiva
ihminen samantyyppiseen
tehtävään VIFK:lle?
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VALMENTAJAN PALSTA

Samperin herätyskello kun keskeytti ihanan unen

O

te kaupunginvaltuuston
päätöslauselmasta: ”
Vaasan
kaupunginvaltuusto on tänään päättänyt
yksimielisesti toteuttaa yhden
merkittävimmistä Vaasan kaupungin kulttuuriteoista. Päätöksen
pohjalla on raportti, jonka kulttuurivaliokunta on valtuustolle jättänyt
tehtyään tutustumismatkat suuriin
kulttuurimaihin Italiaan, Espanjaan,
Ranskaan sekä Englantiin. Kotiintulomatkalla ryhmä tutustui myös
Pohjoismaiseen kulttuuriin niin
Norjassa kuin Ruotsissakin. Kulttuurivaliokunnan
raportin sanoma on yksiselitteinen. Jalkapallo on kulttuuria.
Niinpä kaupunginvaltuusto
on päättänyt rakentaa Hietalahteen 8000-paikkaisen ja katetun
jalkapallostadionin. Kaupunki on
vakuuttunut siitä, että nykyaikainen
stadion toisi yhä enemmän katsojia sekä viihtyvyyttä hietalahdessa
esitettäviin kulttuuritapahtumiin.
Samalla siellä esiintyvien artistien
työolosuhteet paranisivat heille
kuuluvalle tasolle.
Lisäksi kaupunginvaltuusto

esittää jalkapallolle samansuuruisia tukirahoja, mitä kaupunki jakaa
kahdelle teatterilleen. Perusteluina
ovat osaltaan ihmisille tuotettu
kulttuurimäärä, sekä se suuri ja
elintärkeä työ nuorison hyvinvoinnin parantamiseksi juniorijalkapalloilun tiimoilta, joka Vaasan
seudulla koskettaa tuhansia nuoria
sekä heidän vanhempiaan.
Kaupunki toivoo hankkeeseensa tukea Oy Veikkaus Ab:lta,
koska se katsoo, että kesän aikana
käytävistä vakioveikkauksista, sekä
vedonlyönnistä saatava tulo pitäisi
käyttää Suomalaisen jalkapallon
kehittämiseen.
Uuden Hietalahden jalkapallostadionin rakennustyöt aloitetaan
välit………”
PRRRRRRRRRRR…PRRRRRRRRRRRRRR…PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!
Samperin herätyskello kun keskeytti ihanan unen. Mutta joskus
unissakin on totuudensiemen. Ja
minun unessani se on kulttuuri.
Olen itse tehnyt tutustumismatkoja
kyseisiin suuriin kulttuurimaihin.
Esimerkiksi olin viime vuonna

Välkommen
på VIFK-kväll
den 3.4.på
Intersport!
VIFK:s samarbetspartner Intersport arrangerar en ny VIFkväll den 3.4 kl. 18.00-20.00.
- 20 % rabatt på alla produkter!
Observera att erbjudandet
även gäller rea-varor!

Tomi Kärkkäinen ja Christoffer Kloo.
Milanossa katsomassa täpötäydellä Giuseppe Meazza-stadionilla
AC Milanin voittoa Bayern Mynchenistä. Siellä 70 000 ihmistä unohti
arkensa reiluksi kahdeksi tunniksi,
ja eläytyi artistien esitykseen suurella intohimolla ja tunteella. Jos se
ei ollut kulttuuria, niin mikä sitten
on? Eikö kulttuurin tehtävä ole
juuri antaa ihmisille arjen vastapainoksi elämyksiä sekä ”sivistää”

ihmistä erilaisin keinoin?
Samalla tavoin kuin hyvän
näytelmän seuraaminen Kaupunginteatterissa tai Wasa teaterissa,
niin myös jalkapallo-ottelu Hietalahdessa täyttää kyseiset kriteerit.
Eipä siitä sen enempää…
Kulttuuriterveisin
Tomi Kärkkäinen

5

T R Ä N A R E N S S P A LT

Förbaskade väckarklocka
att avbryta en vacker dröm

A

lla har vi våra drömmar.
VIFK:s tränare har sina
drömmar. Han med.
Här ett utdrag från ett utlåtande
i Vasa stadsfullmäktige:“Vasa stadsfullmäktige har idag enhälligt beslutit att genomföra en av stadens
mest betydelsefulla kulturgärningar någonsin.Till grund för beslutet
ligger en rapport som kulturutskottet har överlämnat till fullmäktige.
Detta efter studiebesök till stora
kulturländer som Italien, Spanien,
Frankrike och England. På hemvägen stiftade man bekantskap
också med kulturutbudet i länder
som Norge och Sverige.
Budskapet i kulturutskottets
rapport är entydig. Fotboll är
kultur.
Därför har stadsfullmäktige nu
beslutit att låta bygga om Sandviken till ett täckt fotbollsstadion
med 8.000 sittplatser. Staden har

försäkrat att en modern stadionanläggning skulle locka till sig
fler åskådare och åstadkomma
en suverän stämning i anslutning
till de kulturella begivenheterna
i Sandviken. Dessutom skulle de
uppträdande kulturarbetarna få
drägliga arbetsförhållanden i nivå
med vad de är värda.
Dessutom föreslår fullmäktige
samma typ av stödpengar till fotbollen som vad staden skänker två
teatrar. Som motivering anges den
kulturupplevelse som fotbollen
skänker stadens invånare. Men
också för att underlätta verksamheten sett till det livsviktiga arbete
ungdomen till fromma som utförs
inom stadens föreningar. Tusentals ungdomar och deras föräldrar
berörs av den här verksamheten.
Staden önskar nu att det nationella tipsbolaget ger sitt stöd till
detta. Detta eftersom man anser

RESERVERAD
VARATTU

att det inte är mer än rätt att de
tipsmedel som kommer in via
fotbollen också skall kanaliseras
tillbaka till fotbollen och des
utveckling.Byggandet av detta
nya fotbolls-stadion kommer att
påbörjas omed.....
“RIIING...RIIING....RIIIIIIN
G!!!”
Det var då en jädra väckarklocka att avbryta en dröm då den
var som allra vackrast. Men ibland
kan en dröm kanske så fröet till
vad som komma skall?
Min dröm handlade om kultur.
Jag har själv gjort utflykter till de
stora kulturländer jag nämnde i
texten. Exempelvis så var jag förra
sommaren och tittade på fotboll
på ett fullproppat
Giuseppe Meazzastadion. AC Milan
slog Bayern Munchen.

Den händelsen gav 70.000 människor att för två timmar glömma
bort sina vardagliga bekymmer.
Man fick i stället följa med de uppträdande artisterna med känsla och
engagemang.
Om inte det är kultur så undrar
jag vad kultur ÄR?! Är inte kulturens uppgift att erbjuda en motvikt
till vardagen? Kultur i olika former
är sånt som berikar själen.
Detta på samma sätt som en god
föreställning på Vaasan
Kaupunginteatteri eller Wasa
Teater.En bra match på Sandviken
är säkert lika berikande.Om inte
mer.
Med kulturhälsningar,
Tomi Kärkkäinen
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Ordentliga utlänningskvoter
i framför allt RoPS och TP-47
”Det svåra andra året” väntar VIFK

D

en här tiden på året börjar
det bli mer och mer intressant att inventera läget
hos de kommande motståndarna.
Men en stunds surfande på föreningarnas hemsidor ger strängt
taget inte så mycket. Det gäller
att hålla upp ögonen ifall kvällstidningarna eller ”Veikkaaja” eller
liknande publikationer kör mer
genomgående analyser – vilka vi
sen helt plagierar så mycket vi bara
hinner.Typ.
Måste jag satsa pengar på vilka
som är starkast får det i så fall bli
RoPS. Möjligen följt av KPV. Den
”svarta hästen” i sammanhanget får
vara JJK. Här finns stora ambitioner
inför framtiden.
I början av mars hade RoPS som
mest åtta afrikaner på träningen.
En med kontrakt, sju som eftersträvade ett sådant. Visserligen har
RoPS genom åren profilerat sig
som ett lag med många afrikaner,
speciellt från Zambia. Men det här
är rekord. En av dem är för resten
Derik Saileti, lillebror till Zeddy
Saileti. Men blott 18-årige Chanda
Mwaba tycks has imponerat mest.
Experimenterandet gör att det
säkert tar en tid för RoPS att få
ihop laguppställningen. Att laget
t.ex. förlorat en träningsmatch
mot PS Kemi (div. 2) skall knappast
tas allt för allvarligt. RoPS hör helt
säkert till förhandsfavoriterna då
serien drar igång. Kanske den allra
största favoriten?
På tal om RoPS och utlänningar
så har tyska polisen visat intresse
för en liga-match mellan Haka och
RoPS för två år sedan. Enligt RoPS’
hemsida hade föreningarna blivit
ombedda att hålla ögonen på vad
ligans ”utländska målvakter sysslar
med”. Jisses, om något sådant hade
hänt i vårt västra grannland.Vilket
ramaskri det skulle ha blivit.
Också en annan förhandsfavorit,

Johnny Glasberg har en intressant säsong framför sig. Får han bara vara skadefri lär han vara en
stor tillgång i VIFK:s öppningselva.
KPV från Karleby, satsar afrikanskt.
Utöver att man redan från tidigare
har spelare därifrån så har man
testat några till. Just nu håller de
finländska fotbollsserierna tydligen
på att svämmas över av afrikaner.
Speciellt från de länder dit Finland
rent allmänt har goda förbindelser.
KPV har ju bland annat mött VIFK
ett par gånger. Utöver detta har
man bland annat kryssat mot liganykomlingen AC Oulu och besegrat
lokalkonkurrenten GBK.
Också GBK blir tuffa att tas med
i sommar. Redan i förra numret av
”VIFK Magazine” underströks att
årets nykomlingar kan bli hårda
att tas med. Såväl GBK som JJK
(Jyväskylä) och förra mästarlaget
TPV (Tammerfors) var så pass överlägsna att dom redan förra året kan
ha hållit div. 1-klass. Inte lär dom
var sämre i år. Fast största nyheten
på GBK:s hemsida tycks vara att
deras ordförande Tony Storbacka
blev 79:e i Finlandia-loppet.

