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- återvände hem
- palasi kotiin

Joakim Strand:
”Ura ohi”, s. 6-7
VIFK stod för ”årets nyförvärv” i division 1 då Christian Sund återvände hem.
Tervetuloa kotiin! Christian Sund taitaa olla vuoden kohusiirto ykkösdivisioonassa.
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s. 14

2008

Drömmar om en ny Kamratvall

Till salu: 90 meter
reklam på synlig plats!

B

ästa vänner! Så här års
kommer man på saker
som borde ha gjorts.
Kallsvetten slår ut! Så känns det
alltid innan serien går igång. Men
det ordnar sig säkert i år också. En
blick på försäsongen visar att spelarna har haft alla möjliga skador.
Utan att var krutuppﬁnnare kan
man härleda problemen till underlaget Botniahallen. Förutom att
det är dyrt att ha folk som springer
till läkaren inverkar det på möjligheterna att genomföra planerade
träningsprogram. Att konstgräsplanen där utanför är stängd långt in
på vårvintern irriterar. Detta efter
en mild vinter då planen kunde
ha hållits spelbar med små insatser. Byt ut mattan där inne redan
inkommande höst och håll uteplanen öppen från januari så slipper
vi problem! Att hålla konstgräsplan
öppen under november - december är inte så viktigt då kan man
syssla med annan verksamhet om
inte konstgräsplan kan hållas öppen utan värme. Spar på värmen
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så den räcker för vårvintern från
januari och framåt i stället. Kanske
WFC:s nya konstgräs vid Krutkällarvägen kommer att säkra det tillskott som behövs? Blir spännande
att se hur pusselbitarna faller på
plats.
Vasa IFK ordnade även i år ett
läger för representationslaget.
Denna gång i Delden i Holland.
Med på resan fanns exempelvis en
B-junior och fyra A-juniorer. Sånt
bådar gott! Det här träningslägret
har ”Putte” Lindroos efter hand
rapporterat om på www.vifk.ﬁ. Gå
in på hemsidan och läs mer om
den saken!
Bokslutet för 2007 är klart. Glädjande nog är det ett klart positivt
resultat som presenteras!
Vasa IFK tackar alla som hjälpt
till med detta! Förutsättningarna
att upprepa detta under 2008 är
goda. Vi har nytt folk i organisationen som ställer upp med nya
ideer, kraft och innovation. Dessutom har vi ﬂera nya produkter som
borde gå att sälja till företagen i

Korsholm och Vasa bl.a. 90 meter
reklamstaket vid Sandviken.
Den senaste tiden har diskussionerna cirkulerat runtomkring en
eller två nya bollarenor i Sandviken (fotboll och ishockey). Osökt
så slås jag av tanken att borde inte
Vasa IFK:s förlorade Kamratvallar
uppstå just där Sandvikens plan
ﬁnns i dag! Om (då) en ny fotbollsstadion byggs så skulle Vasa
IFK få tillbaka den plan som IFK
gått miste om två gånger. Den första hamnade under motorvägen
och sedan byggdes Karlsplan på
Vasa IFK:s andra kamratvall. Detta
torde inte vara en helt galen tanke,
eller?
Så lite tråkigare ärenden. På kort
tid har tre Guldgossar har gått ur
tiden, Vipe Kuusisto, Lars ”Gandhi” Nordlund och Gustav ”Joker”
Strömsholm. Vipe Kuusisto och
Lars Nordlund lirade boll under
Vasa IFK:s storhetstid och lämnade efter sig ett arv till nutida
unga fotbollsutövare i Vasa IFK att
sträva till. ”Joker” som kanske för

de ﬂesta var killen som mången junior och förälder mins som tränaren som satte grunden i vad som
var viktigt i fotboll. Inte bara hur
en bredsida skulle slås utan också
hur man annars uppför sig och
beter sig på och utanför planen.
”Joker” var föreningen trogen till
sista stund. Han ringde mig dagen
innan operationen och avgav en
rapport på en uppgift han åtagit
sig att sköta - och som han givetvis
skött till punkt och pricka. Slogan
”en gång kamrat - alltid kamrat”
passade till fullo in på ”Joker”.
Ännu: Ni som känner för Vasa
IFK kan söka fram bankgirot för
inbetalning av medlemsavgiften.
Finns bak i tidningen. Alla behövs!
De företagare som vill sponsorera
verksamheten kan med tillförsikt
vända sig till någon i styrelsen så
ﬁxar vi saken. Slå upp www.vifk.ﬁ
så hittar ni kontaktuppgifterna.
Med bästa fotbollshälsningar
Henrik Skytte,Ordf. för Vasa IFK

2008

VIFK:s herrlag hade ett lyckat träningsläger i Holland nu i mitten av april. VIFK:n edustusjoukkue kävi Hollannissa puolitoista
viikkoa sitten. Huhujen mukaan täydellinen matka. Sarja voi alkaa!

Myytävänä: 90 metriä
mainostilaa näkyvällä paikalla!

H

yvät ystävät! Tähän vuodenaikaan tulee mieleen asioita, jotka olisi
pitänyt hoitaa. Kylmähiki nousee
pintaan! Tällaiselta tuntuu aina
ennen sarjan alkua. Mutta asiat
järjestyvät varmaan tänäkin vuonna. Katse alkukauteen näyttää
että pelaajilla on ollut kaikenlaisia loukkaantumisia. Ei tarvitse
olla ruudinkeksiä ymmärtääkseen loukkaantumisien johtuvan
Botniahallin alustasta. Paitsi että
lääkäreissä juokseminen tulee kalliiksi, kärsii myös suunniteltujen
harjoitusohjelmien läpivieminen.
Ärsyttävää on myös että tekonurmikenttä on suljettu niin myöhään
kevättalvella, tämä leudon talven
jälkeen, kun kentät olisi voitu pitää pelikunnossa pienellä satsauksella. Vaihtakaa matto hallista jo
tulevana syksynä ja pitäkää tekonurmikenttä auki tammikuusta, niin
päästään näistä ongelmista! Ei
ole niin tärkeää pitää tekonurmikenttä auki marras-joulukuulla, silloin voidaan harrastaa toisenlaista
toimintaa jos tekonurmikenttää ei

voida pitää auki ilman lämmitystä.
Säästäkää mieluummin lämpöä ja
käyttäkää sitä kevättalvella tammikuulta eteenpäin. Ehkä WFC:n
uusi tekonurmi Ruutikellarintiellä
tulee turvaamaan harjoituskenttä
tarpeen? Jännittävää nähdä kuinka palaset loksahtavat paikalleen.
Vasa IFK järjesti myös tänä vuonna edustusjoukkueelle harjoitusleirin. Tällä kertaa Deldenissä Hollannissa. Mukana matkalla oli mm.
yksi B-juniori ja neljä A-junioria.
Tämä ennustaa hyvää! Tästä harjoitusleiristä on ”Putte” Lindroos
raportoinut leirin kuluessa kotisivuilla www.vifk.ﬁ, käy lukemassa
lisää asiasta!
Vuoden 2007 tilinpäätös on valmis. Ilahduttavaa on että tulos
on selvästi positiivinen! Vasa IFK
kiittää kaikkia jotka ovat osallisia
tähän! Toivottavasti vuosi 2008 on
yhtä hyvä tai parempi. Meillä on
uusia ihmisiä organisaatiossamme,
joilla on uusia ideoita ja voimia.
Lisäksi meillä on useita uusia tuotteita joita voimme myydä yrityksille Mustasaareen ja Vaasaan, mm 90

metriä mainosaitaa Hietalahdessa.
Viime aikoina on keskustelua käyty Hietalahteen mahdollisesti tulevista yhdestä tai kahdesta palloareenasta (jalkapallo ja jääkiekko).
Ilman pitempää ajattelua tulee
mieleeni että pitäisikö Vasa IFK:n
menetetyt ”Kamratvall”it nousta
juuri siihen paikkaan missä Hietalahden kenttä tänä päivänä on. Jos
ja kun uusi jalkapallostadion rakennetaan, niin Vasa IFK saisi takaisin
kentän jonka IFK on menettänyt
kahdesti. Ensimmäinen jäi moottoritien alle ja sitten rakennettiin
Kaarlen kenttä Vasa IFK:n toiseen
”Kamratvall”:iin. Tämä ei ihan hullulta ajatukselta tunnu, vai?
Sitten vähän ikävämpään asiaan. Lyhyen ajan sisällä on kolme
”Guldgossar” poistunut keskuudestamme, Vipe Kuusisto, Lars
”Gandhi” Nordlund ja Gustav ”Joker” Strömsholm. Vipe Kuusisto
ja Lars Nordlund pelasivat Vasa
IFK:n kulta-ajalla ja jättivät Vasa
IFK:n nuorille jalkapalloilijoille
perinnön, jonka puolesta taistelle.
”Joker”, jonka monet juniorit sekä

