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Då är det dags igen 
med ett nytt IFK 
Magazine! Hur 

många blir det i år? Jo, 
fem Magazine med en 
massa fi na artiklar och 
med framstående an-
nons platser i nejdens 
mest berömda förenings-
tidning för annonsörer 
som vill synas i det bästa 
mediet!

Som bäst så avspisar 
var och varannan fot-
bollsintresserad kille och 
tjej ljuva stunder framför 
TV:n dag som natt för att 
följa med jonglörerna  på 
gräsmattan nere i Tysk-
land. Fotbolls-VM om det 
skulle ha undgått någon!

Vad gör övriga fotboll-
saktiva under den fyra 
veckor långa pausen? 
De lag som deltar i Fins-
ka cupen spelar någon 
match och håller kvar 
sin matchrutin. Annars 
så försöker lagen träna 
så att inte det långa 
uppehållet kommer att 
inverka negativt på den 
matchrutin och kondi-
tion som erhållits före 
uppehållet. Den långa 
hösten med 18 matcher 
kommer säkert att utvisa 
vilka lag som haft den 
bästa träningen under 
vårvintern och som hållit 
igång under uppehållet. 

Vasa IFK kom bra 
igång från våren med 

Smakstart för 
Vasa IFK

endast två förluster på åtta 
matcher. 12 insamlade poäng 
är inte fy skam! Sex lag före 
i tabellen och sju lag efter 
VIFK. Dock kan vi konstatera 
att tabellen är ytterst jämn 
i mellanskiktet, både uppåt 
och nedåt. Så med samma 
fl yt som på våren så kan 
platser tas uppåt. Med rätt 
inställning och få skador så 
går det vägen. Vi tror på de 
blå-vita och ses på Sandvi-
ken där vi hejar fram Vasas 
stolthet!

De aktiva inom Vasa IFK 
som jobbar med att se till 
att ekonomin ligger i fas med 
budgeten torde få till ett 
positivt resultat om denna 
positiva trend håller i sig. En 
positiv sak som inte händer i 
många föreningar är att Vasa 
IFK i juni detta år betalade 
bort de sista banklånen som 
införskaffades i början av 90-
talet. Det är givetvis mycket 
bra men betyder inte att vi 
kan lägga oss ned och njuta 
av situationen. Det krävs 
80% arbete av hela budgeten 
för att ta in den sista 20% av 
budgeten. Till denna uppgift 
behövs fortfarande mycket 
hjälp! En bra hjälp är att po-
ängen ramlar in och vi får en 
rekordpublik till Sandviken 
då Vasa IFK drabbar sam-
man med lag runt ifrån hela 
Finland.

Då tidningen trillar ned i 
din postlåda så pågår en av 
Finlands bästa fotbollscuper! 

Nämligen Wasa Football-
cup, som går av stapeln 
mellan den 29 juni –2 juli 
2006.

Gå gärna in på www. 
wasafootballcup.com och 
kolla in när och var, våra 
framtidsjuniorer från fö-
reningarna runtomkring 
Vasa möter lag från när 
och fjärran! 

Väl mött på allaktivi-
tetsplanerna och på Sand-
viken där de blåvita samlar 
poäng!

Henrik Skytte

Ordförande för Vasa IFK

Nyt on taas uuden 
IFK Magazinen ai-
ka! Kuinka monta 

ilmestyy tänä vuonna? Joo, 
viisi Magazinea, joissa jouk-
ko hyviä artikkeleita sekä 
mainospaikkoja ilmoitta-
jille, jotka haluavat näkyä 
seuralehdessä 

Parhaillaan nauttii päi-
visin ja öisin TV:n ääressä 
yksi jos toinenkin jalkapal-
losta kiinnostunut tyttö ja 
poika, toisin sanoen nauttii 
jalkapallotaitureista Saksan 
MM-nurmikentillä. 

Mitä tekevät muut jal-
kapalloaktiivit tämän neljä 
viikkoa kestävän tauon 
aikana? 

Ne joukkueet, jotka 
osallistuvat Suomen cupiin 
pelaavat jonkun ottelun ja 
pitävät näin ottelurutiinin. 

Muut joukkueet yrit-
tävät harjoitella niin ettei 
pitkä tauko vaikuttaisi 
negatiivisesti ottelurutii-
niin eikä kuntoon, jonka 

Alku Vasa IFK:lla 
hyvä 

saavuttivat ennen taukoa.  
Pitkän syyskauden aikana, 
johon mahtuu 18 ottelua, 
näkee mitkä joukkueet ovat 
hoitaneet kevättalven har-
joitukset hyvin ja kuinka 
ovat käyttäneet kesätauon 
hyväkseen. 

Vasa IFK:n kevät alkoi 
hyvin, 8 ottelusta tuli vain 
2 tappiota.  12 kerätyllä pis-
teellä ei tarvitse hävetä! 

Kuusi joukkuetta ennen 
ja seitsemän VIFK:n jälkeen 
sarjataulukossa.  Mutta 
mainittakoon, että taulukon 
keskiosa on erittäin tasainen 
sekä ylös- että alaspäin, ja jos 
pelit sujuu yhtä hienosti kuin 
keväällä, voimme nousta jopa 
pari sijoitusta ylemmäksi.  
Oikealla asenteella ja vähillä 
loukkaantumisilla voimme 
onnistua. 

Luotamme sini-valkoisiin, 
nähdään Hietalahdessa kan-
nustamassa suosikkejamme! 

Ne aktiiviset Vasa IFK:ssa 
joiden tehtävänä on katsoa 
että talous pysyy budjetissa 
voivat odottaa positiivista 
tulosta jos kehitys on saman-
lainen jatkossakin.  Yksi posi-
tiivinen asia jota ei tapahdu 
monessakaan seurassa on, 
että Vasa IFK maksoi tämän 
vuoden kesäkuussa pois vii-
meisen pankkilainansa joka 
hankittiin 90-luvun alussa.  
Tämä on tietysti erittäin 
hyvä asia, mutta emme sil-
ti voi vielä istua ja nauttia 
tilanteesta.  Vielä tarvitaan 

kovaa työtä jotta viimeinen 
20 % budjetista saadaan 
kerättyä.  Tähän tehtävään 
tarvitaan edelleen paljon 
apua!  Hyvä apu on jos 
pisteitä kertyy ja saamme 
ennätysyleisön 

Hietalahteen katso-
maan kun Vasa IFK kohtaa 
muita joukkueita ykköses-
tä. 

Kun lehti kolahtaa 
postilaatikkoosi silloin on 
meneillään yksi Suomen 
parhaimmista jalkapallo-
cupeista! 

Toisinsanoin Wasa 
Footballcup, joka alkaa 29. 
kesäkuuta ja loppuu 2. hei-
näkuuta 2006. 

Voit käydä www. wasa-
footballcup.com katsomas-
sa koska ja missä meidän 
tulevaisuuden juniorit 
seuroista eri puolilta Vaa-
saa kohtaavat joukkueita 
läheltä ja kaukaa! 

Tavataan monitoimi-
kentällä ja Hietalahdessa, 
missä sinivalkoiset kerää-
vät pisteitä! 

Henrik Skytte 
Vasa IFK:n puheenjohtaja 
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En trevlig sommar til-
lönskas alla vänner av 
fotboll. Till min rubrik 

om spelsystem skall jag strax 
återkomma till. Men först lite 
kommentarer kring våra mat-
cher så här långt. Vi har spe-
lat åtta matcher, alltså i stort 
sett en tredjedel. Resultatet 
är tre vinster, tre oavgjorda 
och två förluster.

Det har kommit besvi-
kelser och stunder av lycka, 
stolpe-in och stolpe-ut. Rent 
spelmässigt är det bara att va-
ra nöjd. Undantaget utgörs av 
vår resa till St. Michel där allt 
som kunde gå på tok också 
gick på tok. Som pricken över 
i:et åt vi efter matchen på en 
restaurang som heter ”Huvi-
retki” (”Nöjestrippen”).

Som sagt så har vi tidvis 
spelat riktigt bra och an-
fallsglatt. Knappast hör vi 
till de lag som kan anklagas 
för att vara riktigt tråkiga. 
En bra dag skapar vi många 

fi na målchanser och kanske 
rentav ett och annat fi nt mål. 
Men det händer förstås också 
att motståndarna är på oväl-
kommet besök vid vårt eget 
mål. En dålig dag är det väl 
ingen annan skillnad än att 
dom är där allt för ofta. Med 
andra ord är det inte tråkigt 
för publiken ens under våra 
dåliga dagar. Men kanske lite 
onödigt spännande bara.

Min point är att det lönar 
sig att komma och titta då 
vi spelar. För där händer åt-
minstone ett som annat som 
är värt att titta på.

Att vi spelar som vi gör 
beror på vårt sätt att se på 
det här med hur fotboll skall 
spelas. Vår ambition är att 
spela ett spel där killarna 
går in för att spela bollen 
längs marken. Ambitionen 
är att spelarna skall våga 
vara delar av ett spelande lag 
där man vågar hålla i bollen. 
Jag och min hjälptränare har 

ansvaret för att det här skall 
lyckas på ett sätt som gör att 
våra spelare blir ännu bättre 
än tidigare. I bottnen fi nns 
en given tro på att det i långa 
loppet lönar sig att gå in för 
detta. Detta med omtanke 
om såväl föreningen som 
spelarna själva – och till råga 
på allt på ett sätt som är trev-
ligt att genomföra. Fotboll är 
ju något som man skall kunna 
njuta av. Inte minst om man 
har betalt en slant för att få 
ta del av det.

Så äntligen till det där 
med spelsystem… Spel-
system fi nns det gott om. 
Men oberoende vilket man 
använder så handlar det om 
att välja system som gynnar 
antingen anfallsinriktad 
eller försvarsinriktad fotboll. 
Eller som lagets ”guru” på 
området, min hjälptränare 
Petri Vuorinen, så klokt har 
uttryckt saken:

”Spelsystemet i sig är inte 

Tankar kring spelsystem
så väsentligt. Det väsentliga 
är på vilket sätt spelarna kla-
rar av att genomföra det.”.

Ett spelsystem baserar sig 
vanligen på vilken typ av spe-
lare man förfogar över. Men 
det är på tränarens/tränarnas 
ansvar hur det utformas och 
genomförs. Alltså helt enkelt 
vilket spelsätt man anammar. 
Ett lags spel avspeglar därför 
ofta fotboll på det sätt som 

tränaren eller tränarna ser på 
fotboll. Därför kan en tränare 
egentligen inte slå ifrån sig 
med att ”med det här ma-
terialet kan vi inte spela på 
mer än ett sätt”. I grund och 
botten handlar det ändå om 
på vilket sätt tränaren ser på 
fotboll. I vissa fall kan såväl 
publik som spelare bli lidan-
de av detta.

Hoppeligen kan jag efter 

avslutad säsong säga att det-
ta åtminstone inte har varit
fallet med VIFK.

Därmed är det bara att
önska er alla en trevlig fort-
sättning på sommaren i er
strävan att bekanta er med
vårt spelsystem…eller kans-
ke snarare ”sättet på vilket
man spelar fotboll”.

Tomi Kärkkäinen

Ajatuksia 
pelisysteemeistä
Hyvää kesää kaikille 

jalkapalloilun ystävil-
le. Palaan otsikkoon 

hiukan myöhemmin, sillä 
ensin haluaisin sanoa muu-
taman sanan jo pelatuista 
peleistä VIFK:n osalta. On 
siis pelattu 8 kierrosta eli 
noin kolmannes koko sarjas-
ta.  Tuloksena kolme voittoa, 
kolme tasapeliä ja kaksi tap-
piota.