Då GBK och JJK möttes i Karleby blev det 0-3. Babatunde Wusu
tycks ha varit en svårstoppad herre
i det lag som klär sig likt FC Barcelona. Också mot PP-70 vann JJK
med 3-0. Så laget tycks vara bra
på gång.
PP-70 hade dessförinnan kryssat mot KuPS. Inte illa. Men likväl
lär väl PP-70 räknas till de svagare
lagen i serien? Mika Lahtinen från
TamU anses vara lagets stora förstärkning till i år.

KuPS’ insatser i de första träningsmatcherna har för övrigt inte
varit riktigt imponerande. Mot det
egna farm-laget Kings låg man till
och med under med 0-2 innan man
vaknade. Mot Jippo blev det 0-0.
Inte dåligt. Men heller ingen stormvarning. Samtidigt som vi kan dra
till med den ack så bekanta klichen
att resultaten från träningsmatcher
i februari och mars strängt taget
inte säger så himla mycket.
Ovan nämndes om de många
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afrikanerna i RoPS. Också det
andra norr-laget,TP-47 från Torneå,
har gott om exotiska inslag. Men de
sju utlänningarna i TP-47:s laguppställning kommer lite härifrån och
därifrån. Det mest kända namnet
finns på tränarsidan. Dock inte
länge Oleg Eprintsev, utan självaste
Luiz Antonio.
Tydligen löser man problemet
med avfolkningen i norr med att
importera folk. Åtminstone till
fotbollslagen i nejden.
I Atlantis är det en Vasa-bekanting som vaktar målet i sommar.
Antti Peltonen kommer ursprungligen från Ylöjärvi. Men hittade i
tiderna vägen till Atlantis innan
han gjorde avstickare till Jaro, PP70 och VPS innan han nu hittade
tillbaka till Helsingfors.Atlantis har
spelat mot estniska lag och kryssat mot SalPa. Så det är svårt att
säga något om var det gänget står.
Förra året var dom nära att ta sig
till ligan. Kanske dom kommer ner
på jorden i år? Konkurrensen torde
vara hårdare i sommar. Något som
också VIFK måste tänka på.
FC Hämeenlinna var ett kö-lag
ifjol. Nu har dom bland annat

kryssat 2-2 mot Atlantis. Om det
sedan är ett styrkebesked från
FC Hml eller ett svaghetstecken
beträffande Atlantis är svårt att
säga. I övrigt har Tavastehus-borna
spelat mot lag som Pallo-Iirot. Men
trots 6-0 är sånt här ingen riktig
värdemätare. Eller?
Också Atlantis’ lokalkonkurrent
PK-35 är det svårt att säga något
om. Knappa segrar mot KontU
och PuiU säger inte mycket. Så ej
heller 0-2 mot Viikingit. Men något
topplag i serien skall det inte vara.
Förra året var PK-35 klart sämsta
av de fyra H:fors-lagen i div. 1. Inte
helt omöjligt att det upprepar sig
i år. Fast nu är det ju bara tre kvar
sedan Viikingit steg.
Klubi-04 är ett direkt farmlag
till HJK och lever förstås på vad
som blir över från HJK. Men det
här innebär också att Klubi-04
kommer att spela på div. 1-nivå så
länge man inom HJK tycker man
har någon nytta av laget. Finns nog
tillräckligt med spelare att låna ut
för att hålla ett div. 1-lag på fötter
– men av lätt insedda skäl kommer
det heller aldrig att bli aktuellt att
försöka få upp laget till ligan.

Men för den riktigt fotbollsintresserade är Klubi-04 faktiskt
ett av de mer intressanta lagen i
div. 1. Målsättningen är att hjälpa
fram de unga killar från HJK:s led
som ännu inte är riktigt mogna för
spel på liganivå – men som man
från de blåvitrandigas sida anser
vara spelare värda att satsa på
inför framtiden. Alternativet vore
att – som förut – låna/hyra ut till
andra föreningar. Men konceptet
med ett eget utvecklingslag är en
lösning som man nu verkar vara
nöjda med.
Men den mest utvecklingsdugliga spelaren i hela landet hittar vi
kanske i Joensuu. Lauri Dalla Valle

– han heter faktiskt så – jagas
av Liverpool och en drös andra
europeiska storklubbar. Bofast i
17-åringarnas landslag och med en
speluppfattning av Guds nåde får
man väl hoppas att div. 1-publiken
får njuta av hans lir i sommar. Jippo
var ju annars den stora överraskningen i div. 1 förra året. Kommer
klcihen om ”det svåra andra året”
att hålla streck eller blir det tätkänning även i sommar?
Som vanligt håller vi tummarna
för alla lag – men har inget emot
om det absoluta bottennappet
kommer mot just VIFK…
CLAUS STOLPE

v

Öppet:
Vard. 9-17

Korsholmsesplanaden 38, 65100 Vasa
tel. 06-3197700 | info@multitronic.ﬁ

WWW.MULTITRONIC.FI
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Edustusjoukkueen kuulumisia
Yhteenveto kotisivujemme
haastatteluista viittaa optimismiin

V

IFK:n kotisivujen ”lentävä
reportteri” Kim Sund on
kevättalven aikana ollut
usean edustusjoukkueen pelaajan kimpussa. Haastatteluja ei
voi syyttää syvällisyydestä, vaan
tarkoituksena on lähinnä ollut
koetella pelaajien pulssia. Kirjoittaudu www.vifk.fi sivuille, niin voit
lukea haastattelut kokonaisuudessaan (ruotsiksi). Huhu kertoo, että
lentävällä reportterilla on tuulta
siipiensä alla, joten lisää haastatteluja on tulossa.
Tähän asti piinapenkkiin ovat
joutuneet Jan-Christian Westermark, Tomislav Krstevski, Joakim
Strand ja valmentaja itse Tomi
Kärkkäinen.
Tomislav Krstevski esitellään
toteamalla, että ikää on 23 ja
rasvaprosentti 15. Hän toivoo
olevansa tulevana kautena VIFK:n
maalikuningas, eikä tämä ole ollenkaan mahdoton unelma. Mies on
fyysisesti vahva hyökkääjä. ”Aika
hyvää pääpeliä, vahva kroppa, hyvä
pallon suojaaminen ja tietysti maalivainu.” Näin hän itse perustelee
sitä, että hän sopii juuri hyökkäykseen parhaiten. Hän ei ole vain
itsensä puolesta optimistinen, vaan
koko joukkueen: ”Luulen, että
voimme tänä vuonna olla kolmen
parhaan joukossa. Muiden muassa
Toffe Kloo on pitkästä poissaolosta huolimatta tulevana kesänä
varmasti myönteinen yllätys.” Joukkuetovereista ”Tomtin” (Björk) ja
”Putte” (Lindroos) näyttävät olevan
ne, joita Tomislav vapaa-aikana
lähinnä tapaa.
Valmentaja Tomi Kärkkäinen
luulee, että Putte Lindroos ja juuri
Tomislav Krstevski voivat olla
vuoden suuria yllättäjiä joukkueessa. Mutta lentävä reportteri
sai ilmeisesti käyttää aika paljon
suostuttelua, ennen kuin sai tähän

vastauksen. Valmentajana täytyy
joskus olla ehkä turhankin diplomaattinen, ja, aivan oikein, Kärkkäinen painottikin, että kysymykseen
vastaaminen on mahdotonta, koska
joukkueessa on niin monta hyvää
pelaajaa. Hän on tietysti oikeassa.
Kärkkäinen filosofoi mielellään jalkapallosta ja jalkapalloon liittyvistä
asioista, sen jokainen tätä lehteä
lukeva on saanut huomata. Kärkkäisen palsta on hyvin kirjoitettu
ja myös ajatuksia herättävä.
Oman joukkueen pelisysteemistä Kärkkäinen kertoo, että
sitä jatkuvasti parannetaan. Mutta
perusidea on aina sama. Tänä
vuonna pelataan ilmeisesti 4-2-31. Siis yksi pelaaja kärjessä, jota
tukee kolme pelaajaa, taaimpana
neljä puolustajaa ja heidän edessään kaksi. Tämän pitäisi sopia

siniasuisille hyvin.
Westermarkilla oli haastatteluajankohtana pieni kiire kotiin vaihtamaan vaihtamaan Westermarkin
klaanin nuorimmaisen vaippoja.
Westermark on oma kasvatti (BK)IFK:n junioririveistä. Hän kuuluu
vuonna 1976 syntyneisiin, ja oli
juniorijoukkueessaan suuntaa
antava pelaaja. Vierailtuaan Kraftissa ja VPS:ssä hän palasi sinne
minne kuuluukin. Hän on varma
syöttäjä, joka nyt ilmeisesti saa
pelata laitapakkia. Mutta hänen
pallotuntumallaan häntä voisi
varmaankin peluuttaa myös keskikentällä?
Joukkuetovereista Westermark
viettää vapaa-aikaa lähinnä Jonas
Britschgin kanssa. Nämä kaksi
tekivät toisilleen seuraa siirtyessään VPS:stä VIFK:hon täksi kau-