vanhemmat muistavat valmentajana, joka teki perustan sille mikä
oli tärkeää jalkapallossa. Ei vain,
kuinka sisäsyrjä potku tehdään,
vaan myös kuinka kentän ulkopuolella käyttäydytään. ”Joker” oli
uskollinen seuralle viimeiseen asti.
Hän soitti minulle päivää ennen
leikkaustaan ja raportoi tehtävästä,
jonka oli ottanut hoitaakseen
– ja jonka hän tietysti oli hoitanut
loppuun asti. Sanonta ”En gång
Kamrat, alltid Kamrat” (suomeksi
lähinnä ”Kerran IFK:lainen, aina
IFK:lainen”) kuvasi täysin ”Jokeria”.
Vielä:Te, joilla sydän lyö Vasa IFK:
lle, lehden takaosassa löytyy pankkisiirto jäsenmaksua varten. Käytä
hyväksesi. Kaikkia tarvitaan!
Ne yritykset, jotka haluavat
sponsoroida toimintaamme voivat luottamuksella kääntyä jonkun
johtokunnan jäsenen puoleen niin
hoidamme asian.
Avaa sivu www.vifk.ﬁ josta yhteydenottotiedot löytyvät.
Parhaimmat jalkapalloterveiset
Henrik Skytte Vasa IFK:n puh.joht.
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Årets VIFK en blandning
av nytt och gammalt
Vasa IFK:s representationslag
påbörjar sin tredje raka säsong i
division 1. Nu med ny huvudtränare och mer än halvdussinet nya
spelare. Tomasz Arceusz tog i vintras over rollen som huvudtränare
efter att mångåriga tränaren Tomi
Kärkkäinen sökt sig till nya utmaningar. Christoffer Kloo fortsätter
som lagets spelande andra tränare
medan bade Ville Laakkonen (anfallspelet) och Timo Tiensuu (Mvtränare) fortsätter på sina poster.
Lasse Saukkonen fortsätter även
han som lagledare och Klas Vester
som fysio.
En del spelare har lämnat laget
sedan fjolårssäongen men ersättarna känns mycket starka och
laget har på intet sätt försvagats.
Kom ihåg att alla de unga, relativt
orutinerade spelarna blivit ett år
äldre och mer erfarna.
Försvaret leds av rutinerade
duon Christoffer Kloo och J-C
Westermark och de kompletteras
sedan av yngre förmågor som Tobias Utriainen och Kåre Björkstrand.
Troligtvis även av Rikard Lindroos,
som under träningsmatcher spelat på den för honom tidigare
ovan(lig)a platsen som ytterback. I
mittbacken Artur Lemanowicz har
laget fått en stabil och passningssäker spelare som har stor potential att ännu utvecklas.
Magnus Eriksson är den enda av
målvaktstrion från ifjol som fortsätter men Kolams och Tuomelas
ersättare polacken Kamil Olsztyn-
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han var ju trots sin position på
mittfältet, den bästa målskytten i
Vifk under 2007.
Jonas Nygård kom tillbaka till sin
fostrarförening efter ett år med
Kiisto i division 2 och han kommer säkert att tampas om en av
platserna i öppningselvan. Envist
skadeförföljda Robin Nordlund
fortsätter likaså på VIFK-mittfältet. Skulle han få gå skadefri en
hel säsong så kan han bidra med
oerhört mycket till det tekniska
spelet. Rutinerade yttern Benny
Sjölind fortsätter och är även han
ett alternativ för öppningselvan.
Mikko Ylihärsilä hör till spelarna
som bade kan spela i anfallet som
på mittfältet och det litet beroende på var behovet för tillfället
ﬁnns.
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Christoffer Kloo står för spelöga och rutin i mittförsvaret.
Tillsammans med Tomas Arceusz har han en intressant uppgift att leda VIFK i sommarens division 1.
ski och tammerforsaren Aapo Kiljunen har båda sett starka ut i träningsmatcherna så målvaktssidan
ser även den ut att vara på samma
nivå som ifjol.
Mittfältet i sin tur tappade en av
de skickligaste spelarna I division
1, Tony Björk, men ﬁck istället rutinerade Christian Sund som kan

klassas som en av de bästa värvningarna till ett division 1-lag under vintern. Johnny Glasberg slog
igenom ordentligt under fjolårssäongen då han var en av stöttespelarna och kommer även detta
år att vara oerhört viktig för mittfältets defensiv. Tekniska Miikka
Tuovila fortsätter på mittfältet och

I anfallet fortsätter Tomislav
Krstevski och Jonas Britschgi
medan Emil Strandback tyvärr
kommer att missa en stor del av
säsongen, om inte hela, pga av en
korsbandskada. Mustafa Maki fortsätter även han med representationslagstruppen men kommer säkert att spela med en hel del med
YB I division tre.
Med truppen tränar också juniorlandslagskillen Rasmus Berglund
samt likaledes utvecklingsdugliga
Andreas Strandvall och Aki Hongell. Berglund är född år 1992 och
yngst i gänget.
KIM SUND

2008

”Viktigt
med
konkurrens
om platserna
i ett lag”
FOTO: JOHAN GEISOR

Polsk lots. Tomas Arceusz har en gedigen erfarenhet som spelare. Nu står han för sitt eldprov som tränare genom att få VIFK
att klara sig så bra som möjligt. Men försäsongen har medfört problem i form av sjukdomar och skador inom laget.
Via en separat text hittar du en
genomgång av vilka som ingår i
årets spelartrupp. Ser bra ut. Men
det ﬁnns moln på VIFK-himlen.
Laget har fått tampas med en rätt
“söndrig” trupp då laget belastats
av en del skador men framförallt
lidit av upprepade förkylningsfrånvaron.
- Den rikliga frånvaron har helt
klart stört vår träningssäsong, viktiga spelare som Chrisu (Sund)
, Kåre (Björkstrand) och Westis
(Westermark) har saknats under
en stor del av försäsongsträningen
och då blir onekligen visa moment
av träningen lidande, kommenterade Tomek lagets försäsongsträning.
Tränarduon påpekar också att
det inte riktigt ﬁnns önskad tävlan
på ﬂera platser i truppan och att
detta förstås är beklagligt då en
sund tävlan om spelplatserna höjer nivån på alla inblandade.

- Vi har i år en även mer teknisk
trupp till förfogande än vad vi
hade under fjolåret så det ﬁnns
massor av potential, tillade Toffe
Kloo kring funderingarna om
årets trupp.
- Laget består till en stor del av
spelare som till sina egenskaper är
ganska likadana.
Det ﬁnns dels fördelar med men
även nackdelar då det kan vara svårare att radikalt ändra spelsätt om
ett sådant behov skulle uppkomma under en match. Detta sätter
vissa restriktioner på vårt taktiska
spel i sommar, fortsatte Tomek.
Tränarduon är överens om att
laget på målvaktssidan har just en
sådant läge. Med tre jämna, och
bra, målvakter ﬁnns en intern tävlan – som på sikt kommer att ge
bra resultat.
KIM SUND
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Kahteen tutkintoon
panostava valtuutettu
Nilkkavamma lopetti jalkapallouran