On ollut pettymyksiä ja 
onnenhetkiä, huonoa tuuria 
ja onnenkantamoisia. Pelil-
lisesti on oltava silti tyyty-
väinen, sillä alisuorittamisia 
ei joukkueella ole ollut kuin 
surullisella Mikkelin matkalla 
jossa lähes kaikki mitä mat-
kalla voi mennä pieleen myös 
pieleen meni. Ja kuin pistee-
nä iin päälle söimme pelin 
jälkeen ravintolassa nimeltä 
Huviretki…

Kuten sanoin, niin pe-
lillisesti olemme pelanneet 
ajoittain erittäin hyvää ja 
hyökkäävää jalkapalloa. Ja 
totuuden nimissä on sanotta-

va, että harvoin joukkueem-
me pelaa katsojan kannalta 
tylsää jalkapalloa. Hyvänä 
päivänä luomme paljon maa-
lipaikkoja ja ehkä jopa muu-
taman hienon maalinkin. Kun 
taas vastustajamme vierailee 
oman maalimme tuntumassa 
silloin tällöin. 

Huonona päivänä eroa ei 
paljon muuta ole kuin että 
vastustajamme vierailee 
omalla maalillamme hieman 
useammin. Eli huonona päi-
vänäkään ei katsojalla ole 
tylsää, mutta jännitettävää 
sitäkin enemmän. Pointti 
kaikessa tässä on se, että 
kannattaa tulla katsomaan 
pelejämme…siellä ainakin 
tapahtuu aina jotain katsomi-
sen arvoista.

Se miksi pelaamme miten 
pelaamme johtuu pitkälti 
tavastamme pelata jalkapal-
loa. Ja halustamme pelata 
tietynlaista jalkapalloa, missä 
pelaajat uskaltavat pelata 
palloa pitkälti maata pitkin 
sekä uskaltavat pelatessaan 

toteuttaa itseään pallollisena 
pelaajana. Minä ja apuval-
mentajani olemme vastuussa 
siitä että tämä toteutuu ja 
sitä kautta pelaajistamme 
tulee entistä parempia. Poh-
jalla on tietysti usko siihen, 
että  pitkässä juoksussa se 
kannattaa ja tuottaa entistä 
parempaa tulosta. Niin seu-
ralle kuin pelaajalle itselleen. 
Ja kaiken lisäksi mielekkäällä 
työtavalla.

Jalkapallosta nimittäin 
pitäisi osata nauttia tasosta 
riippumatta, sillä usein se 
nautinto välittyy myös mak-
saville katsojille.

Vihdoinkin itse asiaan eli 
otsikkoon… Pelisysteemejä 
on vaikka minkälaisia, mutta 
olkoon pelisysteemi mikä ta-
hansa, niin pelitapa määrittää 
pitkälti sen onko systeemi 
puolustusvoittoinen vaiko 
hyökkäävä. Niin kuin joukku-
eemme ”Guru” Petri Vuorinen 
on niin viisaasti todennut: 

”Pelisysteemillä ei ole 
suurtakaan väliä, vaan sillä 

miten pelaajat sitä systeemiä 
toteuttavat.”

Pelisysteemi usein muo-
kataan joukkueessa olevien 
pelaajien ehdoilla, mutta 
valmentajan/valmentajien 
vastuulla on pelisysteemin 
näyttävyys ja toteutus eli pe-
litapa. Joukkue siis usein pe-
laa valmentajansa/ valmenta-
jiensa ”näköistä” jalkapalloa. 
Valmentajien on siis turhaa 
sanoa, ettei näillä pelaajilla 
muuten voi pelata, vaan kaik-
ki riippuu pitkälti valmentaji-
en ns. fi losofi asta oman peli-
systeeminsä toteuttamisessa, 
siis pelitavasta. Joissain seu-
roissa siitä kärsivät katsojien 
ohella myös pelaajat.

Toivottavasti voin kauden 
jälkeen käsi sydämellä tode-
ta, ettei asia ollut niin VIFK:
ssa 

Hyvää kesän jatkoa ja 
pelisysteemeihin tutustumis-
ta….ai niin…tarkoitin tieten-
kin pelitapaan tutustumista.

Tomi Kärkkäinen
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Tänä vuonna 1-divisioo-
nan lähtökohdat ovat 
tunnetusti hieman eri-

laiset kuin aiempina vuosina. 
Koska me kaikki – pelaajat 
mukaan lukien – haluamme 
katsoa Saksan MM-kisoja, 
ykkönen pitää tosi pitkän 
tauon. VIFK:n osalta ohjel-
ma tarkoittaa neljän viikon 
pelitaukoa kahdeksannen 
(4/6) ja yhdeksännen (1/7) 
pelikierroksen välillä. Kun 
VIFK jäi tauolle, jotkut jouk-
kueet olivat pelanneet vain 
viisi ottelua, kun taas toiset, 
kuten VIFK, olivat pelanneet 
kahdeksan. Tauon aikana 
pelataan kuitenkin puoli tu-
sinaa 1-divisioonan ottelua, 
joissa TP-47 ja Viikingit ovat 
mukana useimmissa. Tämä 
kaksikko pelaa kukin kolme 
ottelua, kun useimmat pitä-
vät taukoa. Kun VIFK taas 
jatkaa sarjapelejä, Viikingit 
ovat jo pelanneet kokonaiset 
kymmenen ottelua.

Tulee epäilemättä olemaan 
mielenkiintoista nähdä, miten 
eri joukkueet pärjäävät. Kaik-
ki on kiinni siitä, miten peli-
kunto onnistutaan pitämään 
yllä. Toisaalta voi olla, että 
jokin joukkue käyttää taukoa 
vahvistusten hankkimiseen 
tai saa takaisin loukkaantu-
neita avainpelaajia.

Epätavallisen pirteät tulokkaat

Tässä kohtaa voi olla mie-
lenkiintoista katsoa hieman, 
mitkä joukkueet ovat tähän 
mennessä parhaiten vastan-
neet odotuksia.

Ennen kuin sarja käynnis-
tyi, AC Oulu ja KPV olivat eh-
kä suurimmat ennakkosuosi-

kit. Mutta heidän alkunsa on 
ollut kovin hankala. Jo viime 
vuonna AC Oulu oli joukkue, 
joka petti kaikki ennakko-
veikkaukset. Näin myös tänä 
vuonna, ja he saavat seuraa 
KPV:lta, jota valmentaa Ou-
lun entinen valmentaja Ste-

ven Polack. Positiivisia yllä-
tyksiä sen sijaan ovat Jippo ja 
Klubi-04, jotka VIFK:n tavoin 
ovat uusia tulokkaita. Vaikka 
alussa liputettiin neljän hel-
sinkiläisjoukkueen puolesta, 
odotin henkilökohtaisesti, et-
tä ainakin yksi niistä pettää. 

Olkoon, että pääkaupunki-
seudulla asuu paljon ihmisiä, 
mutta kuinka moneen huip-
pujoukkueeseen se riittää? 
Mutta Klubi-04 on näyttänyt 
osaamisensa, niin kuin myös 
Viikingit, PK-35 ja Atlantis. 
Mikään näistä joukkueista ei 
näytä tällä hetkellä olevan 
putoamisvaarassa. Ehkä 
PK-35 on niistä kuitenkin 
heikoin? Neljän maalin murs-
katappio Klubi-04:ää vastaan 
ei tehnyt vaikutusta.

VIFK:n edustusjoukku-
een suunnalta kuuluu, että 
Viikingit on tähän asti ollut 
kovin vastustaja. Pitkävetoa 
ja muuta veikkausta harras-

taville hyvä vinkki? Itse olen
lopettanut veikkaamisen. Ai-
na jokin idiootti kuitenkin sa-
botoi veikkaukseni tekemällä
ottelun lopussa maalin. Ehkä
juuri tässä piilee jalkapallon
viehätys: on aivan mahdollis-
ta veikata loogisesti – mutta
pallo on pyöreä, ja yllätykset
tulevat tiheään.

Kertauksena mainitta-
koon, että kaksi joukkuetta
nousee 1-divisioonasta ja
kaksi putoaa. Joskus näkee
hieman erilaisia versioita,
esimerkiksi teksti-TV:ssä, jo-
ka muuten on kaiken viisau-
den lähde. Väärinkäsitykset
pohjautuvat Allianssi-sirkuk-
seen. Kun liigassa on vain 13
joukkuetta, vain yksi niistä
putoaa. Jotta ensi vuonna oli-
si 14 joukkuetta, kaksi jouk-
kuetta nousee 1-divisioonsta.
Ei karsintoja siis tällä kertaa.
Koska taas 2-divisioonan kol-
me lohkovoittajaa nousevat
1-divisioonaan, sieltä putoaa
vain kaksi joukkuetta – jotta
kaikki menisi tasan. Tämä
kuulostaa ehkä sekavalta,
mutta istu alas kynän ja pa-
perin kanssa pari sekuntia,
niin ymmärrät miten loogista
tämä on.

Katsoisimmeko var-
muuden vuoksi taulukossa
alaspäin spekuloidaksemme
mitä tarvitaan 1-divisioonas-
sa pysymiseen? PP-70, FC
Hämeenlinna ja Rakuunat
eivät vaikuta olevan erityisen
hyviä joukkueita. Henkilö-
kohtaisesti ihmettelen myös,
miten kauan Jippo tulee kes-
tämään. Sehän on kuitenkin
tähän mennessä sarjan suu-
rin ”paukku”.
Claus Stolpe
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Kun VIFK jäi sarja-
tauolle voitettuaan 
Rakuunat 2-1 (4/6), 

sarjataulukko näytti ihan 
miellyttävältä. Tosiasiassa 
olimme vain pisteen päässä 
sarjajohdosta. Huomatkaa, 
että kirjoitan ”me”, kun me-
nee hyvin. Jos olisi mennyt 
huonommin, olisin varmaan-
kin kirjoittanut ”he” – tai 
sitten ei. Mutta tämä ontuva 
sarjataulukko, jossa jouk-
kueet ovat kukin pelanneet 
viidestä kahdeksaan ottelua 
(kaiken kaikkiaan 26), voi 
helposti johtaa harhaan. Pie-
ni matemaattinen harjoitus, 
jossa lasketaan kuinka monta 
pistettä joukkueet ovat kes-
kimäärin ottaneet ottelua 
kohti, antaa tulokseksi hie-
man erilaisen taulukon.

Tehdäksemme tämän vie-

VIFK pysyy pinnalla keskimäärisellä 
saldolla 1,5 pistettä per ottelu

Tabell: Poäng per match, räknat från då VIFK tog paus 
(5/6). Antalet matcher varierar mellan 5 och 8 per lag.
 1. Atlantis 13/6 = 2,17
 2. RoPS 12/6 = 2,00 *)
 3. Klubi-04 12/7 = 1,71 *)
 4. Jippo 13/8 = 1,62
 5. TP-47 8/5 = 1,60 *)
 6. KPV 11/7 = 1,57 *)
 7. Vasa IFK 12/8 = 1,50
 8. Viikingit 9/7 = 1,29 *)
 9. AC Oulu  6/5 = 1,20
10. MP 9/8 = 1,12 *)
11. PP-70 5/5 = 1,00 *)
12. PK-35 8/8 = 1,00
13. Rakuunat   5/7 = 0,71 *)
14. FC Hämeenlinna   3/7 = 0,43
*) = Lag som VIFK har mött.

lä hieman monimutkaisem-
maksi, voimme verrata miten 
VIFK on pärjännyt ”kärjelle” 
(sij. 1-6) ja peräpään joukku-
eille (sij. 8-14). VIFK on koh-
dannut kahdeksan joukkuet-
ta, joista neljä on pärjännyt 
VIFK:ta paremmin, ja neljä 
huonommin. Pankaa merkille, 
että parempia joukkueita vas-
taan VIFK on ottanut kaksi 
voittoa (TP-47 ja KPV), yh-
den tasapelin (ensi-ilta RoPS:
ia vastaan) ja yhden tappion 
(Klubi-04:ää vastaan, ja sekin 
epäoikeudenmukaisesti…) 
Joten hyviä joukkueita vas-
taan pärjätään erinomaisesti. 
Omituista kyllä, huonompia 
joukkueita vastaan ei suju 
yhtä hyvin. Tasapelit Viikin-
kejä ja PP-70:tä vastaan ja 
täydellinen fi asko MP:tä vas-
taan. Voitto tuli Rakuunoista, 

mutta se oli pelillisesti jopa 
valmentajan mielestä poh-
janoteeraus. Tämä on aika 
mielenkiintoinen asia.