deksi. Tämän lisäksi he ovat myös
serkuksia, joten ovat jo tunteneet
toisensa aika kauan. Kysymykseen
kuka tulee olemaan VIFK:n maalintekijätilaston kärjessä, hän ei kai voi
muuta vastata kuin: ”Arvelisin, että
Jonas Britschgi.” Oman maalisaldon
hän arvelee jäävän yhteen maaliin.
Kysymykseen kuka hän luulee
olevan vuoden yllättäjä, hän antaa
vinkiksi Tobias Utriaisen. Hän
uskoo, että VIFK sijoittuu sarjan
kuuden parhaan joukkoon.Yleisesti
ottaen Westermark kuuluu niihin,
joilla on ollut tuuria loukkaantumisten suhteen. ”Olen selvinnyt aika
hyvin ja ollut loukkaantumaton
melkein koko urani ajan.” Ne jotka
valmentajien ohella ovat vaikuttaneet eniten uralla, ovat vanhemmat.
”Jokaiselta ympärillään olevalta
ihmiseltä voi oppia jotakin.”
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Jocke Strand.
Toinen laitapakki on Joakim
Strand. Hänellä sitä vastoin on
ollut suuriakin ongelma ärsyttävän
polvivamman kanssa, joka ei ole
halunnut antaa periksi. Strand on
tavallaan joukon ”grand old man”,
mikä on sinänsä hullua, koska ikää
on vain 24 vuotta, mutta hän on
pelannut pisimmin VIFK:n edustusjoukkueessa. Häntä voidaan
pitää hyvänä ihmisenä, koska
hän ei ole milloinkaan pelannut
muualla kuin juuri BK-IFK:ssa/
VIFK:ssa. Mainittakoon, että allekirjoittanut teki miehestä jutun
Vasabladetiin 7-8 vuotta sitten.
Silloin hän oli ilmeisesti pelaaja,
joka oli pelannut eniten otteluita
Wasa Football Cupissa ollen
mukana nuorimmasta junioriiästä vanhimpaan poikasarjaan.

Hän on viittä vaille juristi ja Vaasan
kaupunginvaltuutettu – monta
rautaa tulessa siis. Kysymykseen
tulevan kauden maalikuninkaasta
hän vastaa: ”Luultavasti Britschgi
tai Tomislav. Itse pyrin tekemään
yhden maalin. Olenkin luvannut
tarjota koko joukkueelle saunaillan, mikäli onnistun.” Tässä kohtaa
uskallamme ehkä arvata kuka saa
ampua rangaistuslaukauksen mikäli
ottelun lukemat ovat 5-0? Vuoden
yllättäjäksi Jocke mainitsee Robin
Nordlundin. Tämän lehden toimittaja on tästä muuten 100% samaa
mieltä. Aiheuttaaksemme Putte
Lindroosille muutamia unettomia
viikkoja veikkaamme Robinia VIFK:
n kesän maalikuninkaaksi.
Claus Stolpe

Koncentrera. Du får OP-bonus.
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Kamratvallen 1 - ett 60-års minne

En träningsplans förverkligande
och undergång

Å

r 1946 vann IFK mästerskapsserien för andra
gången och laget var laddat
för nya framgångar.
Det stora problemet var plansituationen, stadens två mästerskapsserielag var hänvisade för
träning till sandplaner i varierande
skick t.ex. Vöråstadens- och Hemstrandsplaner eller “gamla plan”/
skridskobanan. Vintertid utgjorde

- om planarbetet inte slutförs
återgår området till staden
inom 10 år

Klart för start
Utearbetena påbörjades den 11.8.
1947 med sprängning, dikning
och dränering. Byggmästare Ture
Glader ledde planbygget men
grovarbetet utfördes av VIFK:s
talkoarbetare, vars kärna bestod

“Måkansjacket” transporterar bort sprängsten.

“Måkansjacket” grupp Harman, 1948.
stadsfjärdens snötäckta is underlag för träning. Sandvikens “nya”
gräsplan, invigd 1937, var inte
avsedd för träning. VIFK:s tränare
Kurre Sand insåg vad läget krävde
och en plankommitté tillsattes
bestående av Lasse Hartman,
Alfons Häggblom, Jalle Staffans
och Fredrik Pått.
“Här skall vi ha en plan” sa Lasse
och pekade på området mellan
Sandvikens nya idrottsplan och
Bragegården.
En anhållan om arrende sändes
till Vasa stad, där stadsstyrelsen
snabbt fattade ett positivt beslut,
dock med några villkor:
- arrendetiden löpte på 25 år
från den 1. 1. 1948
- årsarrendet fastslogs till
1000 mk

av “måkansjacket” som vintertid
också upprätthöll skridskobanan. Därtill bör påpekas att f-ma
C-J Hartman verkade som “tyst
bolagsman”.
Våren 1948 harvades planen
och gräset såddes. Den 8 juni
1949 kunde Kamratvallen 1 tas
i bruk för fullständig träning. Vid
invigningen konstaterades att planföretaget hade kostat 775 000 mk.
En egen träningsplan stod nu klar
med direktkontakt till Sandvikens
fotbollsstadion.
På Kamratvallen byggdes den
laganda upp vilken i hög grad
medverkade till VIFK:s fortsatta
framgångar.

Det bittra slutet
I början av 1960-talet ansåg stadens

beslutfattare att en bredare infart
söderifrån var nödvändig p.g.a. den
ökade biltrafiken. Det blev början
till motorvägsprojektet.
Björkallén nedför Sandviksbacken kapades,bandy-/grusplanen
försvann och Kamratvallen 1 blev
under motorvägen.
Föreningens styrelse fick en
skrivelse från stadsstyrelsen där
arrendekontraktet upphävdes
p.g.a. nämnda, för staden viktiga
projekt, vilket genomfördes åren
1963-64.
Resultatet blev att Vasa IFK stod
utan egen träningsplan. Sportsligt
syntes resultatet också direkt. År
1963 föll laget ur mästerskapsse-

rien och hösten 1965 förpassades VIFK från Finlandsserien till
Landskapsserien.
Det var en hård smäll som
krävde omedelbara åtgärder på
alla fronter för att hålla VIFKskutan flytande. Den egna planfrågan var ett av problemen som
måste lösas.
Olle Sand/ febr. 2007
Källor: Kaj “Keeper” Hagman:
VIFK 1900-1950
Jubileumsboken
VIFK 1900 - 1985
I nästa nr:“ Kamratvallen II”

Kamratvallen 1948, “Beka” Johansson, Svahn, Stolpe, Beijar
och Myntti
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”VIFK:are se’n jag var en meter lång”

S

in relativa ungdom till trots
hör Kim Sund hör till de
verkliga arbetsmyrorna inom
Vasa IFK under halvannat årtionde.
Efter några sabbatsår har han nu
hittat tillbaka till en post som
tränare. Den här gången gör han
det grundligt – han har nämligen
tagit ansvar för ett gäng småknattar
ute i Smedsby. Samtidigt har han
också tagit sig tid att reflektera
kring det här med den roll en
idrottsförening som vår egen har
att fylla. Ta gärna del av dom här
reflektionerna.
Denna artikels rubrik vädjar
inte till ett direkt ekonomiskt
understöd från er läsare utan till
att utveckla föreningstillhörigheten och det personliga stöd du
som läsare kan ge vår förening.
Tidningens redaktör började för
några veckor sedan bombardera
mig med sms om att det skulle
finnas utrymmen för en eller flera
artiklar i denna tidning. Jag accepterade hans begäran/förfrågan och
började fundera på något passligt
ämne för denna artikel. Det finns
massor av ämnen som man kunde
ta upp men ganska så snabbt insåg
jag vad jag helst ville skriva om;
nämligen föreningen VIFK och de
människor vars vardag, direkt eller
indirekt, påverkas av föreningen.
Idrottsföreningen Kamraterna
är för mig min fostrarförening,
Joker Strömsholm introducerade
mig i fotbollens fantastiska värld
när jag var dryga metern lång och
det var början på en livslång relation mellan mig och VIFK.
Vi har inom föreningen massor
av bra tränare och lagledare som
utan ersättning jobbar häcken
av sig för sitt juniorlags skull. I
dagens samhälle får man inte så
lätt människor att göra någonting
utan ersättning och således är föreningsarbetet ett trevligt undantag
och det gäller ju förstås inte bara