J

oakim ”Jocke” Strand on
henkilö, joka tunnetaan
koko jalkapallouransa VIFK:

ssä tehneenä. Hän on henkilö, joka
on seurannut VIFK:n edustusjoukkueen pelit juniorina. Hän on henkilö, joka on uransa huipulla pelannut VIFK:n edustusjoukkueen
pelit. Ja hän on myös henkilö, joka
tulee jatkossa seuraamaan VIFK:n
taistelut. ”Jocke” kuitenkin näkisi
itsensä mieluummin kentällä laitapakkina kuin katsomossa. Nuoresta iästään huolimatta jalkapallopelit on Strandin osalta pelattu.
Tähän on syynä paha nilkkavamma, joka reilu vuosi sitten lopetti
nuorukaisen jalkapallouran; Opiskelu, työ ja kunnallispolitiikka
vievät nykyään suurimman osan
ajasta. VIFK:lla kuitenkin tulee
aina olemaan oma, tärkeä paikkansa hänen sydämessään. Itse
asiassa Strand ei ole edes missään
vaiheessa edustanut muuta seuraa.
Käytyään läpi kaikki VIFK:n juniorijoukkueet – myös edesmenneen
BK-IFK:n - otti Joakim Strand paikan seuran edustusjoukkueessa.
Jalkapallouransa
kohokohdaksi
Strand lukee erään syysillan 2005,
jolloin Vasa Ifk nousi ykkösdivariin
voitettuaan ratkaisevassa karsintaottelussa Salon Pallon. Tästä seurasi vuosi ykkösessä, jolloin Jocke
sai olla ehjänä ja pelata vahvan
kauden laitapuolustajana. Juuri ennen viime kauden alkua tapahtui
kuitenkin paha loukkaantuminen,
joka katkaisi tulevaisuuden suunnitelmat jalkapallon parissa.
- Huono säkä. Kyseessä ei ollut
mitenkään erityisen vaarallinen
tilanne. Mutta jostain syystä nilkassa meni samaan aikaan yhtä sun
toista rikki. Urheilussa kuitenkin
kaikki on mahdollista.
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Joakim Strandin ura sai äkillisen lopun harjoituksissa
alkukaudella vuosi sitten. Nykyään aika kuluu opiskeluun,
tähtäimessä ovat se oikeustieteiden että kauppatieteiden
maisterin tutkinnot. Tämän lisäksi hän on Vaasan nuorimpia
kaupunginvaltuutettuja. Työ vapaa-aikalautakunnassa kuuluu
mielenkiintoisimpiin luottamustehtäviin.
Viime kausi meni kokonaan ohi,
eikä nyt kolmen leikkauksen jälkeen ole mitään järkeä, eikä edes
mahdollisuutta, jatkaa pelaamista.
- Kyseessä oli normaali pelitilanne, kun yhtäkkiä jalka juuttui
jotenkin pahasti kiinni tekonurmeen. Seurauksena paha rysähdys
ja murtumia.
Tänä päivänä nilkka on ihan ok,
mutta liikkuvuus ei ole ihan 100
%, ja sitä myöten aktiivinen peliura ohi.
Strandin meriitteihin kuuluu
myös aktiivinen osallistuminen
Wasa Footballcupiin: tuloksena

useista kesistä on se, että ”Jocke”
on pelaaja, joka on pelannut kaikista eniten pelejä kyseisessä turnauksessa. Olettamus on hyvin todennäköinen, vaikkakin tuollaisia
asioita on tietenkin lähes mahdoton jälkikäteen tarkistaa.
- Joo, tuon minä muistan. Taisin
olla B-junnu, kun teit siitä jutun
Vasabladetiin, Strand nauraa.Taisin
olla seitsemänkesäinen, kun Wasa
Footballcup järjestettiin ensimmäistä kertaa. Siitä lähtien olinkin
joka vuosi mukana, joskus jopa
kahdessa eri ikäryhmässä. Eri turnaukset kuuluivat aina juniorina

kesän kohokohtiin, vähän niin
kuin ulkomaanleirit edustusjoukkueen kanssa keväisin myöhempinä vuosina. IFK:ssa on aina ollut
älyttömän hyvä joukkuehenki.
Mutta mitä WASA Footballcupiin
tulee, niin nykyäänhän monet
aloittavat pelaamisen jo 5-6-vuotiaina, eli kyllä sieltä varmaan löytyy
niitä jotka ovat enemmän pelejä
pelanneet!
Joakim Strand kuuluu niihin ihmisiin, joilla on montaa rautaa tulessa oman jalkapallouran yllättävästä lopusta huolimatta.
- Joo, kyllä tässä tekemistä riittää.
Viimeiset neljä vuotta olen istunut
Vaasan
kaupunginvaltuustossa.
Muista luottamustehtävistä voisi
mainita
vapaa-aikalautakunnan.
Olen lupautunut ehdokkaaksi
myös syksyn vaaleihin. Politiikka
on ollut jopa kiinnostavampaa
kuin uskalsin odottaa - olinhan
vain vähän reilu parikymppinen
viime kerralla, kun pääsin sisään.
Poliitikon roolissa on nyt paljon
varmempi olo, joten jatkan hyvin
mielelläni. Edellyttäen tietenkin,
että minua äänestetään - nuoret
ihmiset kun eivät valitettavasti ole
niitä kaikkein aktiivisimpia äänestäjiä.
Varsinkin vaikuttaminen vapaaaikalautakunnan nimissä kiinnostaa Jockea. Samalla hän puhkaisee muutaman ennakkoluulon
politiikkaa kohtaan.
- Ne, jotka ovat vapaa-aikalautakunnassa, ovat aidosti kiinnostuneita liikunnasta ja nuorisokysymyksistä, eikä puoluesidonnaisuudella
ole näissä asioissa mitään väliä. Täten välttyy myös turha ”teatteri”.
Olenhan itsekin sitoutumaton,
vaikka istunkin RKP:n paikalla.
Entä jalkapallo? Mikä rooli sillä
on ”futiseläkeläisen” elämässä?
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UUTTA VAKAUTTA
SUOMESSA!
Aktia Structura on uusi ja ainutlaatuinen Aktia
Rahastoyhtiön hallinnoima kotimainen erikoissijoitusrahasto, jonka kautta pääset mukaan mielenkiintoisiin
ja hyvän tuottopotentiaalin omaaviin indeksilainoihin.
Aktia Structura:
• Se lisää tuottomahdollisuuksia riskiä nostamatta.
• Se soveltuu sellaisenaan riskiä karttavalle tai sijoitussalkkua
vakauttamaan.
• Se on erinomainen sijoitusvaihtoehto myös epävakaassa
markkinatilanteessa.
Rahastoesitteet ja lisätietoja Aktian konttoreista tai www.aktia.ﬁ
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.
Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea.

Koko ura IFK:ssa
- Nyt on ollut aika rauhallista.
Muutamia kyselyitä on tullut juniorivalmentamisesta. Esimerkiksi
sinulta, Jocke naurahtaa. Ja työ
Kungliga Wasa:n hallituksessa on
tietenkin erittäin kovaa, hän jatkaa
nauraen. Tällä hetkellä panostan
kuitenkin pääasiallisesti opiskeluun.
Kunnianhimoisuus loistaa läpi.
Strand opiskelee sekä oikeustieteitä että kauppatieteitä, eri yliopis-

toissa. Tarkoituksena on ottaa molemmista maisterin paperit ulos.
- Kyllä se onnistuu. Oikiksessa on
enää gradu jäljellä ja Hankenillakin kaksi kolmasosaa tehty. Kesällä
ajattelin myös mennä Wieniin lukemaan muutamia kursseja.
Mutta kyllähän myös me IFK:ssa
haluaisimme saada jotain hyötyä
irti tästä miehestä. Seurojen pitäisi
tänä päivänä yhä enenevässä määrin pystyä käyttämään hyväkseen

tällaisia henkilöresursseja.
- Siihen juniorivalmentamiseen
voidaan kyllä palata, olenhan ennenkin vetänyt junnuille esimerkiksi futiskouluja kesäisin. Nyt
pitää ensin hoitaa muutama asia
loppuun. Tärkeä juttu on myös se,
että haluan itse pistää tämän nilkan mahdollisen hyvään kuntoon
ennen kuin yritän näyttää mitään
junioreille.
Claus Stolpe
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Arceusz tog Jonas Nygård
tillbaka hem igen från Kiisto
Bollsäker kille
som jobbar hårt
över stora ytor
höll hög klass. Några gånger förra
säsongen kändes det som om han
”försvann” ur matcherna emellanåt men det var mest för att han
jobbade defensivt på stora ytor.
Du fyller 22 år i år, hur långt vill
du nå som fotbollsspelare ännu?

- Jag har faktiskt inget speciﬁkt
mål uppsatt, jag fokuserar främst
på kommande säsong.
Vad är ditt mål för inkommande
säsong?

- Speltid och att vinna matcher.
Vilka är din bästa och sämsta
egenskaper?

- Bästa är nog teknik och balans.
Sämre egenskaper är huvudspel
och fysiken.

För de som aldrig har sett honom spela kunde han beskrivas
som en blandning av Tony Björk
och Johnny Glasberg. Det blir första säsongen i div.1 för Jonas i år
och vi får se om det går bra trots
att han saknar rutin av spel på så
här hög nivå. Det blir garanterat
den hårdaste utmaningen hittills.
Vad har gjort att du har nått så
här långt inom fotboll?

- Otaliga timmars nötande hemma på gräsmattan samt många bra
tränare.
Vad gör du då du inte spelar eller
tränar fotboll?

- Då studerar jag eller umgås med
mina ”nära och kära”.