Voimme spekuloida sii-
tä, kuinka monta pistettä 
vaaditaan 1-divisioonassa 
pysymiseen. Tämän taulukon 
mukaan keskimäärin 1 piste 
ottelua kohti riittäisi. Tarkoit-

taisiko se siinä tapauksessa, 
että VIFK:n tarvitsisi voittaa 
vain 5-6 ottelua, ollakseen 
varmoja sarjassa säilymises-
tään. Mutta, mutta…näin 
negatiivisesti ei tietenkään 
pidä ajatella. Nyt pitää vain 
nauttia karamellista ja toivoa, 
että VIFK pystyy jatkossakin 
taistelemaan kärkijoukkueita 

vastaan – ja lopettaa surkean 
pelaamisen huonompia jouk-
kueita vastaan.

Ne joukkueet jotka nou-
sevat, tarvitsevat siihen ole-
tettavasti noin 50 pistettä. 
Päästäkseen niin pitkälle, tar-
vitaan mahdollisimman tasai-
nen kausi. Mutta mitkä nämä 
joukkueet ovat? Tällaisia ”to-

tuuksia” etsittäessä, taulukon
päästettyjen maalien sarake
yleensä kertoo aika paljon.
Huomatkaa, että RoPS ennen
MM-taukoa oli päästänyt kak-
si maalia kuudessa ottelussa.
TP-47 oli päästänyt kolme
maalia viidessä ottelussa, ja
oli hyvänä kakkosena.
Claus Stolpe
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Res bland våra 6500 öar och skär!
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Korsholmsesplanaden 38, 65100 Vasa 
tel. 06-3197700 | info@multitronic.fi 

WWW.MULTITRONIC.FI

Öppet:
Vard. 9-17

På vår hemsida
www.multitronic.fi 
hittar du över 40 000 
produkter till verkligt 
förmånliga priser.

Tunn och lätt notebook-dator med 
ett batteri som räcker hela dagen 
(resebatteri som säljs separat) och 
en 15-tumsskärm som ger valuta 
för pengarna.

€ 616

DATOR FÖR SURFANDE OCH KONTORSBRUK
Multitronic Value
Sempron 3400+ processor • 512 MB minne • 80 GB hårddisk • DVD 
brännare • Ett års servicegaranti

FÖRMÅNLIG SPELDATOR
Multitronic Intermediate
Sempron 3400+ processor • 1 GB minne • 160 GB hårddisk • DVD 
brännare • GF 6600 GT grafi kkort • Ett års servicegaranti

€ 591

€ 387

I vårt sortiment hittar du mängder av 
förmånliga bärbara datorer t.ex:

HP NX 6110
EK202ET#AK8

Multitronic erbjuder dig 
ett brett sortiment med 
produkter inom data 
och hemelektronik.

Åtta matcher  spelade – 18 
kvar. Divison 1 utgör i som-
mar en svängig tillställning. 
Mer sällan som man tippar 
rätt slutresultat i matcherna.

Glädjande nog har VIFK 
kunnat visa prov på att vara 
en av de allra friskaste fl äk-
tarna i serien. Spelprogram-
met är lite konstigt för VIFK:
s vidkommande. Under sko-
lornas sommarlov ges nästan 
inga tillfällen alls till att följa 
med VIFK på hemmaplan. 
Nå, det fi nns ju VM att trösta 
sig med. Men lite ”live-fotis” 
skadar ju inte mellan varven.

En liten repetition av in-
satserna så här långt kunda 
kanske komma väl till pass. 
Det är trots allt några veckor 
sedan vi sist fi ck bekanta 
oss med killarna. Nästan så 
att en viss ”VIFK-abstinens” 
börjar göra sig påmind?

Seriepremiär begicks 
på ”äckliga” Karlsplan mot 

Gedigen öppning av VIFK
fjolårets liga-lag RoPS (Rova-
niemi). Det där stället passar 
inte för fotboll. Punkt. Men 
motståndet gjorde att det 
onekligen blev en intressant 
start. Oavgjort där följdes 
av oavgjort också mot ett 
av de tippade bottenlagen; 
PP-70 (T:fors). Utöver po-
ängen hemma mot VIFK 
har PP-70 haft det motigt. 
Men det krävdes mål av Ville 
Laakkonen i matchens sista 
självande minuter för att åt-
minstone en pinne skulle gå 
till Vasa.

VIFK:s följande hemma-
match – mot Klubi-04 – var 
en påminnelse om att fotbol-
len inte alltid är rättvis. Tid-
vis låg VIFK på ganska dukti-
gt. Men ack så svårt att få in 
bollen. Varpå Klubi-04 krutar 
in matchens enda mål på 
en frispark alldeles i slutet. 
Just Klubi-04 är onekligen 
ett speciellt lag. Som farmlag 

till storklubben HJK förfogar 
man över en trupp där det 
ofta är så att hela öppning-
selvan har meriter från juni-
or- och ungdomslandslag.

Med tanke på hur bra Klu-
bi-04 inledde serien var det 
ingen direkt skam att förlora 
mot dem. Men bittert kändes 
det. Ack, så orättvist. Des-
sutom kan ju den här typen 
av förluster sätta sig mellan 
öronen på en nykomling.

Farligt, med tanke på att 
man inom loppet av fem da-
gar sedan skulle möta såväl 
TP-47 (Torneå) och KPV. 
TP-47 befann ju sig så sent 

som förra året i ligan medan 
KPV haft uttalade målsätt-
ningar att ta sig dit.

Om VIFK förlorat mot 
Klubi-04 trots bra spel så 
gällde motsatsen uppe i Ro-
vaniemi. I det som var lagets 
kanske sämsta match så 
här långt gjorde Ahlvik och 
Laakkonen mål före paus och 
segern bärgades med 2-1.

Några dagar senare var 
Laakkonen åter i centrum. 
Redan före paus drog han på 
sig två gula kort mot KPV och 
åkte ut.

Mer intressant var att 
VIFK visade prov på lagmo-

ral med att slå KPV med hela
3-0. Starkt! I det skede då
Ville ”såg rött” ledde VIFK
visserligen redan med två
mål. Men ändå starkt att spe-
la så disciplinerat att segern
aldrig blev hotad. Tvärtom,
så drygade man ju ut till 3-0
en halvtimme från slutet.

Nu stod VIFK på åtta
poäng efter fem spelade mat-
cher. I den haltande tabellen
(där vissa lag bara hade spe-
lat tre matcher så här långt)
låg VIFK nu klart närmare
det ”övre” strecket än det
nedre. Hur skulle trenden
fortsätta inför bortamatcher-
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Tarjous koskee ainoastaan uusia  asiakkaita. Koskee liikuntapalveluja. Ei päde yhdistettynä
muihin kampanjatarjouksiin. Ei alle 15-vuotiaille. Edellyttää ajanvarauksen ja rekisteröinnin.

Voimassa 30.6.2006 asti.
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Wasa Sports Club
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na mot MP och Viikingit följt 
av den sista hemma-matchen 
på himla länge, den mot 
Rakuunat (4/6)? På förhand 
sett måhända ett något lät-
tare program än de två före-
gående. Men redan nu hade 
man lärt sig att logikens lagar 
inte alla gånger gäller i årets 
upplaga av division 1.

Sista helgen i maj hade 
VIFK chans att ta serieled-
ningen. Närmare bestämt 
ifall man skulle ha vunnit 
borta över Viikingit med tre 
mål. I och för sig en sanning 
med modifi kation. Vid det 
laget gjorde VIFK sin sjätte 
seriematch medan många 
andra lag i serien hade 3-4 
matcher bakom sig. Någon 
seger med tre mål blev det 
inte. Det blev inte ens se-
ger, även om det ännu i 89:e 
matchminuten var så att Jan 
Ahlvik hade gjort matchens 
enda mål.

Men Sarelius kvitterade 
på en frispark nära strf-
fområdet. Det där med hesa-
bor som får frisparkar i färligt 
läge i slutminuterna tycks 
vara ett sorgligt kapitel för i 
år. Matcherna mot Hesa-lag 
borde absolut avkortas till 85 
minuter för säkerhets skull.

I vart fall stod VIFK nu på 
nio poäng efter sex poäng. 
Ett snitt på 1,5 poäng per 
match kommer man långt 
med. Räcker utan vidare till 
en plats på den övre tabell-
halvan om det fortsätter i 
den stilen.

Med Laakkonen avstängd 
och Andreas Björk skadad i 
första halvlek var det ändå 
strongt att ta en poäng mot 
Viikingit. 

Det som sedan följde var 
en kalldusch. MP hade inlett 
div. 1 med seriens knagg-
ligaste försvar. Men nu var 
det minsann VIFK:s försvar 
som läckte. MP inledde båda 
halvlekarna med ett snabbt 
mål. Sedan stod sig 2-0 gans-

ka länge innan det ramlade 
in två till. Underläge med 
4-0 mot ett lag som inte hör 
till de bättre?! Att gästerna 
snyggade upp siffrorna med 
två mål på övertid, till 4-2 var 
klen tröst.

Sista matchen före 
VM kom sedan mot en av 
nedfl yttningskandidaterna. 
Hemma-matchen mot Ra-
kuunat blev den sista på fl era 
veckor.

VIFK fi ck mycket skäll 
i match-referaten. Plus att 
man var väldigt självkritiska. 
Kanske i överkant? VIFK var 
fullständigt överlägsna i 15-
20 minuter. Mer än ett mål, 
av Tuovila, fi ck man nädå 
inte. Rakuunat hör verkligen 
inte till de bättre lagen i div. 
1. Men man höll skickligt 
ner tempot och satsade på 
kontringar. Så spelet var inte 
så himla njutbart. Men seger 
blev det, med 2-1. Thomas 
Kolam vikarierade avstängde 
Peter Kauppi i målet och fi ck 
pris som planens bäste.

Att närmare gå in på 
enskild spelarkritik från de 
första matcherna är kans-
ke onödigt. Kom själv till 
Sandviken och gör din egen 
bedömning. Noteras kan än-
då att Peter Kauppi till och 
med har överträffat förvänt-
ningarna i målet. Den rutin 
som Max Peltonen tillför 
försvaret får vi vara glad över 
– tur att han fl yttades ner 
från mittfältet, där han höll 
till ännu i fjol.