Kim Sund har hittat tillbaka
till rollen som juniortränare
– men en reflekterande sådan
fotbolls- och idrottsföreningar, utan
allahanda olika föreningar.
Har själv gått igenom hela
repertoaren av föreningens olika
medlemskap då jag först börjat
som juniorspelare, fortsatt fram
till A-juniorerna och ett (1) mycket
anonymt inhopp i representationslaget under mitten av 90-talet (jag
förstod att trappa ner då jag insåg
att man inte kunde köra formel 1
med en Datsun). När jag hade fyllt
15 började jag även träna ett juniorlag som jag sedan följde under
en lång och mycket intressant tid
som egentligen slutade först när
pojkarna inledde sina sista år som
A-juniorer. Har under den tiden sett
på föreningen på flera olika sätt.
Inte alltid med så blida ögon. Men
med åldern kommer visdomen(?).
Det blev lätt under juniortiden,
båda som spelare och som tränare/
lagledare, att man såg det egna
laget som det enda viktiga och
intressanta med föreningen och
fast jag personligen nog alltid när
möjligt, gått och sett på representationslagets matcher, var det på
något sätt ett främmande lag för
mig. Nu när jag efter två års paus
från VIFK tagit på mig ansvaret att
träna VIFK Smedsbys ivriga 99:
or har vissa nya aspekter klarnat
för mig. VIFK som förening består
verkligen av alla dess medlemmar,
juniorer, föräldrar, tränare, lagledare, guldgossarna, talko-arbetarna,
”måkanschaket”, sponsorerna, juniorstyrelsen, föreningens styrelse
och förstås representationslagets
spelare och ledare. Vi borde alla
således dra åt samma håll oavsett

även när det gäller representationslaget och deras matcher, gå själv
på match, locka med grannen,
arbetskompisen, släktingar eller
vem som helst som normalt inte
brukar gå på match. På detta sätt
uppstår en ”win-win” situation som
hela föreningen drar nytta av. Juniorspelare bör för att utveckla sin
egen speluppfattning, få chansen
att se så mycket live-fotboll det
bara är möjligt. Motivationen att
kanske själv om några år få tillhöra
den öppnings 11:a som springer in
på Sandvikens gräs iklädd VIFK:s
blåa speldress kan vara direkt avgörande för den fortsatta karriären.
Nu funderar några läsare vad då
VIFK:s representationslag sedan kan
ge juniorerna i utbyte förutom den
redan nämnda möjligheten att få se
fotboll på hög nivå? För det första så
består ju VIFK:s representationslag
till stor del av tidigare VIFK-juniorer och det är ju hela huvudsyftet
med ett representationslag. För det
andra har det så länge jag minns
diskuterats om att spelarna i representationslaget skulle få ett eget
fadderlag vars träningar de skulle
besöka med jämna mellanrum och
under den kommande säsongen och
framledes kommer detta att genomföras till 100 procent.
Nästan 600 juniorer, 1200-1500
föräldrar, syskon, släktingar eller
andra till juniorerna bekanta blir
totalt ungefär 2000 potentiella
åskådare och bara vi skulle få en
bråkdel av dem till matcherna ,
vore det ett av yttersta vikt för representationslagets ekonomi och på
samma gång skapa en ännu bättre
stämning kring matcherna..
Till slut måste jag då ta ett
citat av John F. Kennedy - men på
VIFK-vis:
”Du skall inte fråga vad VIFK
kan göra för dig utan vad du kan
göra för VIFK”.

vem det för tillfället gagnar mest.
Juniortränarna och föräldrarna
har enligt mig ett ansvar att ta
sig till VIFK:s representationslags
matcher tillsammans med sina
juniorer. Tränarna och juniorerna
slipper gratis in medan representationslaget nog så väl behöver några
betalande åskådare i form av juniorföräldrar. Mängden åskådare på
representationslagets matcher var
inte särskilt högt under fjolårssäsongen och de betalande åskådarna
ännu färre. Detta skulle kanske
kunna förklaras om laget skulle
ha spelat en trist och tråkig fotboll
men så var inte fallet utan det var
en positiv och anfallsglad fotboll
åskådaren bjöds på. Det kan inte
heller förklaras med för höga biljettpriser eller någon annan extern
faktor. Jag både hoppas och tror
att många skulle finna matcherna
mycket mer underhållande än vad
de väntat sig.
Jag vill således uppmana alla
VIFK:are att dra sitt strå till stacken Kim Sund
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Snudd på ”Grand slam” i futsal
Många kvicka, tekniska fötter i VIFK

A

tt futsal står högt i kurs inom
VIFK:s juniorverksamhet
syntes via ett massivt
reportage i förra numret av VIFK
Magazine. Du vet väl för resten att
du kan hiotta gamla nummer via
vår hemsida, www.vifk.fi. Bara att
klicka sig fram… Klicka sig fram
kan man också göra då det gäller
fotbollsserierna. Närmare bestämt
via bolldistriktets hemsida,www.
vaasa.palloliitto.fi. Beträffande
futsal är det bara att välja språk och
gå vidare till ”tävling” (”kilpailu”)
och klicka på ”futsal” (samma på
alla språk…).
Där finns det minsann trevlig
läsning för VIFK-ögon. VIFK vsr
nämligen den klart bästa föreningen i distriktet. På flicksidan fanns
två åldersklasser (T15 och T13)
plus att det på pojksidan fanns
ett halvdussin åldersklasser, från
B-juniorerna ner till 11-åringarna.
I de båda flick-klasserna ställde
VIFK upp med lag som egentligen
var ett år yngre än sina motståndare. Bra gick det i alla fall. Den
yngre flick-klassen vanns av VIFK:
s 95:or. Här var det dramatiskt
värre. Inför den sista speldagen
hade VPS, Virkiä och VIFK Milan
maximala tolv poäng. Nu skulle
man mötas sins emellan. Virkiä
förlorade båda matcherna medan
VPS och VIFK spelade 1-1. I sammanräkningen blev VIFK segrare
på bättre målskillnad.
I 15-åringarnas serie ställde
VIFK upp med sina 14-åringar
– som dessutom var indelade i två
möjligast jämnstarka lag. Sånt här
blir alltid tungt för de bärande krafterna i ett lag. Men den gång som
undertecknad råkade vara i Botniahallen och tog del av flickornas lir
så var det riktigt underhållande.
Bådar gott inför sommaren!
På pojksidan gick det mesta
VIFK:s väg i de avgörande skedena. I den yngsta åldersklassen
(P96) använder man inga tabeller.

Årets tränare? Redan före 15-åringarnas futsal-final skulle spelas visste Magnus Nordman
(sittande t.v.) att han kommer att ta både guld och silver.
Tanken är att man skall få pröva
på det här med futsal utan allt för
blodigt allvar den första vintern.
Men här representerades VIFK
av både Gerby. City-pojkarna stod
över – inte minst eftersom det är
många i laget som (enligt uppgift)
håller på med hockey. Men vi får
hoppas att dom är med nästa år.
Liksom att VIFK:arna av årgång
1997 tar tillfället i akt att få några
extra matcher vintertid. Gratis är
det ju inte då utrymmena skall
hyras separat. Men värt pengarna
är det alla gånger.
Alltnog. Från 12 år och uppåt
var det tabeller som gällde. Faktum
är att VIFK klarade sig suveränt för
såväl 12-åringarna som 13-åringar,
14-åringar och 15-åringar. Men Bpojkarna fick ge sig – mot pigga
Södervalla BK (samarbetsförening
i Malax med omnejd).
Bland 14- och 15-åringarna
kallar sig VIFK:arna av någon
anledning ”FT Diesel”. Men några
”dieslar”är det verkligen inte frågan
om. Bland 15-åringar (årgång 1992)

hade VIFK två ”Diesel”lag i elden.
Enda gången det blev poängförlust
var då dom möttes sins emellan.
Till i sommar har de båda 92-lagen
City och Smedsby/Rangers gått
samman. Indelningen sker i ett mer
satsande lag och ett mer spelande
lag. Men i futsal var man jämnstarkt
uppdelade i två gäng.
Inom årgång 1993 skedde en
nästan än mer intressant uppdelning. Här är ju VIFK Celtic och
VIFK Smedsby de två bästa lagen
i distriktet. Lagom till futsal-serien
blandade man ihop hela smeten
och delade sen upp i Diesel White,
Diesel Blue och Diesel Black. Jämna
på papperet. Men ett av lagen passerade genom serien utan poängförlust. Men alla tre återfanns bland
de fyra bästa.
Årgång 1994 var den åldersklass
som avgjordes sist av alla. Så sent
som 16/3 spelades två uppskjutna
omgångar. Här hade VIFK Gerby
avgörandet i sin egen hand. Det
gällde att besegra Sisu:s båda lag för
att passera Kiisto i tabellen. Kiisto

var obesegrade men hade tappat
poäng via två oavgjorda matcher.
VIFK Gerby hade förlorat mot
Kiisto (1-2) men vunnit resten. I
den här åldersklassen fanns hela 12
lag med. Däribland också två andra
vIFK-lag; VIFK Vikinga samt de ett
år yngre VIFK Team ’95.
Just 95:orna är ena hejare på
futsal. Av åtta lag tog VIFK City
guld och VIFK Smedsby silver.
Enda poängförlusten förutom då
Smedsby fick ge sig i derbyt mot
City.
Detta om detta. Varumärket för
futsal är kvicka, tekniska fötter. Såna
finns det gott om inom Idrottsföreningen Kamraterna Vasa r.f.. Så har
varit fallet förut, idag – och tydligen
också i framtiden. Prima!
Men nu ser vi ut genom fönstret
att det börjar vara barmark ute.Vinterns futsal förpassar vi till historien och ser i stället framåt.
CLAUS STOLPE
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Vasa IFK T10 Valencias träningsläger i
Norrvalla 20.1. – 21.1.07
En solig och kall lördagsförmiddag
samlades en skara på 19 förväntansfulla flickor vid busstation och sen
bar det av med ”kimppakyyti”
till Norrvalla. Med på lägret var
förståss också tränarduon Timo
Häggblom och Mikael Snellman
samt tre ”höns” mammor. Framme
i Norrvalla installerade vi oss i en
trerumslägenhet på internatet
och flickorna blev tilldelade var
sin säng. Programmet var ganska
tufft så det blev inte så mycket
fritid, men de hade ändå tid för
godis och samvaro före god natt.
Trots det tuffa programmet orkade
flickorna vara glada och positiva
hela lägret igenom. Det var roligt
att se tränarnas förvånade miner på
söndag morgon då flickorna knackade på tränarnas dörr före den
utsatta tiden för morgonmålet. Programmet verkade vara tuffare för
tränarduon än för tjejerna!