Den 22-årige Karperökillen Jonas Nygård blev klar för VIFK till säsongen
2008 och det är första gången han på allvar ingår i VIFK:s representationslag.
I junioråren har han varit med i distrikt- och regionlagen varje år och
som 16-åring var han på landslagsgranskning.
FOTO: PETER SIEGFRIDS

E

fter att ha spelat för blåvita IFK nästan hela livet
höll Jonas till i FC Kiisto i
div.2 ifjol. Detta för att få pröva på
en högre nivå.Tempot var snäppet
högre än i trean där han spelade
med VIFK YB säsongen innan. Han
gjorde succe i Kiisto. Det blev fem
mål från en plats som inte var alltför offensiv. Mer beskrivande är att
han spelade från start i varje match
och var inblandad i en massa mål.
Man kunde se honom spela både
offensivt och defensivt på mittmittfältet.
I Kiisto var han inte den som
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hade bollen mest men då han
hade den gjorde han oftast något
väldigt bra med den. Hans ﬁna teknik och hans otroliga sparkteknik
är det som låg bakom det mesta
av hans spel åtminstone ifjol. Man
kunde se honom slå passningar på
upp till 40 meter som i princip var
perfekta, dessutom ställde hans
hårda skott med båda fötterna till
problem för målvakterna ganska
ofta. I ett försök att hitta dåliga
sidor hos Jonas har jag granskat
snabbheten och nickduellerna
extra mycket men det var bara
att konstatera att även de sidorna

Som för många andra spelare har
karriären inte alltid varit en dans
på rosor för Jonas. Redan för två år
sedan var det många som ville se
honom i representationslaget men
tränarstaben ansåg att han passade bättre i YB i det skedet. För
många var det svårt att förstå hur
dåvarande tränarna hade honom
att spela i div. 3 för två säsonger
sedan. Men konkurrensen på mittfältet var verkligen stenhård då.
Nu är det nya tider. Arceusz som
tränade Kiisto ifjol och nu tränar
VIFK vet vad Jonas går för och han
kommer att få chansen att visa vad
han klarar av i div.1.

Vilket klubblag håller du på i Europa och vem tror du att vinner
EM i sommar?

- Om jag bara får nämna ett enda
klubblag så säger jag ”Barca” (Barcelona). Italien blir nog vassa då
det drar ihop sig till EM i sommar.
Detta om detta. Steget från en division till en annan kan vara stort.
Men vi hoppas och tror att det för
Jonas Nygårds del inte skall vara
något problem. Dessutom vet ju
Arceusz vad han går för. Han skulle
knappast ha tagit honom med sig
från Kiisto om han inte hade upplevt att killen är värd att satsa på.
Peter Siegfrids
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Höga odds
på VIFK
I samband med surfande på nätet ramlade jag in på vadslagning
rörande de ﬁnländska fotbollsserierna. Källan ids jag nu inte
uppge. Vill du bli utblottad får du
bli det utan min hjälp. Mest fascinerad var jag egentligen över att
vadslagningsbyrån erbjöd spelobjekt ända ner till division 3-nivå.
Men självfallet var det division 1
som drog mina blickar till sig.
Det är seriesegraren man skall
tippa. Att JJK följt av Viikingit är
förhandsfavoriter var väntat. Låga
odds där; 2,5 respektive 3,5. Mer
intressant var att skillnaden till de
närmast följande lagen var så stor.
Både PK-35 och AC Oulu gav hela
10 gånger insatsen. Men 20 gånger
pengarna för KPV var kanske det
mest anmärkningsvärda här?
VIFK ger 50 gånger insatsen.
Vår IFK-kusin från Grankulla har
samma odds. Endast KäPa ger högre odds; hela 100 gånger där. Nu
skall man kanske inte ta det här
så bokstavligt att det nödvändigtvis innebär att odds-guruna anser
att just VIFK hör till de tre sämsta
i serien. Det här handlar uteslutande om vilka som kan anses ha
chans att vinna serien. Vidare har
oddsen också att göra med hur det
har spelats på olika lag. Satsas det
mycket på ett visst objekt så sjunker oddset. Så enkelt är det med
den saken.
Fast, snälla… Låt bli att satsa
pengar på sånt här. Den enda som
vinner i längden är spelbolaget.
Förövrigt så kunde jag notera
att YB ger åtta gånger insatsen i
division 3. Öja-73 är favorit med
fyra gånger pengarna tillbaka.
Claus
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VIFK:s 93:or

bland de 16 bästa i landet
VIFK:s 15-åringar gjorde processen kort med
motståndarna i kvalet till inoﬁciella FM i åldersklassen. Två klara segrar med 4-1 (TP) och 6-0
(VPS) över de två starkaste motståndarna i distriktet talar sitt tydliga språk. Resultaten lär ta
kål på de tankar som dryftats kring att VIFK:s
tränarduo Keijo Karvonen och Max Peltonen
har tagit med för många av sina egna pojkar
till distriktslaget. Samma duo har ansvar för
såväl VIFK:s 93:or i ”Kai Pahlman” som för distriktslaget.
Till vardags är det ändå Boris Ståhl och Johnny Skog som sköter om årgång 1993 i sommar.
Men Karvonen och fem av spelarna håller till
med B-juniorerna medan Peltonen är träningschef på pojksidan inom VIFK. Detta tillsammans med just Karvonen.
I månadsskiftet juli-augusti träffas de 16 bästa
pojklagen i 15-åringarnas åldersklass för att se
vilka som är bäst. Något ofﬁciellt FM är det inte.
Men de som tar sig till den så kallade ”Kai Pahlman”-turneringen vet vad det är fråga om. Årets
upplaga spelas i Joensuu.
Förra året blev VIFK:s 93:or sjua i Nike Premier Cup; ett slags inofﬁciellt FM för 14-åringar. Dessutom utgjorde man stommen i det distriktslag som tog sig till ﬁnal i Pohjola Cup;
dvs. den prestigefyllda turneringen mellan landets tolv distrikt.

FOTO: TOBBE HOLMGREN

De 16 platserna i Kai Pahlman-slutspelet är
kvoterade utgående från distriktets storlek.
Från Vasa bolldistrikt ryms ett lag med. I början av april samlades pojkarna från VIFK, VPS
och Törnävä för att via en enkelserie kolla vilka
som får åka till Joensuu.
Första paret ut blev VIFK och Törnävä, vilket
på förhand sett sågs som en rätt avgörande
match. VIFK ﬁck en smakstart och ledde med
3-0 redan i paus. Då domaren blåste för fullt tid
stod det 4-1.
Claus Stolpe

Keijo Karvonen och Max Peltonen
är träningschefer på pojksidan.
Här tillsammans med VIFK:s talang-grupp i årsklasserna 1995 och
1996 i april. Dessutom coachade
man våra duktiga 93:or så väl att
de hör till de 16 lag som deltar i det
inofficiella FM-slutspelet.
Keijo fungerar dessutom som kontaktperson på flicksidan.
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Palapelin palaset sittenkin

Sund, Olszynski, Lemiano
VIFK:n pelaajakokoonpanosta näyttäisi pikkuhiljaa kuitenkin muodostuvan ihan mielenkiintoinen. Christian Sundin palaaminen kasvattiseuraansa on tietysti kaikista mielenkiintoisin
asia. Kun hänen pikkuserkkunsa Tony Björk lähti joukkueesta pelatakseen SM-liigassa ja VPS:
ssä, pahanilmanlinnut alkoivat korottaa ääntään, koska kuka olisi uskonut, että korvaava
pelaaja olisi vieläkin kovempaa luokkaa?! Myös
puolalaiset pelaajat ovat tosi mielenkiintoisia,
ei kai Arceusz olisi raahannut maanmiehiään
tänne, mikäli heissä ei olisi ainesta tämän tason jalkapalloon. Sekä maalivahti Kamil Olzynski että toppari Artur Lemianomicz ovat näyttäneet hienoja otteita. Ja yhtäkkiä myös toinen
uusi veskari (Kiljunen) oli tulossa!