VIFK:s försvar var täm-
ligen svårfl irtat under vå-
romgången. Bröderna Björk 
jobbar och står i. Andreas 
kanske i en något mer de-
fensiv roll än man kunde ha 
trott. Tuovila är en stor till-
gång bara han får vara i skick 
– samma kan sägas om stän-
digt skadeförföljde kämpen 
Johnny Glasberg. Laakkonen 
ger ett blandat intryck. Men 
som rutinerad target-player 

är han intressant att följa. 
Nåja. Nu har jag snart räknat 
upp dem allihopa. Så vi sätter 
punkt. Kanske det fi nns an-
ledning att återkomma ännu? 
Vi kan, kort och gott, avrun-
da med det som noterades 
i inledningen; åtta matcher 
spelade – 18 är kvar…

CLAUS STOLPE
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Äntligen är Vasa 
IFK’s nya webbp-
lats - www.vifk.fi  - 

öppnad. Hoppeligen kom-
mer den här versionen att 
ge alla supporters, stora 
och små aktiva och andra 
intresserade bättre och 
mer mångsidig informa-
tion om vad som händer 
i vår kära förening. Pro-
jektgruppen har bestått 
av Andreas Björk, Mika 
Luukkanen och Michael 
Smirnoff.

“Vi har strävat efter 
att arbeta fram en lättö-
verskådlig webbsida med 
matnyttig och aktuell in-
formation”, säger Andreas 
Björk, som ansvarat för 
den tekniska implemente-

ringen. Projektgruppen vill 
gärna betona att det är vik-
tigt att alla lag ställer upp 
med en kontaktperson som 

Vasa IFK’s nya hemsida öppnad

aktivt samlar in och uppdate-
rar sitt lags fakta. Instruktio-
ner på hur man uppdaterar 
informationen kommer att 

ges till kontaktpersoner-
na inom kort.

Ta gärna en titt runt 
på de olika sektionerna 
- till exempel fi nns nu 
uppdaterad information 
om spelarna i represen-
tationslaget. Under den 
första tiden kommer det 
att saknas en del infor-
mation, men den kommer 
att fyllas i så snabbt som 
möjligt. Om du anser att 
det saknas något är det 
bara att informera oss i 
Vasa IFK så skall vi göra 
vårt bästa för att göra 
www.vifk.fi  så attraktiv 
som möjligt.

Michael Smirnoff

Young Boys bra på G
Efter en knackig inledning 

i division 3 fi ck vårt II-
lag, VIFK Young Boys, luft 
under vingarna. Under den 
senare delen av grundserien 
i div. 3 har YB haft för vana 
att ha med sig tre poäng då 
man traskar av planen.

YB:s elva har bestått av en 
salig blandning av eget folk, 
spelare från rep.-laget och 
en och annan A-junior. Inte 
minst nu under div. 1-up-
pehållet har tränaren Mikale 
Sand haft möjlighet att labo-
rera med YB.

Formtoppen i juni har lett 
till att laget under hösten 
kommer att spela i den öv-
re slutserien. Där är de sex 

bästa div. 3-lagen från Vasa-
distriktet och MÖ-distriktet 
samlade för att göra upp 
om vilka som skall stiga till 
division 2. 

I vart fall innebär allt detta 
att YB redan nu har säkrat en 
plats i nästa års division 3.

Båttillbehör från oss:
• styrningar • fi lter • pilspumpar
• trimplan • impellrar • zinkanoder
• kablar • remmar • kartplottrar
• oljor • propellrar • m.m.
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Sedan april så har Lasse 
Grönroos börjat ar-
beta som ny köpman 

för Intersport i Vasa. Lasse 
är 31 år gammal, hemma 
från Björneborg och drev 
senast Intersport-butiken i 
Dickursby. Som bekant, så 
har Vasa IFK och Intersport 
sedan fl era år haft ett gott 
sponsorsamarbete. Alla Vasa 
IFK´s medlemmar erhåller 15 
procents rabatt på produkter 
mot uppvisande av giltigt 
medlemskort (gäller ej kam-
panjprodukter).

Lasse, hur hamnade du i 

Vasa?

Då platsen lediganslogs 
så blev jag och min sambo 
genast intresserad och ville 
pröva på då chansen gavs.

Vad är betyget för Fin-

lands soligaste stad så 

här långt?

Mycket gott. Vi kom så att 
säga i rätt tid i och med som-
maren och har trivts riktigt 
bra i Vasa så här långt.

Vad är största utmaningen 

för Intersport på orten?

Det är nog att snurra helhe-
ten i butiken som är det vikti-
gaste och att göra det så bra 
som möjligt. Mycket handlar 
om att lära sig vasabornas 
smak och behov och få ihop 
rätt sortiment. Det här första 
året lär gå till att samla er-
farenheter och till min hjälp 
har jag förstås vår kunniga 
personal. Efter första året är 
vi alla mycket klokare.

Vilka sporter gillar du 

själv mest?

Jag har själv en bakgrund 
som spelare i Pallo-Iirot 
(Div. 1), så fotboll är nog 
alltid nummer ett för mig. 
Men även andra bollsporter 
intresserar mig.

Huhtikuusta alkaen 
Vaasan Interspor-
tissa uutena kaup-

piaana on aloittanut Lasse 
Grönroos. 31-vuotias Lasse 
on kotoisin Porista ja toi-
minut viimeksi Tikkurilan 
Intersportin vetäjänä. Vasa 
IFK:lla ja Intersportilla on 
jo monen vuoden ajan ollut 
hyvä ja toimiva sponsoriyh-
teistyö. Kaikki Vasa IFK:n 
jäsenet saavat 15 prosentin 
alennuksen ostoksistaan 
näyttämällä voimassa ole-
vaa jäsenkorttia (alennus ei 
koske kampanjatuotteita)

 
Lasse, kuinka päädyit 

Vaasaan?

Kiinnostuimme avovaimoni 
kanssa paikasta heti kun se 
vapautui.

Ny köpman 
hos Intersport 
i Vasa 

Uusi kauppias Vaasan 
Intersportissa

Har du hunnit kolla in 

någon av Vasa IFK´s mat-

cher ännu? Vad tror du 

slutplaceringen i Division 

1 blir?

Det har varit så hektiskt med 
butiken nu i början så jag har 
inte hunnit ännu, men jag 
kommer absolut att komma 
till Sandviken i höst. Jag har 
följt med Vasa IFK via medi-
arapporteringen och spelet 
verkar ju fl yta på riktigt bra. 
Jag tror en placering i mel-
lanskiktet är helt realistisk.

Och till sist - vem vinner 

fotbolls-VM?

Jag har tippat på Holland 
tidigare på Veikkaus, så jag 
står fast vid det!

Passa alltså på och besök 
Lasse och hans kunniga per-
sonal i Intersport-butiken på 
Vasaesplanaden 16. Vasa IFK 
önskar Lasse lycka till!

Michael Smirnoff

Mikä on arvosanasi Suo-

men aurinkoisimmalle kau-

pungille tähän mennessä?

Todella hyvä. Tulimme hy-
vään aikaan juuri kesäksi ja 
olemme viihtyneet Vaasassa 
oikein hyvin.

Mikä on Intersportin 

suurin haaste paikkakun-

nalla?

Saada kauppa kokonaisuu-
dessaan pyörimään hyvin. 
Meidän täytyy oppia vaasa-
laisten maku ja tarpeet sekä 
hankkia oikea valikoima liik-
keeseen. Tämä ensimmäinen 
vuosi menee opetellessa. 
Apuani minulla on todella 
osaava henkilökunta. Ensi 
vuonna olemme paljon vii-
saampia.

Mistä urheilulajeista itse 

pidät eniten?

Minulla itselläni on ollut pe-
liura Pallo-Iiroissa (1 Div.), 
joten jalkapallo on kyllä aina 
ykköslajini. Mutta toki myös 
muut pallolajit kiinnostavat.

Oletko ehtinyt käydä kat-

somassa Vasa IFK:n pele-

jä vielä? Mitä luulet Vasa 

IFK:n sijoittumisesta 1 

Divisioonan lopputaulu-

kossa?

Meillä on ollut niin kiireistä 
liikkeessä vielä etten ole ehti-
nyt, mutta tulen ehdottomas-
ti Hietalahteen syksymmällä. 
Olen seurannut Vasa IFK:
n kehitystä mediassa ja pe-
lihän tuntuu sujuvan oikein 
hyvin. Luulenpa, että sijoitus 
taulukon keskivaiheilla on 

realistinen.

Ja lopuksi mikä MAA 

voittaa jalkapallon MM-

kisat?

Olen veikannut Hollantia 
aikaisemmin ja siinä pää-
töksessä pysyn!

Pistäydy Lassen ja hänen 
osaavan henkilökuntansa 
luona Intersportissa, Vaa-
sanpuistikko 16. Vasa IFK 
toivottaa Lasselle onnea ja 
menestystä!

Michael Smirnoff
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Det är dags för den 18:
e upplagan av Wasa 
Footballcup. Årets 

turnering spelas tradition-
senligt sista veckoslutet i 
juni, den 29.6-2.7.2006. 

I år har vi ett rekordstort 
antal deltagande lag, ca 240 
lag från 8 olika länder är rep-
resentarade i ålderklasserna. 
Det betyder ca 6000-7000 
spelare, ledare, föräldrar och 
syskon som på ett eller annat 
sätt deltar i evenemanget. 

Under fyra dagar spelas 
det närmare 1000 matcher 
på gräsplanerna runtom i 
Vasa. 

Det allra största gläd-
jeämnet är att vi lyckats få 
fl er deltagande fl icklag med i 
turneringen än vi haft tidiga-
re år. Närmare 70 st vilket är 
en nästan 100% ökning från 
ifjol. 

Med 240 lag befäster Wa-
sa Footballcup sin position 
som ett av Finlands största 
juniorfotbolls arrangemang. 

Ett så pass stort antal 
deltagande lag sätter arran-
gören på prov eftersom vi vill 
leva upp till den positiva kri-
tik vi fått från våra deltagare 
från tidigare år. 

Vi hoppas kunna ge lika 
bra service som tidigare trots 
att vi har 45-50 lag mera att 
ta hand om.  Den allra största 
belastningen ligger på plan-
kapaciteten och med 240 lag 
börjar gränsen vara nådd, 
åtminstone för tillfället. 

Vasa stads fritidsavdel-
ning har ändå ställt upp på 
ett föredömligt sätt och till-
mötesgått våra behov. 

Resultatservicen och 
Matts Majors har haft fullt 
upp de senaste veckorna 
med att ta fram ett spelpro-
gram som garanterar lagena 
6-7 matcher och som dessu-
tom tillmötesgår de fl estas 
önskemål om när matcherna 
ska spelas. Ett pussel som 
inte är lätt att lösa. 

Turneringens koncept 
med tillräckligt med matcher 
varvat med fritidsprogram är 
i stort sett detsamma som 
tidigare år. Nöjesparken och 
Vattenparken lockar åtmins-
tone de mera långväga gäs-

Wasa Footballcup i startgroparna 

terna. WFC discot har döpts 
om till Vasabladet-Disco och 
fl yttats till centrum av sta-
den. 

På invigningen deltar bl.a. 
Sturm und Drang . Bandet 
består av vasapojkar som har 
ett rykande färskt skivkont-
rakt i fi ckan. Öppningstalet 
kommer att hållas av dam-
landslagets tränare Mikael 
Käld. 

Armbandet som vi pröva-
de med ifjol visade sig vara 
en lyckad lösning och det 
kommer vi att fortsätta med 
i år också. Till armbandet 
har vi dessutom bundit fl er 
förmåner. Bland annat med 
rabatter på inköp vid JC och 
Intersport Vasa. 

Bespisningen kommer, 

precis som ifjol, att fi nnas vid 
Yrkeshögskolan på Brändö. 
Fördelen med detta bespis-
ningsstället är den goda ma-
ten som håller mycket hög 
kvalitet. Avståndet till fram-
för allt Allaktivitetsområdet 
kunde gärna vara kortare. 