Dessa flickor är sammansvetsade och lagandan är på topp
upplevde att lägret var givande
och positivt, även vi hade roligt
och njöt av tiden på Norrvalla.
Det verkade som om flickorna
också tyckte att lägret var lyckat
för de började genast planera för
nästa läger.
”Höns”mammorna Katarina
Kettunen, Satu Kiviniemi och
Iris Nabb-Hammarström

Man får röra på sig och motionera.
Man får bra kondition och att spela
matcher.
Att göra mål och man får nya kompisar. Man får kondition. Matcher är
kul och att vinna en match.Att vara
med kompisar.
Man lär sig jätte mycket mer fotboll. Man får spela matcher och
träna. Man får springa mycket och
dribbla.
Att man får jaga efter en boll och
spela matcher.
Man får motion och det är bra för
hälsan. Man lär sig mycket på träningar och man får bra kondition.
Det är roligt med matcher och man
blir lite vigare.
VIFK Valencia tränarna
Det är bra med matcher och tränin- Mikael Snellman &
gar och läger.
Timo Häggblom
Bra med träning och matcher.

VECKOSLUTETS PROGRAM
Lördag 20.1.
Söndag 21.1.
14.00 Träning i Adidashallen
Flickornas svar till frågan
8.30 Frukost
”Vad är bra med fotboll?”
15.45 Middag
Det är roligt. Man lär sig saker.
9.30 Träning i Adidashallen + Matcherna är roliga och kompidusch
sarna är bra.
17.00 Teoriföreläsning
Man får nya kompisar. Man får spela
12.00 Lunch med hela familjen
matcher och man får samarbeta.
18.00 Träning i idrottshallen
Hemfärd efter lunchen
RAKENNUSVUOKRAAMO
19.30 Simning
20.45 Pizzabuffé
22.30 God natt
Detta läger var det första gemensamma ”övernattningslägret” och vi
mammor som följde med på lägret
var lite spända för hur natten skulle
gå.( En del av flickorna hade nämligen inte sovit hemifrån förut.) Men
vi oroade oss i onödan för allt gick
bra och alla hade somnat före kl.
24. Inga sura miner, inget gnäll,
flickorna uppförde sig exemplariskt genom hela lägret. Ett stort
plus åt alla flickor! Vi mammor

Att spela fotbollsmatcher och att
man får nya kompisar.
Man får springa och man har
någonting att göra.
Att man får springa och ha bollen.
Det är jätteroligt att spela matcher
och att göra mål. Men att göra mål
är inte det viktigaste.
Man lär sig teknik med fötterna
och lär sig samarbeta.
Att vara med kompisar och att få
spela matcher.
Man får springa. I mål får man
hoppa och kasta sig.
Att vara på träningarna och spela
matcher.
Jag tycker om matcher, att sparka
mål och att få medaljer.
Man får motion och får kontroll
över bollen.. Det är också kul med
matcher. Man lär också sig att vara
kompisar med alla.
Kort sammanfattning:
• motion
• matcher
• att vara med kompisar och
samarbeta
Fina svar; både de idrottsliga och
sociala bitarna med fotbollen betonades lika mycket!

- BYGGMASKINUTHYRNING

www.wasatrade.fi

Lämmönsiirron asiantuntija
FINCOIL-teollisuus Oy
www.fincoil.fi
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Futsal-seger mot ett år äldre
En “riktig” målvakt står på önskelistan
Då futsal-serierna var över för i år
blev det storslam för VIFK-lagen.
Kanske framför allt på pojksidan.
Men på f licksidan hände det
unika att de tjejer som är födda
1995 gick och tog hem spelet
trots att man spelade i 94:ornas
serie. Lägg då till att man inte har
någon “riktig” målvakt. Ja, nu har
man visserligen två tjejer som
turas om att stå - duktiga är dom
dessutom. Men högst på
lagledningens önskelista för
tillfället står en tjej som faktiskt
vill vakta målet mer eller mindre
på heltid.
Någon överlägsen seger blev
det inte för VIFK-flickorna i futsal.
Nej då, det var dramatiskt värre.
Det var till slut målskillnaden som
avgjorde.
Ifall tjejerna verkar bekanta så
är det alltså samma gäng som har
figurerat tidigare här.Aktiva filurer
som tipsar “VIFK Magazine” med
bildmaterial samt vad som är på
gång.
Det är helt rätt!
Alltnog. Nu då solen ser till

att åstadkomma barmark ser man
fram mot utesäsongen. Det handlar om 20 (ute-)spelare som till att
börja med kommer att medverka
i lokalkonkurrenten Sports vårturnering.
Turneringen med stort T för i
år är förstås vår egen Wasa Footballcup veckan efter midsommar.
Sen skall det förstås resas en del
också.
Första veckoslutet i augusti bär
det av till en intressant turnering i
Lahtis. Programmet är digert också
så där annars. Under sommaren
deltar man i två åldersklasser i
DM-serien. Dels i 95:ornas serie, Tjejerna i VIFK:s 95:or knep DM-guld i futsal trots att man
dels i 94:ornas.
spelade mot lag som var ett år äldre. VPS var lika bra, men fick ge
Men det skulle ju förstås vara kul sig med sämre målskillnad.
med en “heltids-målvakt” också...
Till saken hör att det också finns
några andra lag inom föreningen
som kan vara i behov av spelare.
Det gäller både på flicksidan och på
Konttoritie 4
pojksidan. Den som är intresserad
65610 Mustasaari
av att pejla läget kan gärna sända
Puh. (06) 3620870
ett mejl till tobbe.holmgren@netiFax (06) 3620816
kka.fi.

Motor- o. röjsågar, högtryckstvättar
snöslungor, lövblåsare, generatoraggregat
Team STIHL-affär

FÖRSÄLJNING • RESERVDELAR • SERVICE

Cirkelvägen 15, 65100 VASA, tel. 318 2950

Vaasan
Lämpöeristys Oy
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JUNIORSEKTIONEN 2007

I

FK Vasas juniorsida har under
det senaste året genomgått rätt
stora förändringar.
I mångt och mycket dock positiva förändringar i och med att
strävan att bredda organisationen
har burit frukt under vintern.
Ordförande Niclas Häggblom
har till sin stora glädje lyckats få
flera nya medlemmar övertalade
att ställa upp inom organisationen.
En röd tråd har varit att delegera
de många uppgifterna på flera personer och detta arbete har också
lyckats.
Vi har inom IFK-juniorsidan
över femhundra juniorer fördelade
på ett 30-tal lag och det säger sig
själv att denna ekvation innebär en
massa jobb som kanske inte alltid
syns utåt men som ändå skall göras
av ”nån”.
Såhär ser juniorsektionens
Niclas Häggblom
Jan Söderman
Thomas Ingo
Kent Åstrand
Timo Häggblom
Krister Grönholm
John Nordblad
Kenneth Södergård
Tobbe Holmgren

sammansättning för säsongen
2007 ut:
Då vi talar om den rent fotbollsmässiga biten så har vi förstås
ännu våra två träningschefer Hans
Backman på flicksidan och Max
Peltonen på pojksidan som håller
i den rent sportsliga sidan, dvs att
utbilda våra juniorer till duktiga
fotisspelare i slutändan.
Dessa sitter inte med i juniorsektionen men kommer ändå oftast
med på mötena.
Eftersom vi har flera lag på pojksidan så kommer Max att koncentrera sig på P-13 och äldre juniorer
och får därför assistans av Tommi
Virkama och Tobbe Holmgren som
kommer att fungera som stödpersoner för pojklag P-12 och yngre.
Dessutom kommer gamla trotjänaren Kjell Nykvist även fortsättningsvis att sköta om material till
lagen. Detta då närmast gällande

– ordförande
– sekreterare
– vice ordf. / ekonomi
– ”Kaikki Pelaa” ansv.
– träningsturer
– lagled. kontaktperson
– motionsfotboll
– kläder
– web/info

Niclas Häggblom
västar, koner, medicinväskor o.dyl. glädjande att se att det fortfarande
som de olika lagen behöver.

finns folk som är villiga att sätta

Summa summarum så är det en stor del av sin fritid på dylikt
talkojobb för att våra ungdomar
skall beredas möjlighet att bedriva
en vettig fritidsysselsättning.
Detta i tider då vuxna verkar
sätta allt större värde på sin egen
fritid och detta innebär att det blir
allt svårare att hitta folk som jobbar
på frivillig basis.
Uppgifter och adresser till
juniorsektionens medlemmar
hittar du naturligtvis också på
www.vifk.fi under ”Föreningen à
Juniorsektion”.
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Wasa Footballcup 28.6 - 1.7.2007

P

å WFC kansliet är planeringen av arrangemangen inför
den 19:e upplagan av Wasa
Footballcup i full gång. Och precis
som alla år spelas turneringen en
vecka efter midsommar d.v.s. sista
veckoslutet i juni.
Arbetet inför årets turnering
startade redan samma dag som
2006 års turnering avslutades och
vi kommer att vara färdiga precis
lagom till den 28.6 kl 9.00 då
resultatansvariga nervöst vankar
av och an på kansliet för att se att
avsparken på planerna gått enligt
planerna och alla lag och domare
är på plats.
Det största glädjeämnet
inför årets turnering är att Wasa
Footballcup flyttar tillbaka till
fadershuset vad gäller bespisning
och kansli. Wasa Footballcup och