K

aiken kaikkiaan Tomas
Kolam, Jan Ahlvik, Tony
Björk ja valmentaja
Tomi Kärkkäinen päättivät jättää
joukkueen. Kuten myös Daniel
Kock ja Janne Salo, joten he jättävät puolustukseen aukkoja täytettäväksi. Totta kai on valitettavaa
menettää tällaisia pelaajia.
Sen sijaan löytyi muita kovan luokan paikkaajia – esimerkiksi pari
puolalaista ja yksi sundomilainen.
Myös Jonas Nygård, joka on
palannut Kiistosta, lienee nyt valmis pelaamaan 1-divisioonassa,
joten ehkäpä joukkue on nyt vieläkin parempi kuin viime kesänä.
Mielestäni Robin Nordlundkin
on nyt siinä iässä, että hän saattaa
väläyttää oikein kunnolla – edellyttäen, että hän on fyysisesti kunnossa, hänellä kun näitä vaivoja on
riittänyt.
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Harjoitusotteluissa on huomattu,
että esimerkiksi ”Putte” Lindroosia on menestyksellisesti kokeiltu
puolustuksessa.
Christoffer Kloon ja Jan-Christian Westermarkin edustama rutiini tulee varmaankin tarpeen ensi
kesänä.
Tobias Utriaisella on nyt vuosi
lisää kokemusta repussaan, joten
hän lienee kypsä avauskokoonpanoon?
Entä hyökkäyksessä? Viime kautena tällä rintamalla oli usein liiankin tiukkaa. Onhan se kummallista,
että Tuovilaa yhtäkkiä pidetään
jonkinlaisena joukkueen maalikuninkaana. Älkää ymmärtäkö väärin!
Hän on yksi joukkueen parhaimmista pelaajista, mutta ei häntä
kyllä ole maalintekijäksi pestattu.

Claus Stolpe

Mittfältseleganten Miikka Tuovila hör till de tongivande lirarna i VIFK
anfallarna. Hoppeligen förvaltar dom det här på bästa sätt.

Jippo on vaarass
pari pääka
Tämän lehden viime numerossa
tarkastelimme VIFK:n edustusjoukkueen vastustajia. Silloin oli
vielä aika vaikeaa arvioida heitä.
Eikä tällä rintamalla (yllättäen)
paljonkaan ole muuttunut. Jipolla
ei vaikuta olevan mitään kiikarissa,
joten siinä meillä itsestään selvä
putoajaehdokas. Kun pääkaupunkiseudulta on sarjassa muutama-

kin joukkue, on vaikea uskoa,
että pelaajamateriaali riittäisi kaikille. Uusilla tulokkailla KäPa:lla ja
Grankulla IFK:lla voi olla vaikeaa.
Atlantiksesta on, joukkueessa jatkuvasti vallitsevan turbulenssin
takia, vaikea sanoa yhtään mitään.
Viikingeillä vaikuttaisi etelän joukkueista olevan parhaimmat lähtökohdat. PK-35:n näytöt ovat
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loksahtamassa paikoilleen

omicz, Nygård, Kiljunen…

FOTO: JOHAN GEISOR

K. Han serverar ständigt fina bollar till

FOTO: JOHAN GEISOR

Tomislav Krstevski gjorde fyra mål mot Kraft (bilden) och två mot Jaro. Hoppas det går bra
även i serien.

sa pudota sarjasta - kuten myös
upunkiseudun joukkuetta
olleet hyvinkin epätasaiset. Myös
pohjoisen suunnalta tulee pari todellista kysymysmerkkiä. Sekä AC
Oulu (putosi liigasta) että Kemi
(nousi 2-divisioonasta) ovat uusia.
Onko Kemi saanut tarpeeksi vahvistusta ja onko Oulu pystynyt rakentamaan jotain järkevää, seurassa vuosien saatossa esiintyneiden
ristiriitojen jälkeen?

Vahvin kärkiehdokas näyttäisi
olevan JJK. Epäilen, että Jyväskylä
on tuleva liigapaikkakunta. Mutta
ehkä annetaan joukkueiden pelata
sarja ennen kuin jaamme loppusijoitukset. TP-47 ja KPV vaikuttavat
kuitenkin satsaavan kovaa.
Jäljelle jäävät FC Hämeenlinna ja
TPV. TPV on menettänyt aika paljon pelaajia kun taas Hämeenlin-

nan sanotaan panostavan omiin
kasvatteihinsa.
Ottaen huomioon, että harvemmin on kuultu hyvistä juniorijoukkueista tältä seudulta, niin tällaisen
panostuksen onnistuminen on
hieman arvelluttava.
Silmänräpäyksessä laskemme tulevan kauden lopputaulukon, joka
näyttää suurin piirtein tältä:

1) JJK, 2) Viikingit, 3) KPV,
4) TP-47, 5) AC Oulu, 6) VIFK,
7) Atlantis, 8) PK-35, 9) PS Kemi,
10) FC Hämeenlinna, 11) TPV,
12) KäPa, 13) GrIFK, 14) Jippo.
Jalkapallon veikkaaminen on
ihastuttavan yksinkertaista, eikö
vain?
Claus Stolpe
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Intressant säsong väntar damlaget
amlagets förberedelser inför den
nya
säsongen
och högre serienivå går
som på räls. Träningarna
startade i november och i
detta nu är laget mitt inne
i den tredje träningsperioden, som innebär intensivare fysträning (alltså
den lite tyngre rent fysiska biten), tempolöpningar och tempospel
med
korta intervaller.
Normalt tränar truppen
som består av 22 spelare
fyra gånger i veckan. Till
detta kan ytterligare en
träningsmatch tillkomma.

D

Jenna Påfs och Malin Söder
vaktar damlagets mål i sommar.

Då det här skrivs har laget spelat fyra träningsmatcher under en
period på sju veckor. Tre matcher
har slutat i seger och en i förlust.
Två av motståndarlagen har varit
från en högre serienivå, d.v.s. division 1. Av dessa har endast Sundom IF lyckats besegra damlaget,
med siffrorna 1-2. KPV föll däremot tungt 0-2. Lokalkonkurrenten
VPS spelar som bekant på samma
nivå som damlaget, alltså i division
2. Matchen mot just VPS slutade i
IFK-seger 1-0. Division 3-laget FC
Kiisto besegrades med siffrorna
3-0. Innan seriepremiären den 3:
e maj kommer damlaget att hinna
med ytterligare 7 eller 8 träningsmatcher.
Det kommer att bli en hel del
resor för truppen den kommande
säsongen. I norra zonen (eller zon
C som den ofﬁciellt kallas) spelar
förutom VIFK och nämnda VPS
också SeMi (Seinäjoki), IK Myran
(Nedervetil), GBK (Karleby), FC
YPA (Ylivieska), FC Wimma (Kajana), Klubi-36 (Idensalmi), RoPS
(Rovaniemi) och Karhu (Kauha-
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joki). Flera av lagen har gått igenom så stora förändringar att det i
praktiken är mycket svårt att gissa
sig till kanoner och kalkoner i serien. Håll dock ett öga speciellt på
GBK.
Truppen på 22 spelare är fortsättningsvis ungt. Fjorton spelare
är egentligen ännu b-juniorer i
år. Den yngsta spelaren är 16 år,
den äldsta 25 år. Flertalet spelare
är i åldern 17-20 år. Och det ﬁnns
mycket talang i laget. Det syns såväl i spelarnas medaljskåp som i
deras spel på planen. Tre spelare
har två (!) guldmedaljer från Pohjola Cup, två har en gulmedalj
från detsamma. Två spelare är
FM-guldmedaljörer i teknik, fyra
spelare har vunnit B-ﬂickornas
FM-guld. Många har varit med i
olika distriktslag genom åren. Och
så vidare. Geograﬁskt kommer
spelarna i huvudsak från Vasa och
Korsholm, men också från Laihela,
Malax och Vörå-Maxmo.
Målvaktssituationen ser bra ut inför den kommande säsongen. Jenna Påfs och Malin Söder fortsätter

som burväktare. Förra sommaren
och i november-december tränades de bägge målvakterna tidvis
av ”Vesku” Kumpula, som tidigare
varit aktuell som målvaktstränare
för Norra Finlands regionlag och
FC Sports ligalag. Numera tränar
han målvakterna i ligalaget Åland
United. ”Vesku”:s samarbete med
Malin och Jenna har gett goda resultat både på träningar och i matcher.
På plussidan kan fem nya spelare nämnas. Alexandra Kvist och
Anna Järvinen spelade förra säsongen i föreningens motionslag
(div. 4), men har nu anslutit sig till
damernas representationslag. Från
Norrvalla FF (div. 3) har Natalie
Wikström och Caroline Nyman
kommit. Soﬁa Kock har tidigare
representerat I-JBK (div. 3).
På minussidan bör dock två
förluster antecknas: Sanna Peltonen, en lovande mittfältare som
skulle ha platsat i vilket division
1 lag som helst, valde att satsa på
studierna. Försvarsklippan Anna
Backman i sin tur valde som be-

kant FC United som ny förening.
Dessutom håller mittbacken Jenny
Knipström en längre paus, men
alla hoppas att hon återvänder till
truppen så fort som möjligt.
Damlaget inför säsongen 2008:
Målvakter (2 st):
Jenna Påfs, Malin Söder.
Försvarsspelare (7 st):
Johanna Backman, Emilia Utriainen, Katarina Dahlin, Mea Kivistö, Sofia Kock, Janica Vapaavuori, Natalie Wikström.
Mittfältare (8 st):
Marianne Rautakorpi, Caroline
Nyman, Essi Kultti, Martina Vith,
Karolina Kolam, Charlotte Forsman, Mira Kuusisto, Mira Söderman.
Anfallsspelare (5st):
Alexandra Kvist, Anna Järvinen, Henna Harju, Annette Ekholm, Daniela Heinrich.
Tränare: Hans Wingren och
Hans Backman.
Lagledare: Robert Backman.
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Ikimuistoinen futisel
Putoamistaistoa
kello 10 aamulla