Jag är väl en av de få som 
hoppas på att det kunde reg-
na endel under midsomma-
ren för att istället ha soliga 
dagar under turneringen. Vid 
publiceringen av denna tid-
ning vet vi hur det gick. 

Välkommen alla deltagare 
och åskådare på Wasa Foot-
ballcup 

Sami Rimpilä 

WFC 
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työtä. He ovat tehneet hienoa 
työtä että saamme tarvittavat 
kentät käyttöömme. 

Tulospalvelulla ja tulos-
vastaavalla Matts Majorsilla 
on ollut kova työ saada 
aikaan otteluohjelman joka 
soisi joka joukkueelle noin 6-
7 peliä ja myös toteuttaa  ne 
lukuisat toivomukset pelien 
alkamisajankohdasta. Pa-
lapeli joka ei ole kovinkaan 
helppo ratkaista. 

Turnauksen konsepti; 
Riittävästi pelejä ja sopivasti 
vapaa aikaa on pyrkimyk-

semme edelleen. Huvi- ja 
Vesipuisto on ainakin vierai-
den joukkueiden suosiossa. 
WFC-Disco on saanut uuden 
nimen, Vasabladet-Disco ja 
paikkaa on siirretty niin että 
disco voidaan pitää kaupun-
gin keskustassa. 

Avajaisissa tullaan nä-
kemään bändin joka just 
on tehnyt levysopimuksen, 
Sturm und Drang. Yhtye on 
vaasalainen ja pojat ovat par-
haassa iässä, 14 v. 

Avajaispuheen pitää tänä 
vuonna naismaajoukkueen 

Pian on taas se aika 
jolloin Wasa Football-
cup pelataan. Vuoden 

turnaus pelataan 18:a kerran 
perinteisesti kesäkuun vii-
meisenä viikonloppuna, tänä 
vuonna 29.6-2.7.2006. 

Vuoden turnaus on saanut 
ennätysmäärä osallistuvia 
joukkueita mukaan. Noin 
240 joukkuetta, kahdeksas-
ta maasta. Tämä tarkoittaa 
noin 6000-7000 pelaajaa, 
valmentajaa, vanhempia ja 
sisaruksia jotka tavalla tai 
toisella osallistuvat tapahtu-
maamme. 

Neljän päivän aikana pela-
taan lähes 1000 ottelua nur-
mikentillä ympäri Vaasaa. 

Suurin ilonaihe tänä vuon-
na on tyttöjoukkueiden suuri 
osallistumismäärä. Lähes 70 
joukkuetta ovat ilmoittautu-
neet ja sen on melkein 100% 
kasvu viime vuodesta. 

240:lla joukkueella Wasa 
Footballcup vahvistaa ase-
maansa Suomen suurimpina 
junioritapahtumana jalkapal-
lossa. 

Näin iso määrä joukkueita 
on suuri haaste järjestäjälle 
koska haluamme säilyttää 
tasoamme josta olemme 
saaneet paljon positiivista 
palautetta. 

Tänä vuonna meillä on 
noin 45-50 joukkuetta enem-
män kun esimerkiksi viime 
vuonna ja tämä määrä vaati 
tietysti vielä enemmän töitä. 
Kaiken suurin kuormitus on 
tietysti jalkapallokentillä ja 
voimme todeta että paljon 
enemmän joukkueita ei ole 
mahdollista ottaa vastaan, ai-
nakaan tällä kenttämäärällä . 

Suuri kiitos kuuluu Vaa-
san kaupungin vapaa-aika vi-
rastolle jonka kanssa olemme 
tehneet erittäin hyvää yhteis-

Wasa Footballcup - jäälleen kerran 
valmentaja Mikael Käld. 

Viime vuonna käyttöön
otettu Cup-ranneke osoittau-
tui hyväksi vaihtoehdoksi ja
tulemme käyttämään samaa
menetelmää tänäkin vuon-
na. Rannekkeisiin on lisätty
enemmän etuja mm. alen-
nuksia vaateostoista JC:stä ja
Intersport Vaasasta. 

Ruokailu sijaitsee samalla
paikalla kun viime vuonna;
Ammattikorkeakoululla Pa-
losaarella. Hyvät puolet tässä
valinnassa on ravintolan tar-
joama monipuolinen ja kor-
kealaatuinen ruoka. Sijainti
voisi tietysti olla lähempänä
esimerkiksi monitoimivihe-
riötä. 

Olen varmasti yksi niistä
harvasta joka toivoisi vähän
sadetta juhannuksena jos
se tarkoittaisi että saisimme
hienoa säätä turnauksen
ajaksi. Tätä lehteä lukiessasi
tiedämme miten meni. 

Tervetuloa 
Wasa Footballcupiin. 
Sami Rimpilä

WFC
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05:00 ett fruktans-
värt oväsen 

får mig att vakna i ren förs-
kräckelse. Jag fl yger upp ur 
sängen, helt yr och omedve-
ten om vad det egentligen är 
som händer. Det enda som 
just nu driver mig är min 
instikt att få stopp på det 
ofattbart gräsliga ljud som 
skulle driva vem som helst 
till vanvett den här tiden på 
dygnet. Jag tycker mig sedan 
staplandes som på en alltför 
sen lördagskväll lyckas loka-
lisera varifrån ljudet kommer. 
Så jag ger den dittills oidenti-
fi erade svarta lådan en rejäl 
smäll, den tystnar. Jag pustar 
ut, tar ett par djupa andetag 
och i sakta mak börjar mas-
kineriet mellan öronen att 
komma igång och förstå vad 
det hela är frågan om – en 
fotbollsmatch. Jösses.

Jag vågar nog påstå att jag 
inte är den enda av våra A-ju-
niorer som hade en liknande 
start på lördagen 27 maj. För 
orsaken till att jag och runt 
20 andra juniorer yrade uppe 
så tidigt på en lördag morgon 
visade sig vara en fotboll-
smatch borta i jultomtens 
och monsterrockarnas hem-
vist Rovaniemi. Jag som sä-
kert många andra också frå-
gar mig vad i hela det är som 
får en att göra något sådant 
helt frivilligt. Tja, en teori 
är väl att vi alla är mer eller 
mindre vrickade där uppe 
strax under håret. Och det är 
väl bara att medge att det är 
stor risk att så är fallet, men 
jag vill ändå framhålla andra 
saker som huvudorsaken till 
ett sådant handlande.

 Att spela i ett fotboll-
slag är inte bara att springa 
på träningar och åka iväg på 
någon match emellanåt. Nej, 
det innebär något mycket 
djupare och mera känslo-
mässigt. Som spelare i IFK 
är man medlem i en stor 
familj som tar hand om en 
på ett helt fantastiskt sätt. 
Det stora antal timmar som 
vi spelare tillbringar tillsam-
mans sätter sina spår. I ett 
lag som spelat tillsammans 

i många härliga år känner 
man de andra spelarna i laget 
bättre än sina egna strum-
por, både deras styrkor och 
svagheter. Inte strumpornas 
då alltså, utan de egenheter 
som tillhör ens lagkamrater, 
som i och för sig ibland också 
kan lukta som ett par gamla 
strumpor. Och då menar jag 
lagkamraterna, inte deras 
styrkor och svagheter. Nej 
usch, sambandet fotboll-
lagkamrater-strumpor tycks 
synnerligen vara av ett ext-
remt svårförståeligt slag. Så 
för att inte krångla till det allt 
för mycket för er läsare så 
lämnar jag den diskussionen 
här och nu.

 Denna dag var det 
alltså start från busstastio-
nen klockan sex på morgo-
nen. Märkligt nog så kom alla 
som skulle med på resan i tid. 
Det brukar för det mesta va-
ra någon som känner för att 
dryga ut lagets böteskassa 
med ett par euro genom att 
komma ett några minuter 

försent. Men denna dag kom 
vi iväg exakt på utsatt tid-
punkt. Jag själv steg inte på 
vid busstationen utan tog ett 
par hundra meters morgon 
promenad fram till riksåttan 
var jag steg på en ofantligt 
lugn och snarkande buss. Ja-
ha, det var bara att slå sig ner 
någonstans och sedan slum-
ra in. Jag somnade nästan på 

direkten. Sedan någonstans 
mitt inne i min VM-fi nal just 
när jag skulle slå in den avgö-
rande straffen så vaknade jag 
till ett om möjligt ännu mera 
horribelt oväsen än det som 
hade väckt mig tidigare på 
morgonen: ”I can be your he-
ro babe, I can kiss away the 
pain...” Enrique Iglesias skö-
na ballad hade bytt skepnad 

till den mest fruktansvärda 
allsång jag hört på år och dar. 
Oljudet som väntat nog skrå-
lade längst bakifrån bussen 
lämnade ingen oberörd. Nu 
var det ingen ide att försöka 
sova längre, gänget hade just 
kommit igång.

Ett par timmar senare var 
det dags att fylla kistan med 
den för oss så välbekanta 
ABC-kanapastan. Jag tror 
inte vi ätit någon annan mat 
under våra matchresor på 
mycket länge, åtminstone 
inte före matcherna. Men jag 
måste säga att det faktiskt 
smakar riktigt bra, speciellt 
i gott sällskap. Detta sällskap 
hade veckan innan spanat in 
en av servitriserna på den 
här servicestationen och inte 
alltför oväntat var det första 
som de gjorde att springa till 
köket och fråga om Maija var 
i jobb. Dessvärre hade hon 
inte börjat då ännu och de 
tappra kärleksjägarna kom 
tillbaka med svansen mellan 

sedan tillbaka till köket för
att lämna deras nyförfattade
poesi till deras egen Carmen
Electra.

Bussresen fortsatte se-
dan vidare norrut och man
började så småningom känna
att matchen närmade sig,
en större koncentration och
kanske också en viss nervo-
sitet spridde sig som en lätt
dimma över bussen. Kring
halv två så landade vi strax
intill den plan vi snart skulle
spela på. En och en halv tim-
me kvar till match, vi begav
oss mot omklädningsrummet
och började byta om till
matchdress. Efter det gick vi
ut på grönbete en stund för
att få musklerna att vakna
till igen efter en åtta timmars
bussresa. Ens första steg då
kändes inte riktigt som man
kanske skulle ha hoppats på,
men det tog inte alltför länge
innan man började känna
sig mera normal igen. En
uppvärmning senare visslade
domaren igång matchen.

Vi började spelet rent ut
sagt katastrofalt och det tog
inte länge innan de mycket
piggare RoPS spelarna hade
skjutit in 1-0. Okej, det var
väl kanske inte riktigt den
bästa start man kunde få
på en match. Men ett tiotal
minuter senare började vi
få ordning och reda på ben
och tankeverksamhet och
lyckades också genom Nik-
las Lahtinen kvittera till 1-1.
Efter det målet tog vi över
matchen och rullade stund-
tals boll som självaste Bra-
silien. Efter ungefär en halv
timmes spel rundade sjukt
snabbfotade Mustafa RoPS
målvakt och placerade sedan
enkelt in 1-2. Resterande tid
av första halvlek gick nästan
helt och hållet enligt vår takt-
pinne, men det blev inga fl er
mål före halvtid. 