Vasa stad har gemensamt kommit
fram till att den bästa platsen för
bespisning är vid Vasa Yrkesinstitut
på Krutkällarvägen. Denna lösning
kommer att gynna alla deltagare
som får kortare avstånd mellan
match, inkvartering och bespisning. Lagen kommer att spara tid
och slipper onödiga turer till andra
sidan staden. Kvaliteten på smidig
service höjs ytterligare.
Laganmälningar har kommit
ända sedan i november 2006 och
går nu in i en sista hektisk fas. Fjolårets deltagarrekord 240 lag står på
spel, återstår att se om vi kommer
att nå ända dit!
Precis som tidigare år har WFC
också i år internationell prägel
på turneringen. Hittills har det
kommit anmälningar från åtminstone Sverige, England, Lettland

och Estland. Från finskt håll verkar
intresset vara störst i Södra Finland,
speciellt Helsingforsregionen har
anmält sig på ett föredömligt sätt.
Största enskilda föreningen, förutom lag från Vasa, står Anjalankoski
för. MYPA-47 har anmält hela 9 lag
till årets turnering, nästan ett lag
i varje åldersklass. Det tackar vi
för!
Förutom fotbollen som står i
fokus kommer det också att finnas
program för deltagarna. Vasa stad
står som värd för en mottagning för
ledare och tränare.WFC-Discot har
sin givna plats i tablån och dessutom kommer det att komma en del
nyheter, speciellt vad gäller själva
invigningen av Wasa Footballcup.
Wasa Footballcup är ett av de
evenemang som funnits länge med
i bilden här i Vasa.Av idrottsevene-

mang är vi möjligen det äldsta som
verkar i Vasa. Sedan starten 1989
har ”cupen” etablerat sig som en
av Finlands tre största turneringar
inom fotboll. På arrangörs sidan
måste vi vara nöjda med denna
utveckling, speciellt med tanke på
den hårda konkurrensen inte bara
från andra fotbollsturneringar utan
från andra idrottsgrenar och verksamheter.
Nästa år, 2008, firar Wasa Footballcup sitt 20-års jubileum. Vi får
hoppas att utvecklingen är lika
gynnande de kommande 20 åren
som dessa första har varit. Vädrets
makter har nästan alla år gynnat vår
turnering, låt oss hoppas att också
denna utveckling håller i sig!
Välkommen på
Wasa Footballcup 2007
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W

FC:n kansliassa suunnittelu kesän turnausta
varten on täydessä
vauhdissa. Turnaus järjestetään 19
kerran ja niin kuin joka vuosi turnaus pelataan viikko juhannuksen
jälkeen eli viimeinen viikonloppu
kesäkuussa.
Järjestelyt 2007 turnaukseen
aloitettiin samana päivänä kun
2006 turnaus saatiin päätökseen
ja olemme sopivasti valmiina
28.6.2007 aamulla klo 9.00 kun
ensimmäiset pelit alkavat.
Tämän vuoden suurin ilonaihe
tähän saakka on että Wasa Footballcup ja Vaasan kaupunki ovat
samaa mieltä siitä että ruokailun ja
kanslian kannalta paras paikka on
Vaasan Ammattiopisto Ruutikellarintiellä. Näin ollen WFC muuttaa
takaisin mistä kerran on lähtenyt.
Osallistujien kannalta tämä
päätös helpottaa liikkumista pelien,
ruokailun ja majoituspaikan välillä.
Ajassa säästetään ja turhasta istumisesta linja-autossa vältetään.
Osallistuvia joukkueita ovat
ilmoittautuneet marraskuusta 2006
saakka ja nyt alkaa viimeinen hektinen jakso tämän kannalta.Viimeinen ilmoituspäivä on 30.4.2007.
Viimevuotinen ennätysmäärä,
240 joukkuetta, on saavutettavissa. Katsotaan jos siihen määrään
päästään myös tänäkin vuonna.
Kansainvälistä henkeä kentillä
näemme myös tänä vuonna. Ulko-

mailta tulee ainakin joukkueita
Ruotsista, Englannista, Latviasta ja
Eestistä. Suomen osalta suurta mielenkiintoa turnaustamme kohtaan
ovat näyttäneet erityisesti EteläSuomen joukkueet ja Uudenmaan
piiri. Seura joka on ilmoittanut
eniten joukkueita, vaasalaisia
lukuun ottamatta, on Myllykosken
Pallo-47. He osallistuvat lähes joka
ikäluokkaan joukkueella. Kiitämme
tästä!
Jalkapallon lisäksi ohjelmasta
löytyy paljon muutakin. Vaasan
kaupunki isännöi vastaanoton
joukkueiden valmentajille. Suositulla WFC-Discolla on oma paikka
ohjelmassa ja tämän lisäksi tulee
yllätysohjelmaa joka sisältää perinteiset avajaiset.
Tapahtumana Wasa Footballcup
on yksi kaupungin vanhemmista.
Urheilutapahtumana saatamme
olla kaikista vanhin.Turnaus järjestettiin ensimmäistä kertaa 1989 ja
on kehittynyt yksi Suomen suurimmiksi jalkapalloturnauksiksi. Järjestäjänä olemme tyytyväisiä myönteiseen kehitykseen varsinkin kun
katsotaan kuina kova kilpailu eri
järjestäjien kanssa on. Ensi vuonna,
2008,Wasa Footballcup viettää 20vuotis syntymäpäivää ja toivomme
tietysti että seuraavatkin 20 vuotta
ovat yhtä myönteisiä. Sää on suosinut meitä melkein joka vuosi joten
toivottavasti tämäkin myönteinen
kehitys jatkuu.
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Mielipiteet jakaantuvat aiheesta
”menestyksen tavoittelu”

A

llekirjoittaneella on taipumus kerätä artikkeleita,
jotka aikoo lukea ”sitten
joskus”. Sääli vain, että ”joskus”
on ajankohta, joka ei välttämättä
ikinä tule. Mutta joskus sitä ottaa
itseään niskasta kiinni. Kesällä
2005 Dagens Nyheter-lehti (Ruotsin Hesari) tarjosi joukon artikkeleita, joiden yhteinen aihe oli
menestyksen tavoittelu. Yhtäkkiä
nämä artikkelit löytyivät eräästä
Isolahtelaisesta kirjoituspöydän
laatikosta. Aikoinaan ne löytyivät
myös nettiversioina osoitteessa
www.dn.se. Parhaimmassa tapauksessa ne löytyvät vieläkin jostakin
nettiarkistosta.
Kuten niin usein jostain luetun
kohdalla (pätee myös tähän
lehteen) ei tosiaankaan tarvitse
olla kaikesta samaa mieltä, mutta
jos artikkeli herättää ajatuksia ja
mielipiteitä – vaikkakin kirjoittajan omista eriäviä - se on ollut
lukemisen arvoinen. Kun ajatukset
kohtaavat, voi tapahtua paljonkin
– olettaen, että henkilö on vastaanottavainen muiden mielipiteille.
Erityisen mielenkiintoinen oli
DN:n kirjoitukset seurasta Brommapojkarna IF (suom. Bromman
pojat), joiden kotipaikka on Tukholman länsiosassa. Kaikki tässä
artikkelisarjassa ei kuitenkaan kertonut BP:stä – ei lähimain. Mutta
tämä seura on niin erikoinen, että
on luonnollista, että tämän kaltainen keskustelu lähtee liikkeelle
juuri tästä seurasta.
Monen vuoden ajan seuran
edustusjoukkue oli ollut hyvissä
asemissa ”Superykkösessä”, eli
mestaruussarjaa alempana olevassa
sarjassa. Mestaruussarjassa seura
ei ollut kuitenkaan koskaan ollut
– kunnes kesällä 2007. Hieman
kummallista kun ottaa huomioon,
että kyseessä on Ruotsin suurin
seura, jolla on 4000 junioria ja
satsaa Ruotsin mittapuun mukaan

valtavasti eliittiurheiluun. Seuralla on eliittijoukkue jokaisessa
ikäsarjassa kahdeksanvuotiaista
ylöspäin. Näistä voit lukea osoitteessa www.bpl.se. Seuran 1994-

asian ilmaisee:
”Jalkapallo on hyvin monimuotoinen urheilulaji. Jotta joku menestyisi, oikea asenne on kaikista tärkein asia. Asenne ei muokkaannu

kipinä kuitenkin säilyneen.
Toinen näkökulma tähän
on, ettei BP pystynyt pitämään
sellaisia kultajyviä kuten Anders
Limpar ja Pascal Simpson, niin

joukkue kävi kevättalvella Saksassa
pelaamassa turnausta ja voitti
muun muassa Bayern Münchenin.
1995-joukkuekin kävi Puolassa
pelaamassa. Kevättalven aikana
BP:n joukkue pelasi finaalissa
miesten futsal-mestaruussarjassa
– ja joukkueen vanhin pelaaja oli
syntynyt vuonna 1989.Tosin futsal
ei ole Ruotsissa yhtä suosittu laji
kuin Suomessa, mutta kuitenkin.
Nyt keskitytään tietenkin panostukseen jalkapallon mestaruussarjassa. Eräs selitys sille, ettei BP ole
aikaisemmin selvittänyt tiensä mestaruussarjaan on se, että pelaajat
jo nuoressa iässä saavat tarpeeksi
menestystä. Tai kuten Dan Sundblad, jolla on menneisyys BP:ssä,