J

oskus tätä lehteä väsätessä
on käynyt mielessä kysymys, onko kaikkien tekstien
pako kertoa VIFK:sta? Tätä painetaan 40.000 kpl, ja vastaanottajista
suurimmalla osalla ei ole mitään
yhteyttä IFK:hon. Siitä syystä
kirjoitamme välistä vaikkapa Allsvenskanista tai tanskalaisesta
junnujalkapallosta – ja tällä kertaa
Tsekin liigasta.

Käydessäni taannoin Prahassa
onnistuin näkemään peräti kaksi
ottelua – samana päivänä. Avauspotkujen väli oli kymmenen tuntia, mutta vieläkin suurempi ero
oli puitteissa. Iltaottelussa kohtasivat Mestarien liigaa pelaava Slavia
praha ja UEFA-cupiin osallistuva
Mlada Boleslav, kun taas aamuisessa pelissä vastakkain asettuivat
Viktoria Zizkov ja FK Jablonec,
molemmat liigan peräpäähän juuttuneita ryhmiä.

Otteku pelattiin siis kymmeneltä
aamulla, romahtamaisillaan olevalla areenalla jonka nurmi olisi
liikuttanut lappväärtiläisen jalkapallointoilijan kyyneliin – se oli
täydellinen perunapelto. Ja ruoasta
puheen ollen, rasvaiset makkarat
ja viinakset tekivät kauppaansa kovaa vauhtia jo puoli tuntia ennen
peliä, kun saavuin paikalle. Kukaan
ei silti ollut suorastaan juovuksissa
– juomakulttuuri on selvästi erilaista Keski-Eusoopassa kuin täällä
kotipuolessa.
Praha on paitsi pääkaupunki

myös Tsekin selvästi suurin kaupunki, ja niinpä on luonnollista
myös se, että prahalaiset joukkueet
ovat olleet hyvin esillä myös jalkapallossa. Spartalla on kokonaista
34 mestaruutta, Slavialla taas 21, ja
molemmat ovat vuodesta toiseen
kärkisijoilla. Slavian kannattajat
tosin ovat saaneet odottaa jo 12
vuotta edellisen mestaruuden jälkeen. Vielä kauemmin ovat odottaneet kolmannen suurseuran,
Duklan kannattajat – joita ei tosin
liiemmälti edes ole nykyään; Dukla
oli kommunistisen johdon aikana
armeijan joukkue. Oman uuden
suosikkijoukkueeni Viktoria Zizkovin ainoa Tsekin (tai itse asiassa
Tsekkoslovakian) mestaruus taas
on vuodelta 1928, siis 80 vuoden
takaa – eikä sille ole näköpiirissä
jatkoa ainakaan lähiaikoina.
Zizkovin kaupunginosa on nimetty 1400-luvulla eläneen kenraali Jan Zizkan mukaan. Hänellä

Rödvitrandiga Zizkov tog en ”Viktoria” mot FK Jablonec. Mycket
tack vare fransmannen Youssef
Moughfire. Tre viktiga poäng gav
andrum i bottenstriden. Gräsmattan var som ett potatisland och
Viktoria Zizkovs hemma-arena ser
ut som om den skulle kunna trilla
samman när som helst. Men en
stämning som gjorde matchen till
resans höjdpunkt.
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lämys
ämys rähjäisellä stadionilla
oli hyvin huono näkö, ja siinä vaiheessa kun hänen joukkonsa löivät
reformaattori Jan Husin toimintaa
vastustaneet katolisen kirkon ristiretkeläiset, hän oli jo täysin sokea.
Se ei nähtävästi haitannut menestystä, ja taistelupaikalle myöhemmin kasvanut kaupunginosa
nimettiin siis Zizkoviksi – ja ilmeisesti jalkapalloseura nimettiin Viktoriaksi voiton kunniaksi. Tämän
päivän Zizkov on aika rähjäinen
paikka – ja sotien välisenä aikana
sitä itse asiassa kutsuttiin ”Punaiseksi Zizkoviksi” koska siellä asusti
paljon kommunistien kannattajia.
Viktoria Zizkov onnistui hinautumaan pronssimitaleille asti joitakin vuosia sitten, ja 1990-luvulla se
pudotti kerran IFK Norrköpingin
UEFA-cupista. Kolme edelliskautta
vierähtivät kakkosliigassa, mutta
viime keväänä tuli ykköstila ja
nousu Gambrinusliigaan, jossa sijoitus on pyörinyt putoamisviivan
tienoilla.

Gambrinusliigan nimi tulee
sponsoroivan olutmerkin nimestä
– joka taas kuulemma on aikanaan
oluen keksineen satujen kuninkaan nimi. Otteluissa sponsori näkyy
mm. siitä, että tuomarien asut ovat
kokonaan oluen logon peitossa –
mitenkäs se urheilun ja terveiden
elintapojen yhteys menikään?
Mutta nyt oli puhe itse ottelusta.
Aika pian huomaa, kuinka kovaa
kilpailu paikoista auringossa onkaan. Viktorian riveissä pelaa ranskalainen aika lailla Edgar Davidsin
oloinen Youssef Moughﬁre; pieni
ärhäkkä tyyppi, joka raataa laajalla
säteellä, ja on koko kentän kunkku. Ihmetyttää, miksi hän ei pelaa
missään rahakkaammassa seurassa.
Myöhemmin tarkistan vielä, onko
hänellä esim. nuorisomaajoukkuekokemusta – mutta miestä ei löydy
mistään sellaisista tilastoista. Eikä
hän tule rikastumaan Zizkovissa. Ja
vaikka Tsekinmaa kuuluukin kaikkein kovimpiin jalkapallomaihin,
eivät sen tähdet pelaa kotoisessa
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Sagokung kopplad till

öl och fotboll

Sagolik kung. Enligt legenden skall
den här killen, Gambrinus, ha uppfunnit ölet. Sedermera fick han ge
namn åt såväl ett känt öl-märke som
till den tjeckiska fotbollsligan. Att
domarnas klädsel är tapetserad med
öl-märkets logo kan diskuteras. Men
”money talks”.

Tjeckien är det land i världen där det
konsumeras mest öl per invånare. Det intressanta är att konsumtionen är så pass
utspridd att man inte ser folk ragla omkring
asfulla. Ölet är en del av vardagen – men
tydligen utan överdrifter. I ett land som
detta är det knappast helt överraskande
att det finns ett öl-märke som heter just
Gambrinus. I något skede började man
sponsorera fotbolls-ligan, som följaktligen
heter Gambrinus-ligan. Redan det ter sig
lite tveksamt för en nordbo van med allsköns restriktioner. Bättre blir det inte av
att domarnas klädsel är ganska väl tapetserad med Gambrinus’ logo. Huruvida det-