Andra halvlek började
som den förtsa, det verkade
som om alla våra spelare
hade glömt sitt fotbollskun-
nande kvar i omklädnings-
rummet. Spelet såg inte alls
bra ut och ett par minuter in i

benen. De deppade en stund 
tills någon fi ck en riktig snil-
leblixt och kläckte sitt livs 
största idée. Vi skriver en 
kärleksdikt! Javisst, alla de 
inblandade slog sig ner vid 
ett bord och skrev med god 
vilja ihop det om kanske inte 
vackraste men dock roligaste 
jag hört på länge. Stolta och 
exremt rakryggade gick de 

“Nå’t är det väl som driver en...”
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Vasa IFK fyller 106 år och 

har under årens lopp bjudit 

på fantastisk fotboll och 

kommer så också att göra i 

division 1 i år . Det är extra 

kul att vi inom föreningen 

ser ett större intresse för att 

vara med i föreningen, inte 

minst inom juniorverksam-

heten där vi under många 

år arbetat för att skapa en 

bra fotbollstillvaro och goda 

utvecklingsmöjligheter. 

Bli ständig medlem 
i Vasa IFK! 

Det fi nns ära, tradition och 

framåtanda i Vasa IFK - 

kom gärna med och bli och 

ständig medlem i Vasa IFK! 

Priset för Ditt livslånga 

understöd är endast 100 

euro. Bankgiro fi nner Du 

nedan. 

Välkommen med i den 

ständiga supporterskaran! 

Michael Smirnoff 

andra halvlek stod det sedan 
2-2 på resultattavlan. En viss 
frustration började märkas 
inom laget och det enda som 
det resulterade i var två bak-
längesmål till. 4-2 nu verkade 
det verkligen vara kört för 
oss, men så mitt i allt satte 
Mustafa in 4-3 och vi var med 
i matchen igen. De få åters-
tående minuterarna höll vi 
nästan bara till på RoPS plan-
halva, men ändå lyckades vi 
inte näta fl er gånger. Det sista 
som hände i matchen var att 
Tobias Utriainen spelades fri 
och kom ensam mot målvak-
ten, dessvärre vinkande linje-
mannen mycket tvivelaktigt 
av för offside och Tobbe fi ck 
aldrig chansen att sätta bollen 
i mål.

 Matchen slutade 
alltså med förlust 4-3 efter 
1-2 i halvtid. Just då efter 
matchen kändes det nog som 
om många av oss funderade 
på kollektivt självmord, men 
så blev det alltså inte. Inne 
i omklädningsrummet börja-
de sedan besvikelsen sakta 
men säkert lägga sig. Vi hade 
ju verkligen kämpat för att 
vinna, dessutom hade vi en 
underbar supporterskara á 

la GBK:s B-juniorer, fl ickor 
då naturligtvis. Givetvis satte 
vår lilla skrivarklubb igång 
med sitt diktskrivande igen 
och signerat med en av våra 
spelares telefonnummer sat-
te de dikten under vindrute-
torkaren på deras buss. Bre-
vet måste dock ha blåst bort 
eller något, för så vitt jag vet 
kom det aldrig något svar på 
den oemotståndligt charmiga 
dikt som slängts ihop på ett 
par röda sekunder.

 Hemresan gick sedan 
i samma stil som ditresan. Till 
en början märktes förlusten 
av på stämningen i bussen. 
Men efter någon timme så 
började den nå en lite ange-
nämare nivå. Folk börjad se 
allmänt gladare ut, ända tills 

IFK:s sångargille längst bak i 
bussen brölade lös på ännu 
en och annan smickrande 
ballad som högst troligen 
skulle få självaste idoljurryn 
insatt på psyket.

 Det är klart att det 
aldrig är roligt att förlora, 
speciellt när man satsat hela 
dagen plus lite till i en match. 
Men det är tyvärr också så-
dant som hör till fotbollen. 
Däremot är bussresorna och 
övriga arrangemang runt 

matcherna för det mesta 
väldigt underhållande och 
även om hemresan troligtvis 
hade gått ännu snabbare om 
vi vunnit så kändes det ändå 
som om den gick relativt 
snabbt. Som jag också tidiga-
re nämnde så innebär det så 
mycket mer att spela i IFK än 
att bara träna och spela mat-
cher. Nej, att spela i IFK är 
mera av en livsstil. En livsstil 
värd att leva.
Christoffer Sundqvist

Vasa IFK -94 Vikinga 2006 Tack för understödet - Kiitos tuesta
Karusellisorvaus M. Salo
Aveg-Asennus
Hartman
Maxit-Leca
Youhana Import
Vasa Läns Telefon
Leinolat
Bandedosa
Tetrakem
Hemstrands Blomtjänst
Kopioexpertti
Kone ja Ruuvi
Städ Lena & Roger
Johan Haals entr.
Vaasan peili ja lasihiomo
Korsholms Måleriservice
Kontaktor
Kone
Wasaa Tilit
Korsnäs Murservice
A-Lattiat
YIT Kiinteistötekniikka
Fennia
Anders Skur
Vasa Betong
TB Nyström
Christer Kronman
Castum
Mainos Lasse
Bokföring Finne
Plus kiinteistö
Kalustekeskus
Minimani
Sampo
Kotirannan apteekki

Övre raden - ylärivi: Anders Nygård, Robin Saarenheimo, Mark Nortamo, Toni Peltola, Samuel 
Nieminen, Kristian Strandin, BoNortamo.
Mellersta raden - välirivi: Joel Kauhaoja, Christoffer Byholm, Sam Strömman, Joel Back, Erik 
Damén, Kalle Pukkila.
Främre raden - eturivi: Christian Westerlund, Tomas Groop, Christian West, Johannes Nygård, 
Jonathan Viklund, Aleksi Puska.

VIFK Vikinga D12 -94 är ett 
fotbollslag med 18 energiska 
pojkar. Pojkarna kommer 
från olika håll i Vasa, vilket 
har bidragit till att de fått 
kompisar även från andra 
håll än den egna skolan.

Huvudtränare är Anders 
”Anttu” Nygård och som 
hjälptränare fungerar Kris-
tian Strandin. Lagledare 
är Gustav West och Peter 
Nygård. Dessutom har ett 
Vikinga-råd, bestående av 
tränare och föräldrar, bildats 
som träffas regelbundet och 
planerar verksamheten. Poj-
karna har tränat regelbundet 
två gånger i veckan under 
vinterhalvåret, en gång inne 
och en gång har de varit ute 
och joggat. Dessutom har de 
haft några träningar i Botnia-
hallen, vilket uppskattats 
mycket av pojkarna. Under 
några veckors tid tränade 
pojkarna två gånger i veckan 
på grus och sen vidtog trä-
ningarna på gräs.

På träningarna är det full 

fart. Pojkarna ger sitt allt, 
tränarna uppmuntrar och 
kräver lite till och lite till. 
Slutresultatet blir en effektiv 
träning med krävande och ro-
liga träningsmoment där alla 
som försökt sitt bästa känner 
sig nöjda och antagligen ock-
så ganska utmattande. I det 
här sammanhanget är det 
viktigt att poängtera att det 
hela inte är enbart hård trä-
ning och hård disciplin. Det 
fi nns också en hel del humor 
inbakat. Pojkarna, både stora 
och små, trivs tillsammans.

Vikinga har deltagit i fut-
sal-serien för första gången 
i vinter. I början kunde man 
se en viss ovana hos pojkarna 
att spela fotboll i en sal. Men 
som barn i allmänhet, vande 
också de här pojkarna sig 
ganska fort vid det nya.

Det är intressant att se 
hur ivriga pojkarna är inför 
matcher. Man går alltid in för 
att vinna, oberoende av vem 
motståndaren är.

Två cuper är avklarade. En 
på grus i maj och så Särkän-

niemi Cup 16-18. juni. Efter 
midsommar är det så dags för 
Wasa Footballcup. Där brukar 

stämningen vara  på topp bå-
de hos spelare och föräldrar. 
Vidare kommer Vikinga att 

delta i Silveria Cup, Juniorcu-
pen och distriktsserien.
Britt Kaskela-Nortamo     



14

Inom en jämförelsevis stor 
juniorförening som Vasa IFK 
uppstår med jämna mellan-
rum en viss diskussion i olika 
åldersklasser; ”Hur många 
lag skall vi ha i vår ålders-
klass nästa år? Måste vi slå 
ihop några lag? Blir det mån-
ga som slutar om vi buntar 
ihop gängen?”. 

Med mera. I mindre fö-

Nivågrupperade lag ger stor fl exibilitet. Hela 10 spelare kan fl ytta mellan lagen
”Den enskilde spelarens utveckling” utgör motiv

reningar är problematiken 
lite krångligare. Där handlar 
det ofta om huruvida man 
alls får ihop ett lag till nästa 
säsong. Samt huruvida man 
borde gå samman med något 
annat lag. Glädjande ofta är 
det till VIFK som man söker 
sig i ett sånt skede. Men det 
kan vi utveckla vid ett annat 
tillfälle.

Nu gällde det den situa-
tion som man ofta står inför 
inom just Vasa IFK.

Diskussionen kan lätt 
komma in på huruvida man 
skall ha nivågrupperade lag 
eller inte. Alltså att man i nå-
got skede överger stadsdels-
lagen till förmån för en indel-
ning utgående från ambition 
och kunnande hos pojkarna.

Men när skall man göra 
dessa nivå-grupperingar? 
Och hur skall det genomfö-
ras? För att inte säga ”om”! 
Är det tufft i överkant att helt 
kallt dela in i ett ”första-lag” 
och ett ”farm-lag”? Eller ”ett 
satsande lag och ett spelande 
lag”, för att komma med en 
bättre beskrivning.

Här är det skäl att infl ika 
att det inte fi nns några enty-
diga ”rätt” eller ”fel”. Du som 
läsare tycker en sak, den som 
du delar frukostbord med 
kanske tycker annorlunda.

Det som förvånar är att 
så få verkar känna till vilka 
fi nurliga möjligheter till fl exi-
bilitet som reglerna faktiskt 
erbjuder. Det handlar alltså 
om att en förening som har 
två lag på olika nivåer i dist-
riktets serier kan ha – håll i er 
nu – hela TIO spelare att cir-
kulera mellan de båda lagen.

Som motiv för det hela 
anges kort och gott ”den ens-

kilde spelarens utveckling”. 
Kort sagt; den som befi nner 
sig i mellanskiktet mellan fö-
reningens ”I-lag” och ”II-lag” 
i en förening (givet att man 
har dylika lag!) mår bra av 
att med jämna mellanrum få 
pröva på bägge lagen.

För exemplets skull kan 
vi alltså tänka oss att en före-
ning har 36 pojkar i en viss ål-
dersklass. Jag säger ”pojkar”. 
Men samma regler gäller 
självfallet fl ickorna, men där 
fi nns i regel endast en serie 
per årsklass varpå saken för-
faller redan av den orsaken. 
Redan antalet spelare gör att 
diskussionen sällan aktuali-
seras bland fl ickorna.

Intressant
Alltnog. Om man väljer 
att frångå en indelning i 
stadsdelslag och lägger 18 
spelare i ”lag I” och resten 
i ”lag II” så är indelningen 
långt ifrån så resolut som 

man kunde tro. Vardera laget
kan alltså ha fem spelare som
med jämna mellanrum spelar
med det andra laget.

Om vi ser det hela från
lagledningens synvinkel så
handlar det rent praktiskt
om att plocka ut 13 spelare
som håller till i ”lag I” och
lika många som man place-
rar i ”lag II”. I de fl esta fall
är det svårast att veta hur
man skall dela in de som
befi nner sig i mellanskiktet.
Men här kommer det fi na i
kråksången. Man KAN alltså
ha ett mellanskikt bestående
av tio spelare som kan cir-
kulera tämligen fritt. Enda
begränsningen är att det är
högst tre av de fem ”cirkula-
tionsspelarna” som samtidigt
får spela i ”fel” lag.