kovinkaan hyväksi, jos jatkuvasti
vain voittaa ja voittaa.”
Hän painottaa myös, että ihmiset pelaavat niin kauan kuin se on
hauskaa ja tämähän on itsestään
selvää. Mutta jos 15-vuotiaana on jo
kokenut suurimman osan siitä, mitä
jalkapallon parissa on mahdollista
kokea, niin motivaation ylläpitäminen voi olla vaikeaa.Toisaalta BP:llä
on ykkösjoukkue, jossa yli puolet
on seuran omia kasvatteja. Eräässä
viime kauden ottelussa kentällä oli
peräti yhdeksän tällaista ”omaa”
pelaajaa kentällä – ja heistä seitsemän oli 21 vuotta tai nuorempia.
Melko epätavallista. Tähän ei edes
VIFK pysty.
Joten kyllä aika monella näyttää

kauan kuin ei oltu mestaruussarjassa.Tämän lisäksi tukholmalaiset
perinteisesti kasvatetaan alusta asti
kannattamaan Hammarbytä,AIK:ta
tai Djurgårdenia. Näiden kolmen
lisäksi vain kaksi tukholmalaisseuraa (Reymersholm ja Westermalm,
mikäli joku haluaa tietää) on vieraillut mestaruussarjassa, mutta ne on
nopeasti käännytetty sieltä pois.
Kaikesta tästä voimme päätellä, että tie menestykseen on
aika monimutkainen. BP on ollut
kaiken kaikkiaan 29 kautta ”Superykkösessä” ja vasta vuonna 2007
debytoi mestaruussarjassa. Toinen
entinen BP:läinen, joka sanoi
sanottavansa artikelisarjassa on
Martin Boman. Hän on mies, jolla
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on ollut mahdollisuus tutustua
kykyjen kehittämiseen monessa
eurooppalaisessa maassa:
”Ei ole epäilystäkään siitä, että
kaikki seurat panostavat eliittiin
jo nuorten kohdalla. Mutta ruotsalainen juniorijalkapalloilu tähtää
suuremmassa määrin tuloksiin.
Keskipisteenä on joukkue, eikä
yksittäinen pelaaja.”
Boman haluaa tuoda esille, että
joukkueiden johtajat eivät halua
päästää pelaajia, joille tekisi hyvää
pelata vanhemmissa joukkueissa.
Sen sijaan he pelaavat joukkueessa,
jossa heidän ei tarvitse tehdä kovinkaan paljon työtä.Tämä voi johtaa
siihen, että heidän asenteensa
kehittyy huonoon suuntaan.
Henkilö nimeltä Johan Fallby
kirjoittaa psykologian väitöskirjaansa ja on tehnyt syvällisiä haastatteluja 35 eliittipelaajan kanssa ja
löytänyt yhteisen nimittäjän:
”Heidän lähiympäristössään
on ollut henkilö, jonka sydän on
sykkinyt jalkapallolle sekä kyvykäs valmentaja, joka on tehnyt
jalkapallosta hauskaa. Jalkapalloosaaminen ei alussa ole tärkeintä,
kunhan nuorille ei opeta aivan
hulluja. Riittää, että on suhteellisen hyvä käsitys jalkapallosta sekä
lajille sykkivä sydän.”
Tämä saattaa kuulostaa meidän
”Kaikki pelaa”-ohjelman uudelleen
kirjoitukselta. Näin yksinkertaista
tämä ei kuitenkaan ole.
”Saan usein kuulla kommentin
’Jaaha, eikö meidän enää tulisi voittaa’. Voittoa pitää aina tavoitella,
mutta ottelutuloksia ei pidä käyttää
mittatikkuna tai ennustuksena.”
Näin sanoo Thomas Lyth, joka
on ruotsalaisen poikajalkapalloilun
koulutusvastaava, joten hänen luulisi tietävän mistä puhuu.
Yhteenvetona voisi todeta, että
haastateltujen mukaan liian nuorena saavutettu menestys sammuttaa kipinän. Lupaaville pelaajille
pitäisi antaa mahdollisuus pelata
vanhempien ikäluokkien kanssa.
Mutta kaiken A ja O on, että heillä
on lähellään aikuisia, mielellään
sekä vanhempia että valmentajia,
joiden mielestä jalkapalloilu on
hauskaa. Kuitenkin voitontahtoa
on pidettävä yllä. Perusideahan kuitenkin on tehdä enemmän maaleja

kuin ne, joilla on erivärinen pelipaita. Oikeastaan tästä on helppo
olla samaa mieltä, vai mitä?
Voidaan sanoa, että BP edustaa
toista äärimmäisyyttä ja ”Kaikki
pelaa” toista. Mutta eiköhän siinä
välissä ole olemassa kultaista keskitietä? Kun seuralla on 3700 junioria
247 joukkueessa, jokaiselle luulisi
paikka löytyvän.
Tai kuten Brommassa asuva
hyvä ystävä Stefan Strand (OIFkasvatti ja puolustusmuurimme
”Jocken” pikkuserkku) sanoi:
”Ruokakaupassa joka toisella
kakaralla on BP-verkkarit yllä. Joten
kyllä muillekin kuin vain kaikkein
parhaimmille paikka löytyy.”
Stefan kannattaa edelleen Hammarbytä, mikä olkoon todisteena

siitä, miten vaikeaa tulokkaiden
on luoda itselleen paikka kuninkaallisen pääkaupungin jalkapallohegemoniassa.
St. Eriks-cupissa, eli Tukholman
seudun piirimestaruussarjassa, BP
on aina paras seura – vuosi toisensa
jälkeen.Tänä vuonna BP:n edustusjoukkue pelaa ensimmäistä kautta
mestaruussarjassa. Joukkueen noustessa siihen, yli puolet pelaajista
oli omia kasvatteja. Mitenköhän
moni seura voi vastaavalla kerskua
– tasosta riippumatta.
Miksi siis tämä kaikki puhe
BP:stä? Lähinnä todistaakseen,
että seura voi panostaa sekä eliittiurheiluun että harrastelijatason
urheiluun. Valitettavasti usein
tuntuu, että moni joka viittaa

”Kaikki pelaa” periaatteeseen, eivät
tiedä lainkaan mikä on ohjelman
tarkoitus. Tämän löydätte Palloliiton kotisivuilta. Moni luulee, että
”Kaikki pelaa” tarkoittaa sitä, että
kaikkien tulisi saada yhtä paljon
peliaikaa otteluissa riippumatta
siitä käyvätkö harjoituksissa vai
eivät. Ainakin moni vanhempi
käyttää ”Kaikki pelaa” periaatetta
aseena juuri tässä asiassa. Täten
voidaan todeta, että he ovat täydellisesti hakoteillä. Mutta kun
valheen toistaa tarpeeksi monta
kertaa, se koetaan pian totuudeksi.
Jo Goebbel aikanaan käytti ihmisen juoru-luonnetta hyväkseen
tällä tavalla.
Claus Stolpe
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Kusinerna i VIFK
W: Då vi var små träffades vi
rätt sällan. Då jag spelade riktig
fotboll lekte ännu Jonas i sandlådan med mamma. Nuförtiden
ses vi nästan varje dag. Dessutom är han gudfar till min son
Elliot.

Vilka lag håller ni på utanför
Finland och varför?
W: Chelsea, ända sedan jag
besökte Stamford bridge med
min farsa och bevittnade Chelsea spöa ManU har jag varit en
stor supporter av Chelsea.

J: Vi sågs på släktträffar
tidigare...kanske en par gånger J: FC Barcelona, de har varit mitt
i året. Vi har haft mycket kon- favoritlag sedan jag var sex år.
Jan-Christian Westermark och takt sedan jag flyttade till Vasa. De spelar en teknisk och underJonas Britschgi är två av Vifk:
hållande fotboll.
s nya förstärkningar inför säs- Vad är det bästa du har gjort Vem eller vilka är de bästa speongen 2007. Båda spelarna är under din fotbollskarriär?
larna i världen just nu?
kända inom Vasas fotboll från
tidigare eftersom de har spelat W: Lyft VPS till ligan.
W: Zlatan, Rooney.
med VPS både i division ett och
i ligan. 24-årige Jonas är mest J: Målet i ligakvalet mot Rops. J: Kaka är åtminstone en av de
känd som en pålitlig målskytt
bästa och Ronaldinho är bra
som avgör viktiga matcher Ni spelade båda i ligan ifjol, vad trots sin lilla svacka. Sen måste
medan 31-årige ”Westis” har kör ni med för bilar?
man också nämna Cristiano
varit en säker ytterback som
Ronaldo. Av anfallare är jag
gärna passningsspelar och W: Fammos Citroen.
ganska imponerad av David
stiger i anfallen. Jonas är BorVilla i Valencia.
gåbo och Westis är Vasabo. J: Jag kör inte med någon bil
De senaste åren har många själv.
Om du hade chansen att prata
bekanata överraskats av att de
med dig själv om fotboll för tio
är kusiner. Westis jobbar som Vad tycker ni om fotbollen i år sedan just nu, vad skulle du
lärare och det är lärarstudier Finland idag?
säga då?
som förde Jonas till Vasa för tre
år sedan.
W: Finsk fotboll är finsk fot- W:Träna hårdare!
Jan-Christian Westermark

Båda spelarna tycker att lagandan är bra i både VIFK och i
VPS. Träningen skiljer sig mest
mellan de två lagen på så vis
att VPS betonar fysik och styrka
väldigt mycket medan VIFK
betonar bollträning, taktik och
passningar mer. Killarna tycker
att stöd hemifrån och att ha
roligt på plan alltid är viktigt
för en fotbollsspelare.
Vi skall se vad de svarade i
en intervju med lite humor
inblandat.
Hur har ert ”kusinförhållande”
varit tidigare och hur är det nu?
Sågs ni ofta då ni var små?

boll. Mycket kamp och inte så
J: Vet inte.
mycket skönlir.