ta har lett till debatt i Tjeckien vet jag inte.
Mitt ordförråd är tyvärr allt för begränsat
på den punkten.
Alltnog. Gambrinus var en flamländsk
sagokung som påstås ha uppfunnit ölet.
Enligt en annan teori skulle Gambrinus
vara samma kille som Jan Primus I (12541294). Den här killen var hertig av regionerna Flandern och Drabant, som ligger i
dagens Belgien. Han skall ha gjort stora
insatser för att främja öl-bryggningen. Till
följd av detta skall han ha blivit bryggarnas
skyddshelgon (sic!). Visste inte att också
dom behövde ett sådant. Men varför inte.
Claus
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Den blinde generalen
liigassa, vaan lähtevät järjestään
isompiin ympyröihin.
Jablonec aloittaa vahvemmin,
mutta aika pian saattaa arvata,
miksi se on liigassa vähiten maalannut ryhmä. Zizkovin otteluissa
soi yleensä molemmissa päissä,
mutta tällä kertaa puolustus pitää.
Herra Moughﬁre ampuu ensin kulmapotkun suoraan maaliin – tosin
Jablonecin veskarin suosiollisella
avustuksella – ja kun ennen taukoa
tehdään vielä 2-0, on tunnelma stadionilla toisella puoliajalla niin riehakas, että mm. muuan lihavahko
keski-ikäinen mies seisomakatsomossa tunnin kohdalla päättää
riisua kaikki vaatteensa – mikä ei
ympäristöä pahemmin hetkauta.
Mistä minä tiedän, ehkä se on hänen tapansa aina kun kotijoukkue
on niskan päällä?
Viktorian johto säilyy läpi ottelun – Jablonec tosin voitti kulmapotkutilaston aika selvästi, mutta
se ei vielä anna pisteitä. 2-0-voitto
antaa tilapäistä helpotusta sarjataulukossa, muta heti seuraavalla
kierroksella sekä Jablonec että
jumbona majaillut Bohemians
vuorostaan voittavat, ja tilanne palaa ennalleen.
Slavian ja Mlada Boleslavin
”huippuottelu” onkin sitten paljon
tylsempi tapaus. Pelaajat kitisevät tuomiosta, yleisö on avoimen
epäurheilullista, ja tuomari vetää
ihan omaa linjaansa. Ensin härskisti kotiinpäin, kun vieraiden pelaaja
heti alussa saa katsella punaista
korttia jostain mitättömästä rikkeestä, mutta myöhemmin toiseen
suuntaan – ainakin yleisön mielestä; pari puhaltamatta jäänyttä
rankkaria ja 1-1-lopputulos johtavat siihen, että tuomari tarvitsee
mellakkapoliisin suojelua päästäkseen rauhassa pukuhuoneeseen.
Slavian otteluun mennessä huomio kiinnittyi siihen, että bussista
noustessa edessä komeilee Strahov-stadion – valtava, 200.000
katsojaa vetävä kolossi, jonka seinien sisällä on kuusi täysikokoista

Den vid det här laget blinde generalen Jan Zizka leder sina styrkor mot katolikerna år
1420. Den stadsdel som sedermera uppstod vid platsen för hans ”viktoria” kom att döpas efter honom; ”Zizkov”. Att fotbollslaget i den här delen av Prag heter Viktoria Zizkov
är på något vis självklart.
Om man en gång får för sig att
följa tjeckisk fotboll kunde man
väl unna sig själv att välja Sparta
eller Slavia som favoritlag. Det
är dom båda som ”alltid” är bäst
i Prag – liksom överlag i hela
Tjeckien. Sparta har tagit guld
34 gånger, Slavia 21. Det blir 55
totalt – lite mer än hälften av alla
tjeck(-oslovak-)iska mästerskap i
fotboll har gått till någon av dessa
två.
Dukla Prag har knipit 11 guld.
Men Dukla var armens lag under kommunist-tiden, så dom har
haft lite svårt att nå fram till folket
nu efteråt.
Men det där med opportunism
kopplad till fotboll är inte riktigt
min grej. Efter ett halvdussin besök i Prag – och inget enda till
någon annan (liga-)ort är alternativen till de båda storklubbarna
begränsade till Bohemians och
Viktoria Zizkov. Bägge två nykomlingar för året.
Speciellt som man är intresserad av historia ter sig Viktoria Zizkov som det givna alternativet.
Zizkov är en stadsdel som ligger

nurmea ja vielä pari futsalkenttää.
Koko maailmassa ainoastaan Indianapoliksen
moottoristadion
vetää enemmän väkeä. Slavia ei
kuitenkaan pelaa siellä, vaan sen
vieressä sijaitsevalla omalla areen-

i östra Prag. I dagens läge mest
känt för ett TV-torn som är hiskeligt högt och syns långa vägar.
Där finns också vad som påstås
vara världens största ryttarstaty.
Killen på hästryggen är Jan Zizka, en blind general som ledde
de ”icke-katolska” styrkorna under religionskrigen på 1400-talet.
Jag tänkte säga ”protestanterna”.
Men Martin Luther kom lite senare. Men i trakterna runt Prag
fanns en kille som hette Jan Hus
som ifrågasatte vad katolicismen
stod för och ville reformera det
hela. Då katolikerna skulle lära
Prag-borna en läxa fick dom på
skallen. En vid det här blind Jan
Zizka ledde ”husiterna” till seger.
Detta vid de sluttningar där det
sedermera uppstod en stadsdel
som kom att döpas efter general
Zizka. Jan Hus själv blev småningom bränd på bål.
Att Zizkovs fotbollslag heter
Viktoria syftar alltså på segern
över katolikerna. Ute på fotbollsplanen har det varit lite mer tunnsått med framgång. Viktoria Zizkovs enda liga-guld härstammar

allaan, joka 19.000-paikkaisena
tuntuu aika pikkuruiselta naapuriinsa verrattuna.
Jostain syystä Viktoria Zizkov oli
seuroista se, joka jäi paremmin
mieleen – ja huomasinkin talven

från år 1928. Det är som sagt
lokalkonkurrenterna Sparta och
Slavia som far iväg med de flesta
liga-titlarna.
Zizkov är långt ifrån någon fashionabel stadsdel. Tvärtom så
är det mesta lika fallfärdigt som
Viktoria Zizkovs hemma-stadion.
Vilket inte vill säga lite. Prägeln
av social belastning var i tiderna
grogrund för yttervänstern. I ett
skede talade man om ”Röda
Zizkov” då där fanns så gott om
kommunister.
Men den läxan lärde man sig
efter hand.
Inte är dom katoliker nu heller
i Zizkov.
Inte i någon större utsträckning
åtminstone. Inte något annat religiöst heller.
Med 60 % av befolkningen som
står utanför kyrkan är Tjeckien
rimligen ett av de minst religiösa
länder som finns. Men det är en
helt annan historia. Nu gäller det
bara att hålla tummarna för att
Viktoria Zizkov i den blinde generalens anda håller motståndarna
i schack.
Claus

mittaan tsekkaavani tämän tästä
sarjataulukkoa netistä. Tälläkin tavalla voi muodostaa jonkinlaisen
suhteen jalkapalloseuraan...

Claus Stolpe
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Grön känguru

O

lika
fotbollsklubbars
logon kan förstås se
ut precis lite hur som
helst. VIFK:s är förstås vackrast.
Men ser vi oss om efter de mer
orginella inslagen världen över så
torde Bohemians Prag komma rätt
högt upp på listan.
Dom har kort och gott en grön
känguru. Helt obegripligt. Klubben grundades för mer än 100 år
sedan. Då var det nog inte många
tjecker som ens hört talas om ett
dylikt djur.
Med tanke på öl-konsumtionen i
den där delen av världen tänkte jag
först att det var tjeckernas motsvarighet till ”skära elefanter”.
Alltså ett väsen man kan tycka sig
ha fått syn på ifall man fått i sig för
mycket ”pivo”.
Men allt har sin förklaring. Så
även detta. År 1927 gav sig Bohemi-

ans ut på en turne som sträckte sig
ända till Australien. Det här var förstås någonting fullständigt unikt.Vi
skall komma ihåg att man inte ens
arrangerande världsmästerskap i
fotboll ännu på den tiden.
Att man hade möjlighet till dylikt
understryker det faktum att Tjeckoslovakien, som grundats år 1918
då kejsardömet Österrike-Ungern
rasat ihop efter första världskirget,
var ett av världens rikaste länder.
En stor del av industrin i den österrikiska halvan av ”dubbelmonarkin” råkade helt enkelt ﬁnnas i det
som idag utgör Tjeckien.
Alltnog. Som gåva ﬁck laget med
sig två kängurun. Klokt nog donerade man djuren till Prags zoo.
Men till åminnelse av episoden
tog kängurun plats på Bohemians’
logo.
Så nu vet du det.