Dessutom går det att
justera den här förtecknin-
gen efter att våromgången
är till ända. Om man från
lagledningens sida märker
att ”Pelle” har gjort suveränt
väl ifrån sig i ”lag II” kan man
fl ytta honom till ”lag I”.

Samtidigt kanske man
märker att ”Ville” inte varit så
ambitiös som man trodde…
varpå man parkerar honom i
”lag II” under hösten.

Bra eller dåligt? I vilken
åldersklass skall man börja
tillämpa sånt här om det blir
aktuellt?

Tja. På den första frågan
svarar jag, rent generellt sett,
”Bra!”. På den andra skulle
jag säga ”Nå’n gång i tonåren,
men absolut inte tidigare än
så”. Men som alltid då vi talar
om fotboll går åsikterna isär. 

Värderingarna är så olika. 
Plus att vi ju alla vet att

det kan hetta till då folk har
sina egna barn inblandade.
Folks helhetssyn blir lidande.
Folk formar ofta sina tvär-
säkra värderingar på basen
av den egna avkommans kva-
litet som spelare.

Så är det och så kommer
det att förbli. Därmed inte
sagt det är fel i att hålla liv i
en ständigt pågående värde-
diskussion.

Vad tycker du själv? Varje
åsikt är lika värdefull som en
annan.
CLAUS STOLPE
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• DÄCK
• FÄLGAR (se www.klytz.fi/special fälgar)
• DÄCKARBETEN
• REPARATIONER
• FÖRVARING

Med yrkeskunskap

Säg “VIFK” så får
du t.o.m. 5 % extra
rabatt från normalt
kampanjpris (gäller
ej arbete) och dess-

utom stöder du före-
ningen genom att en
del från försäljningen

kommer VIFK tillgodo!

ERBJUDANDE!

Cirkelvägen 15, 65100 VASA, tel. 318 2950

Team STIHL-affär FÖRSÄLJNING • RESERVDELAR • SERVICE

Motor- o. röjsågar, högtryckstvättar
snöslungor, lövblåsare, generatoraggregat

Oy HM Profiili Ab
OBS ny adress!
Storalångg. 28-30 (Ekgården)
Tel. 06-361 0400
Fax 06-361 0460 www.martela.fi

Problematiken med 
nivågrupperade lag 
i en åldersklass har 

i fallet VIFK på senare tid 
varit aktuell för årgång 1991.  
En årsklass där VIFK plöts-
ligt hör till de allra bästa i 
Österbotten, alltså i den så 
kallade regionserien bes-
tående av de bästa lagen från 
Vasa-distriktet och Mellersta 
Österbotten.

Svårt att veta vilka dis-
kussioner som försigkom-
mer. Men det krävs ändå 
en del funderingar för att 
åstadkomma lösningar som 
passar alla. Eller rättare sagt 
så existerar knappast sådana 
lösningar. Men åtminstone 
kan man eftersträva en lös-
ning som från föreningens 
synvinkel ter sig gångbar.

Inom årgång 1991 har 
pojkarna tidigare varit up-
pdelade i ”Smedsby” och 
”Arsenal”. Sistnämnda var 
resultatet av då två andra 
gäng gick ihop för några år 
sedan då man skulle börja 
spela med 11-mannalag.

Att ett lag heter VIFK 
Arsenal måtte för övrigt vara 
det vackraste namnet genom 
tiderna på ett fotbollslag. 

Lösningarna anpassas till verkligheten
Våra 91:or plötsligt bättre än någonsin

Men det är en helt annan 
diskussion.

Lagen har varit rätt 
jämnstarka. Fjolåret slutade 
med att Smedsby tog sig till 
regionserien. Arsenal var in-
te mycket sämre utan place-
rade sig några poäng bakom 
Smedsby.

Tanken var att man nu 
skulle hålla sig med ett lag 
i den tuffa regionserien och 
ett annat på distriktsnivå. 
Men nu visade det sig att 
det i slutändan ändå inte 
räckte till mer än ett lag. Lite 
snopet. För nog borde det 
ju kunna gå att erbjuda ett 
alternativ också till de som 
inte vill satsa så hårt?

I alla lag världen över 
varierar ambitionsnivån. Vä-
sentligt är ändå att så långt 
det är möjligt fi xa fram en 
lämplig nivå för alla de som 
ändå har varit föreningen 
trogna sedan de var pyttes-
må.

Bättre då att nivå-grup-
pera lagen. De för tillfället 
längst utvecklade spelarna 
spelar med laget i regionseri-
en, resten får visa framfötter-
na  en serie längre ner. För-
hoppningsvis med ett visst 

fl öde mellan lagen enligt den 
modell som reglerna anger.

Så var det tänkt. Men då 
det kom till kritan räckte det 
bara till ett lag. Men ett lag 
som nu klarar sig bättre än 
man någonsin har gjort inom 
den här årgången.

Klart man kunde ha fort-
satt som förr; med Smedsby i 
regionserien och Arsenal i di-
vision 1. Eller åtminstone ha 
försökt. Men bevisligen var 
intresset inte så där riktigt 
grundmurat på alla håll. I och 
för sig förståeligt. Det hand-
lar om en tid i en människas 
liv då så himla mycket annat 
kommer in i bilden - samti-
digt som man borde börja 
träna hårdare ifall man vill 
satsa på fotboll. En ekvation 
som är svår att få ihop.

Men den nu valda lösnin-
gen kan illustreras med ett 
plock ur VIFK:s juniorpro-
gram, åtminstone som det 
var formulerat i den version 
jag haft tillgång till; ”Målsätt-
ningen med juniorfotbollen 

En annan femma är förs-
tås att sammanslagningar
ofta leder till att några – eller
kanske till och med många -
slutar. Det här är förstås inte
kul. Men å andra sidan är det
väl så, att dom som slutar i
ett dylikt skede är dom som
inte har fotbollen riktigt lika
varmt om hjärtat som fallet är
med de som fortsätter? Detta
sagt utan att vilja vara cynisk.
Men rent realistiskt så ham-
nar man tyvärr att räkna med
ett visst bortfall i tonåren.
Andra intressen kommer in
i bilden – samtidigt som man
egentligen borde träna ännu
hårdare än förut.

CLAUS STOLPE

Serietabell, pojkar 15 år i regionserien:
Törnävä, S:joki 15 p.
Kraft, Närpes 13 p.
VPS, Vasa  11 p.
Vasa IFK  11 p.
Jaro, Jakobstad  7 p.
GBK, Karleby  6 p.
KPV, Karleby  2 p.
Teuvan Pallo  0 p.

är att utveckla spelare till 
vårt seniorlag. Föreningens 
seniorlag skall till stor del 
bestå av egna produkter. 
Detta betyder att all träning 

fram till seniorlaget bygger 
på en utvecklingsprocess där 
individen och dess utveck-
ling alltid kommer i första 
hand.”.
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Den där. Den mest köpta.Den där. Den mest köpta.

På Kastelli-vis förverkligas de bästa hemmen.
De bästa husmodellerna fi nns i Kastellis nya Husbok.
Du kan också hitta din husmodell på internet www.kastelli.fi

Korsholms gymnasium
erbjuder dig

- en grund för högre utbildning
- ett brett utbud av traditionella ämnen samt kurser i musik,
  konst, drama, språk m.m.

- idrottsmöjligheter, bl.a inom Vasaregionens idrottsakademi

tfn. 06-327 7307 e-post: gymnasiet@korsholm.fi

hemsida: www2.korsholm.fi/gymnasiet

Sports vårturnering för 
fl ickor i slutet av april 
var minst sagt fram-

gångsrik för vår del. VIFK var 
den mest framgångsrika före-
ningen i turneringen, snäppet 
bättre än FC Sport. Också 
en annan ligaförening FC 
United fi ck se sig besegrad i 
den slutliga poängräkningen. 
En förklaring till det här är 
naturligtvis förutom fram-
gångsrika lag också bredden, 
d.v.s. att så många VIFK lag 
deltog i turneringen.

I detta nu har vi 11 lag 
på fl icksidan. 1999 födda 
fl ickorna, alltså sjuåringarna, 
bildar det nyaste och yngsta 
tillskottet. I maj prövade 
ett trettiotal små fl ickor på 
fotboll. Många av dessa fort-
sätter med sin nya hobby. 
Sjuåringarna kommer i som-
mar att delta i Minicupen. 
Laget tränar lekfullt en gång 
i veckan under ledning av 
Sanna Skog och Jessi Lund-
ström. Bägge har en spelar-
karriär bakom sig i VIFK.

Förövrigt växer de yngre 
lagen så det knakar. Intresset 
för tjejfotboll ser inte ut att 
avta i vårt upptagningsområ-
de. Det är utgör ett positivt 
problem för föreningen. Hur 
skall vi kunna erbjuda möjli-
gast bra träning för en stor 
grupp unga spelare utan att 
behöva splittra truppen i två 
lag?

En nyhet denna sommar 
är fl ickornas sommarfotboll. 
Trettio fl ickor i åldrarna 
10-14 tränar tisdagar och 
torsdagar 10.00-11.30, totalt 
tio gånger i juni-augusti. I 
praktiken betyder det att 
var fjärde spelare är med i 
sommarfotbollen inom ål-
dersgruppen. Gruppen är 
indelad i en teknikskola för 
de yngre, talangskola för de 
äldre. Dessutom fi nns det 
också en målvaktsskola för 
fl ickor som vill bli eller redan 
är målvakter i sitt eget lag. 
Teknikskolan och målvaktss-
kolan tränas av Jenna Påfs 
och Anna Backman.

Jessi, Sanna, Anna och 

FLICKORNAS 
SOMMARFOTBOLL 
ÄR POPULÄRT

Jenna  är goda exempel på 
en nysatsning på tränarsi-
dan. Det blir allt viktigare att 
vår förening engagerar akti-
va spelare eller spelare om 
avslutat sin spelarkarriär till 
olika tränaruppdrag. Kans-
ke vi en dag har en kvinna 
som fl ickornas träningschef 
i VIFK?

Eftersom vår förenings 
fotbollsprogram utgår ifrån 
att upp t.o.m. 15 års ålder 
prioriteras spelarens ut-
veckling framom lagets, skall 
jag inte räkna upp de olika 
juniorlagens prestationer i 
distriktsseien hittills. B-juni-
orenas verksamhet är dock 
redan tävlingsidrott. Det 
yngre b-juniorlaget (B16) 
kompletterat med äldre b-
juniorer spelar som bekant 
i damernas division 3. Tack 
och lov har damlagets verk-
samhet smygits igång på 
det här sättet, eftersom de 
sju bästa lagen fortsätter på 

höstomgången i division 3, 
medan de övriga lagen faller 
ner i en nybildad division 
4. Just nu ser läget inte alls 
dåligt ut med en andrapla-
cering. Men fl era matcher 
återstår att spela och sex lag 
är oerhört jämna spelmässigt 
och poängmässigt. 

Då det här skrivs håller 
fl ickornas Pohjola cup att 
köra igång i Björneborg. 
Pohjola cup är ju som bekant 
distriktslagens mästers-
kapsturnering, där de bästa 
spelarna från de olika boll-
distrikten får visa upp sitt 
kunnande. Också i år är vår 
förening väl representerad 
i de bägge lagen som Vasa 
bolldistrikt ställer upp. I C14-
laget fi nns 7 st fl ickor från 
VIFK, i det äldre laget (B16) 
fi nns 3 spelare. Lycka till!