Jonas Britschgi

Har ni samma klädstil?
W: Jonas är en ”hiphop wannabe” medan jag klär mig
bekvämt.
J: Westis e kvar på nittiotalet,
själv försöker man vara lite
mer up to date.
Vem är mest mogen av er två?
W: Oavgjort.
J: Jag trots åldersskillnaden.
Vem är en bättre passningsspelare av er två?
W: Britschgi är en skicklig
passningsspelare...nästan lika
bra som jag.

J: Svårt att säga eftersom det
J: För det första saknas det Slutligen några ”svara eller slås olika passningar i anfallet
och i försvaret.
fotbollskultur i Finland, före- passa” frågor
ningsverksamheten överlag
borde utvecklas. Kvalitéen då? Vem är smartare av er två?
Det finns goda förutsättningar
Vem i Vifk vill ni inte bo med på
att spela med alla hallar men W: Jag, helt klart.
bortamatch och varför?
det borde finnas mer sakkunniga och duktiga tränare både i J: Pass.
W: Janne Salo, han sover
junior- och seniorfotbollen.
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hela tiden, skulle kanske bli
tråkigt!
I förra numret skrev vi en hel del om bolldistriktets förtjänstfulla verksamhet. Nu låter tävlingschefen

Program på nätet

Mikael Westerback meddela att man redan nu kan gå in och kolla zonindelningar och matchdatum

J: *skratt* Tror att jag kan bo med mera på nätet.
med alla.
Du hittar allt detta på www.vaasa.palloliitto.fi.
Vem i Vifk har svårt att förstå att
du är bättre än honom?
W: Putte (Lindroos) verkar
inte fatta att jag är snabbare
än honom.
J: Pass.
Vilken spelare hatar du att möta
i en mot en situation i Vifk?

Evangeliska folkhögskolan i Österbotten
erbjuder följande linjer för läsåret 07-08:

Datalinjen
Strandgatan 21-22
65100 VASA
Finland

Musiklinjen

tfn: (06) 317 4913
fax: (06) 312 4072
info@efo.ﬁ

Språklinjen

Våroas i Vasa 20-22 april, se vår hemsida!
Du kan ansöka till Efö direkt på vår hemsida.
Besök www.efo.fi för mer information.

J: Jag har tränat så lite med Vifk
hittills men jag tippar på Kock
för att han är så ettrig.

W: Några av killarna vågar inte
ställa upp i ”höynä” med mig
p.g.a. rädslan att bli tunnlad.
J: Det måste du fråga av de
andra spelarna.
Övrigt du vill säga eller
påpeka?
W: Sköna frågor.
J: Det här måste ha varit den
konstigaste intervjun jag har
varit med om.

Invandrarlinjen
Re-kreativa linjen

W:Tony Björk, han är både kvick
och smart. Man kan varken finta
bort eller löpa ifrån honom.

Finns det någon spelare i Vifk
som är rädd för att möta dig i
en övning?

Textil- och träslöjdslinjen

www.efo.ﬁ

Vaasan

suosituin
juhla- ja kokouspaikka
Radisson SAS Royal Hotellissa onnistuu pienimuotoinen
tapaaminen tai jopa 800 hengen vastaanotto.

www.vaasa.radissonsas.com
tai soita 020 1234 720 ark. klo 8 -18
conference.finland@radissonsas.com

Peter Siegfrids

w w w . w a s a f o o t b a l l c u p . c o m
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IFK-derby
i Vörå
Det är mer sällan som det spelas
något som kan kallas “IFK-derbyn”.
Men då VIFK:s 95:or förra helgen
deltog i en turnering på Norrvallas suverän konstgräs ställdes
man faktiskt mot HIFK. På bilden
är en liten men - inte minst tekniskt sett - Joonas Vahtera i full
färd med att försöka sno åt sig
bollen av en rödtröjad “Hesa-bo”.
Det gick helt hyfsat. VIFK vann
“derbyt”. Men allra roligast var
att helsingforsarna verkade tycka
det var skojigt att komma upp till
Österbotten och möta lite nya lag.
HIFK är nuförtiden mest känt från
hockey-sammanhang. Men även
i fotboll finns ett stolt förflutet.
Idag har man nära 200 juniorer
och är den enda juniorföreningen
i Helsingfors som går ut med att
verksamheten bedrivs på svenska.
Något som i sig gör att man också
lockar till sig en del finskspråkiga
som vill få ett språk på köpet samtidigt som man sparkar boll.

SUPERSUOSITTU WASA SPORTS CLUBIN LIIKUNNALLINEN

Laihdutuskurssi
MAANANTAISIN JA KESKIVIIKKOISIN 18.30 – 20.00

TIISTAISIN JA TORSTAISIN 18.30 – 20.00

Tule mukaamme 8 viikkoa kestävälle matkalle kohti pysyvää painonpudotusta. Kurssin aikana
Sinulla on mahdollisuus toteuttaa haaveesi uudesta vartalosta, hyvästä fyysisestä kunnosta ja
terveellisistä elintavoista.
Saat harjoitusohjelmat, ohjatut treenit 2 x viikossa, rasvaprosentti-mittaukset, kuntotestit ja
käyttöoikeuden Wasa Sports Clubille koko kurssin ajaksi. Opit kaiken terveellisestä ruokavaliosta
ja tutustut erilaisiin liikuntamuotoihin hauskasti ja tehokkaasti. Kurssin hintaan sisältyy myös
luentomateriaalit, hikipyyhe ja juomapullo. Kaiken lisäksi Sinua on tukemassa oma Personal
Trainerisi koko kurssin ajan!
Ilmoittautuessasi kurssille sitoudut mukaamme kahdeksi kuukaudeksi. Voit halutessasi maksaa
kurssin kuukausittain hintaan 69€/kk. Koko kurssin hinta on siis 2 x 69€ (jäseniltä 29€/kk).
Kurssi on suunniteltu erityisesti liikunnasta kiinnostuneille laihduttajille ja olet tervetullut
mukaan, vaikka et olisi ikinä harrastanut liikuntaa. Jos Sinulla on jokin liikkumista
rajoittava sairaus, keskustelethan kurssista ensin lääkärisi kanssa!
Paikkoja kurssille on rajoitetusti eli ilmoittauduthan mahdollisimman nopeasti!
Kimmo Kahila
kimmo.kahila@wsc.fi
Miia Haarala
miia.haarala@wsc.fi
Terveisin Personal Trainerit
Terveisin
Personal Trainerisi
Miia
ja Kimmo

Miia
Ilmoittautumiset ryhmiin
5.4. mennessä.

1 0 .2 43 . 4 .– –3 11 3. .56 .. 2 00 00 77
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Hallå pojkar årsmodell -00/-01!
Prima
överskottslager fågelholkar!
Köp en ny
sommarbostad åt
dina vänner!
IFK Vasa erbjuder att under lekfulla
former 4 gånger i maj-månad
pröva på om fotboll är nåt man
tycker om och vill börja med.
Närmare info och datum
kommer senare på www.vifk.fi/
juniorer
I detta nu finns det ca. 550 juniorer inom IFK Vasa som genom sitt
fotbollsintresse har en vettig, rolig
och sund fritidssysselsättning.
Vi tar gärna emot flera!
Detta kostar ingenting men

IFK försäkrar barnen under maj
månad!
Anmäl Dig gärna på förhand till
tobbe.holmgren@netikka.fi
Uppge namn, telefon, och
hemadress!
Denna information kommer
också snart att delas ut till Ditt
dagis.
Vänliga vårhälsningar,
IFK Vasa, Juniorsektionen
Gratis!

Vasa IFK har ett parti prima fågelholkar som
väntar på att byta ägare för endast 10 €!
Passa på nu i god tid inför en ny sommar!
Vid inköp av många holkar ordnas hemkörning.
Holkarna kan beställas av någon på listan
nedan.
Skytte Henrik tel: 0500-16 16 02 gsm
Lindroos Börje tel: 0400-26 11 63 gsm
borje.lindroos@lindab.fi
Nordblad John tel: 050-55 44 484 gsm
nordblad@folkhalsan.fi

YIT Kiinteistöteknikka Oy

Kokkokalliontie 12,
65300 Vasa,
puh 0204337040
fax 0204334195

Saajan tilinumero
Mottagarens
Konttonummer
Saaja
Mottagare

Tilinsiirto Girering

Aktia Vasa
497010-2805194

Understöd / Tukimaksu
I.F.KAMRATERNA, VASA r.f.
Medlemsavgift / Jäsenmaksu

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä
Från konttonr.

För en person / Yhdelle henkilölle

20 €uro

För föräldrar / Vanhemmille

30 €uro

Ständig medlem / Ainaisjäsen

150€uro

Viitenro.
Ref.nr.

--

Eräpäivä
Förfallod.

€ur:
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