Slavia eller Sparta?
Efter att ha följt med händelseutvecklingen under vintern kunde
man rätt snabbt konstatera att det än en gång står mellan Slavia
och Sparta. Senast i slutet av maj vet vi svaret. Glädjande nog
fick mitt eget favoritlag Viktoria Zizkov fart på benen och fick fastmark under benen. Inte minst sedan man vänt 0-1 till 2-1 i derbyt
mot Bohemians.Två lag åker ur. Bohemians hamnade i blåsten.
Kampen mot Kladno och Most lär pågå till det bittra slutet.
Vidare blir det intressant att se hur många spelare från Gambrinus Liga som tar plats i den tjeckiska EM-truppen. Knappast
många. De bästa spelarna går till rika klubbar i väst.
Sista mars möttes Slavia och Sparta i vad som kallas för ”S-derbyt”. Inför denhär matchen ledde Slavia serien med två poäng.
Det gjorde man även efteråt.
Matchen slutade 1-1. Därmed skulle det vara spännande under
de sju omgångar som återstod.
Bohemians råkade allt mer i klistret ju längre säsongen led. Trots
en hängiven hemmapublik. Jag upplevde en gång deras hemmamatch. På ståplats bland fansen. Aldrig sett maken till ölkonsumtion. Ett jädra ös, helt enkelt. I sällskap med Kladno och Siad
Most höll man till på de tre sämsta placeringarna. Två lag faller
ur. Fyra omgångar återstår då vi är framme vid slutet av april.
I slutet av maj är det bara att försöka hitta en sluttabell via nätet.
I och för sig lär jag väl rapportera via VIFK:s hemsida. Jag utgår
ju givetvis från att alla läsare som läst den här tidningen är väldans intresserade av just tjeckisk fotboll numera.
C.S.

Bohemians 1905 är nykomling i
Gambrinus’ liga. Men har svårt att
göra sig gällande. Notera att deras
farm-lag, Bohemians Praha, hör till
de bättre i den näst högsta serien.
Bäst som det är möts dom i ”hissen”.
Likt två kängurun som skuttar
kring varandra.

Som kuriosa kan ännu nämnas
att Bohemians’ klubb-direktör är
Antonin Panenka; killen som avgjorde 1976 års EM-ﬁnal genom
att chippa (sic!) in den avgörande
straffen bakom Sepp Maijer i det
väst-tyska målet. Världshistoriens
häftigaste straffspark?
Claus

159 olika namn
De tjeckiska klubbarna byter
namn titt som tätt. Enligt uppgift skall de 16 lagen i årets
upplaga av Gambrinus-ligan
ha haft hela 159 olika namn.
Alltså 10 per lag. I och för sig
är det vanligen någon förkortning som ändrats från ”AC” till
”FK” eller något dylikt.
Jag gjorde ett stickprov beträffande storklubben Sparta.
Visade sig vara ett bra exempel på trenden. 10 olika namn.
Men rätt så lätta att identiﬁera.
Ursprungligen hette man något med ”Vinohrady”, som är
en stadsdel i Prag.Tydligen där
dom höll till från början. Men
i de nio följande varianterna
fanns något med ”Sparta” ( i
något fall ”Spartak”) i klubbnamnet.
Sedan ﬁnns det lite lustigare
varianter också. Av någon an-

ledning har FK Mlada boleslav
i något skede kallat sig ”Aston
Villa Mlada Boleslav”.
Men vad är väl detta mot att
Bohemians åren 1952-61 hette
”Spartak Praha Stalingrad”.
Var får folk allt ifrån? Fast på
den tiden gjorde man en hel
del för att hålla sig på god fot
med storebror i Moskva.
Slog mig att något bolag som
börjar på bokstaven ”I” gärna
får börja sponsorera mitt eget
favoritlag FK Viktoria Zizkov.
Förstås på villkor att man börjar kalla sig ”IFK Viktoria Zizkov”. Eller man kunde kanske
rentav inkorporera ”Viktoria” i
förkortningen och helt enkelt
gå in för ”VIFK Zizkov”?Det
vore grejer det.
Claus
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VIFK inleder mot AC Oulu
på 2-0 åt VIFK ifall matchen är
med på Pitkäveto.
Under maj månad har VIFK fem
matcher. I juni och juli är det fyra
matcher per månad. Varpå serien
har hunnit halvvägs.
Division 1 avrundas sedan i medlet av oktober. Den sista hemmamatchen spelas 12/10 Då kommer
KäPa på besök. Det här innebär att
Kåre Björkstrand får chansen att
sparka storebror Sixten på smalbenen. Kanske något han väntat på i

20 år, vad vet jag? Tvillingbrorsan
Sebastian möter han för resten redan 18/5. Då är det dags för VIFK:s
andra bortamatch mot TPV.
Hemmamatch nummer två spelas i omgång fyra, närmare bestämt
24/5. Då kommer Viikingit till Vasa.
Vid sidan av JJK hör Viikingit till
de lag som nämnts med störst respekt i förväg. I likhet med AC Oulu
höll laget från Nordsjö (Vuosaari)
i östra Helsingfors till i högsta serien förra.
Claus Stolpe

TRÄDGÅRDSMASKINER
PUUTARHAKONEET

E

n titt på spelprogrammet
gör att man får lite myror
i skallen redan över att se
på de första omgångarna. Seriepremiären begås lördag 3/5 uppe
i Uleåborg. För motståndet står
seriens kanske mest oberäkneliga
lag; AC Oulu. Laget trillade ifjol ur
FM-ligan och har genomgående
kännetecknats av turbulens och
bråk. Huruvida det blir snabb återkomst till FM-ligan eller om t.ex.
OPS (förhandsfavorit i div. 2) snart
tar över som fotbollens ﬂaggskepp

i Uleåborg är svårt att säga. Men
tydligen satsar man stort; i annat
fall hade man inte lockat dit Juha
Malinen som tränare.
Redan helgen därpå blir det troligen än mer hett om öronen. Då
kommer förhandsfavoriten JJK
från Jyväskylä på besök. Så vill
man se Finlands nästa ligalag kan
det löna sig att lägga ett kryss i almanackan lördagen den 10/5.
Sannolikheten är stor att man
då ser den blivande seriesegraren.
Men jag kommer förstås att spela

STIGA PRIMO
UUTUUS!

Marknadens minsta, smidigaste och billigaste frontklippare!
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”Putte” skriver
från Holland
FOTO: JOHAN GEISOR

Nu i april har ju vårt representationslag varit på träningsläger i
Holland.
Ungefär samtidigt som detta
alster trycktes kom gänget tillba-

Rickard ”Putte” Lindroos hade
för avsikt att samla intrycken
och servera på vår hemsida. Troligen i form av någon slags dagbokfrån träningslägret.
Kanske rentav en och annan
ka. Vi kan barahoppas att lägret
bild
om vi har riktigt tur? CS
var till belåtenhet. Men om allt
går som tänkt kan du ta del av
PS. Ett besök på hemsidan visaallt detta genom att logga in på de att ”Putte” skött sig. Dagboken
www.vifk.ﬁ.
kom på nätet redan medan gänget
Den till ytterback omskolade var på plats!
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Spela hårt, men schyst.
Vara alla KAMRATER på och utanför plan,
både med lagkompisar och motspelare!
Det vinner alla på!

Även när det gäller MILJÖFRÅGOR
vinner alla på att spela enligt
spelreglerna!
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K

un
puhutaan
palloilun
mega-tähdistä, kuten Ronaldinho tai Messi, ei pidä
unohtaa että myös naispalloilun
puolella on omat tähtensä. Ja ehkä
suurin heistä, kävi koko Vaasan
alueen futis fanien onneksi pelaamassa FC Sportin järjestämässä
otteluissa. Tästä Sportille kaikki
kiitos ja kunnia.
Kysymykseesä on tietysti Marta Brasilian lahja naisfutikselle - joka
nykyisin pelaa Uumajassa, Umeå
IK:ssa. Joukkuehan on yksi maailman parhaista, siellä pelaa myös
mm Hanna Ljungberg ja moni muu
maailman luokan pelaaja. Siellä on
vuosikaudet ollut myös suomalaispelaajia, mutta näin ei taida käydä
tänä vuonna. Tämähän ei tarkoita
sitä etteikö kaupungissa nähtäisi
sinivalkoisia värejä sillä Uumajan
toinen joukkue pääsarjassa, Umeå
Södra, on hankkinut suomalaisia
riveihinsä.Kaikki jotka olivat Botniahallissa paikalla todistamassa Martan taitoja varmaankin ymmärtävät
miksi hänet on valittu maailman
parhaaksi naispelaajaksi 2 kertaa.
Pelaamisen ohella Marta tapasi
myös paikallisia faneja, joita riitti
vaikka muille jakaa, mutta hän esiintyi rauhallisesti ja iloisesti, kirjoitti
nimikirjoituksia ja esiintyi kuvissa
heidän kanssaan.
Kiitos Marta tästä ja toivottavasti
näemme sinut jälleen Vaasassa.

paikalla!
I
L
O
ID

Brasilianska stortstjärnan Marta visade upp sig i samband med att hennes lag Umeå IK var
över och mötte Sport och Honka i Botnia-hallen. Förståndig som hon är insåg hon hur viktigt
det är för de lokala fansen att få träffa sin idol.

23

2008