Hasse Backman

träningschef
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Poikien sarjojen run-
saat joukkuemäärät 
asettavat piirin kil-

pailuvaliokunnalle haastei-
ta. Tavoitteena on nimittäin 
luoda järjestelmä, jossa 
tasaisten otteluiden määrä 
olisi mahdollisimman kor-
kea ja sarjat tarkoituksen 
mukaiset.

Sarjataulukoita käyte-
tään 12-vuotiaista ylöspäin.

Onnistunut kausi 12-
vuotiaissa saattaa merkitä, 
että alkutaso 13-vuotiaissa 
on korkeampi, sillä 13-
vuotiaitten sarjoista löytyy 
jo monta eri divisioonaa jo 
piiritasollakin. Puhumatta-
kaan parhaitten joukkueit-
ten aluesarjasta yhteistyös-
sä Keski-Pohjanmaan piirin 
kanssa.

Nuorimpien sarjoissa, 
11-vuotiaista alaspäin, ei 
käytetä sarjataulukoita eikä 
peleissä paitsiosääntöä.

12-vuotiaitten sarjassa 

sen sijaan sekä sarjataulu-
kot että paitsiosäännöt ovat 
käytössä.

26-joukkueen sarja pe-
lataan kolmessa lohkossa. 
Vaasalaisjoukkueet on 
jaettu kahteen eri lohkoon, 
mikä kokonaisuutta aja-
tellen lyhentää matkoja ja 
samalla parantaa vaasalais-
joukkueitten pääsyä loppu-
peleihin. Ainoastaan kaksi 
joukkuetta joka lohkosta 
pääsee suoraan ylempään 
jatkosarjaan. Kolmansiksi 
sijoittuneet karsivat kah-
desta jatkopaikasta.

Ensimmäisen lohkon 
ennakkosuosikkeina ovat 
Kraft ja KoMu. Toivon mu-
kaan VIFK Vikinga pystyy 
tässä lohkossa yllätykseen.

Toisessa lohkossa on 
monta hyvää joukkuetta, 
niiden joukossa Kiisto ja 
VIFK Gerby.

Kolmannen lohkon ko-
vimmat lienevät Törnävän 

molemmat joukkueet.
Ylemmän jatkosarjan 

kahdeksasta joukkueesta 
seitsemän pelaa 13-vuo-
tiaitten I-divisioonassa 
keväällä 2007, viimeisen 
joukkueen karsiessa syk-
syllä alemman loppusarjan 
voittajan kanssa.

Tämän kevään 13-vuoti-
aitten I-divisioonasta (93-
syntyneet) löytyy VIFK:lta 
kaksi joukkuetta: Sepänkylä 
ja Celtic. Molemmilla jouk-
kueilla on hyvät mahdol-
lisuudet selviytyä syksyn 
aluesarjaan. Aluesarjassa 
pelaa neljä parasta joukku-
etta Vaasan piiristä ja neljä 
parasta Keski-Pohjanmaan 
piiristä.

Saman periaatteen mu-

Pojille löytyy vaihtoehtoja: Aluesarjat, divisioonavalikoimaa

kaan pelataan myös 14-vuo-
tiaitten sarja (92-syntyneet). 
Kevään sarjataso määräytyy 
viime syksyn tuloksista. 
Myös tässä sarjassa VIFK:lla 
on kaksi joukkuetta: City ja 
SR (Sepänkylän Rangers).

Tämän vuoden aluesar-
jan kevätkierroksen jälkeen 
kaksi viimeistä joukkuetta 
putoaa I-divisioonaan josta 
taas kaksi parasta nousee 
aluesarjaan.

15-vuotiaitten sarjassa
VIFK:sta yksi joukkue pelaa
aluesarjassa ja yksi joukkue
on ilmoitettu I-divisioonaan.
Nähtäväksi jää riittäkö poi-
kia molempiin.

Sekä 16-vuotiaat että
17- vuotiaat pelaavat P17-
sarjassa. VIFK on ilmoitta-
nut yhden joukkueen I-di-
visioonaan ja VIFK II yhden
joukkueen II-divisioonaan.
Toivon mukaan poikia on
riittävästi.

Uutena seurana P15 ja
P17-sarjoissa tälle kaudelle
on ilmestynyt Södervalla
BK niminen seura. Nimen
takaa löytyy Maalahden ja
Petolahden välinen yhteis-
työ.

Maalahdesta puheen
olleen A-nuorten tämän
vuoden valmentaja on
Maalahden poikia. Magnus
Nordman vetää tänä vuon-
na I-divisioonassa poh-
joislohkossa pelaavaa VIFK:
n A-nuorten joukkuetta.

CLAUS STOLPE
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Sodan jälkeen ja vielä 
60-luvulla olivat VIFK:
n ja VPS:n paikallisot-

telut ehkä sähköisintä, mitä 
jalkapallon mestaruussarjas-
sa oli tarjolla. ”V-derby”-sa-
naa ei kylläkään tietääkseni 
käytetty, mutta joku sen 
tyyppinen nimi olisi voinut 
olla paikallaan. Otettakoon 
se käyttöön sitten, jos kysei-
set seurat jälleen kohtaavat 
Veikkausliigassa. Sitä odo-
tellessa pitää tyytyä esim. 
”S-derbyyn” – Prahassa!

Prahalaisseurat Sparta ja 
Slavia ovat Tsekissä usein 
eturivissä palloilulajista riip-
pumatta, ja etenkin jalkapal-
lossa tämä pitää paikkansa. 
Sparta on melkein aina 
kärjessä, kun taas Slavia on 
ikuinen kakkonen. Tänäkin 
vuonna oli aika varhain il-
meistä, että Slavia taistelisi 
sijoista 2-4, mutta sen sijaan 
Spartalla oli surkea syyskau-
si, eikä joukkue ollut lähellä-
kään kärkeä. Siitä huolimatta 
klassisen paikallisottelun, ”S-
derbyn”, aikaan tavallistakin 
enemmän ihmisiä hakeutui 
Spartan kotiareenalle suu-
renmoiseen Letna-puistoon, 
joka tunnetaan parhaiten 
suurmielenoisoituksista 
kommunistista järjestelmää 
vastaan syksyllä 1989 samet-
tivallankumouksen aikoihin.

Spartan stadion vetää vain 
hieman yli 20.000 katsojaa, ja 
ottelu oli loppuunmyyty jo 
pitkälti etukäteen. Vaikka 

Saajan tilinumero Aktia Vasa Tilinsiirto Girering
Mottagarens 497010-2805194

Konttonummer Understöd / Tukimaksu

Saaja I.F.KAMRATERNA, VASA r.f.
Mottagare Medlemsavgift / Jäsenmaksu

Maksaja För en person / Yhdelle henkilölle 10 €uro

Betalare
För föräldrar / Vanhemmille 15 €uro

Ständig medlem / Ainaisjäsen 100 €uro

Allekirjoitus Viitenro.
Underskrift Ref.nr.

Tililtä Eräpäivä
Från konttonr. -- Förfallod. €ur:

Mellakkapoliiseja, hevosia ja kyynelkaasua…

”V-derbyä” odotellessa kelpasi Prahan 263. ”S-derby”

Praha on Tsekin selvästi suu-
rin kaupunki, sinne ei mahdu 
kuin kaksi liigaseuraa. Kaikki 
kiinnostus suuntautuu ”S-
klassikoihin”.

”Slaa-vii-a, Slaa-vii-a, 
Slaa-vii-a…”.
Tunnelma on korkealla kun 
muutama sata “vieraskan-
nattajaa” kulkee puiston 
läpi puolitoista tuntia ennen 
ottelua. Paikalla partioivat 
ratsupoliisitkaan eivät latista 
tunnelmaa – ehkä pikem-
minkin päinvastoin, koska 
virkavallan läsnäolo luo 
tiettyä turvallisuutta. Spar-
tan kannattajia on nimittäin 
huomattavasti enemmän – ja 

he ovat paljon väkivaltaisem-
pia. Viime syksynä Sparta 
joutui sekä jalkapalloliiton 
että viranomaisten silmäti-
kuksi, kun muutamat hurja-
päät jäivät kiinni itse teossa 
– yrittäessään salakuljettaa 
maamiinaa katsomoon ennen 
ottelua. 

Perinteisesti Slavia on 
enemmän ”älymystön” jouk-
kue, eikä sitä perinnettä 
hävetä. Monista kuulemis-
tani huutosakkien nimistä 
”Slavia Intellectuals” vetosi 
huumorintajuuni niin, että 
minusta tuli kirkkaanpunai-
sen ja valkoisen joukkueen 
kannattaja. Spartan väri taas 
on tummanpunaruskea.

Joukkue- ja lajiuskolli-
suus on tärkeää. Ilmeisesti 
olen liikkunut Prahassa sen 
verran, että minut voidaan 
sekoittaa paikallisväestöön. 
Yksikin hyvin vanha mummu 
halusi ilmeisesti tietää, mitä 
mieltä olin Spartan jääkiek-
kojoukkueesta – Sparta ja 
Slavia olivat nimittäin kevään 
fi naalipari myös jääkiekossa. 
Sitä paitsi vähemmästäkin 
voisi loukkaantua – eikö jo 
pärstäkertoimesta näe, että 
minun lajini on jalkapallo – ja 
seurani Slavia!

Takaisin ”S-derbyyn”. 
Nyt Slavian tarkoituksena oli 

tosissaan tavoitella seuran
ensimmäistä mestaruutta
sitten vuoden 1996. Silloin
joukkueen tähti olli muuan
Karel poborsky, joka sittem-
min teki näyttävän ammatti-
laisuran ulkomailla, ennen-
kuin taannoin palasi Prahaan
– mutta Spartaan! Spartan
kannattajia on hemmoteltu
huomattavasti paremmalla
menestyksellä. 2000-luvulla
mestaruuksia on tullut neljä,
90-luvulla kokonaista kah-
deksan – ja 22:n viime kau-
den aikana kulta on mennyt
muualle vain kuudesti – ja
tänä keväänä siis seitsemän-
nen kerran.

Spartan synkän syksyn
synkin hetki oli edellinen
paikallisottelu, jonka Slavia

voitti 4-1 – ja vielä niin, että
kolme maleista syntyi kuu-
den minuutin sisään toisella
puoliajalla. Nyt oli siis koston
aika – ja sitä parempi, jos
sillä tavalla vielä voitaisiin
haudata Slavian kultahaa-
veet. Sparta vaikuttikin
huomattavasti motivoidum-
malta. Slavian joukkue pe-
lasi 4-4-2-muodostelmssa, ja
välimatkat joukkueen osien
välillä vaikuttivat yllättävän
suurilta. Hyökkääjät jäivät
toivottoman yksin. Spartan
johtomaali puolen tunnin
kohdalla oli täysin looginen.

Toisella puoliajalla alkaa
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Res bland våra 6500 öar och skär!

Ålands skärgård är sammanbunden med ett finmaskigt
nät av färjelinjer. Ge dig ut på upptäcktsfärd! Bokning,
information och turlistor får du genom att ringa +358 18
25 155 eller faxa 17 815.
Gratis för passagerare. Bilar och andra fordon enligt taxa.

Resor från ändhamn till ändhamn (fasta Finland
... Långnäs/Hummelvik)
Bokas endast om övernattning sker i mellanhamn.

Ålandstrafiken
Strandgatan 25, AX-22100 Mariehamn

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING
SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

Puukeskus Vasa
Mjölnaregatan 19

Puh. 0204 16 5470

Impregnerat sågvirke
19 x 100 mm, grön 0,70 
50 x 50 mm, grön 1,10 
50 x 100 mm, grön 1,85 
50 x 100 mm, brun 2,10 

Terassen i skick 
från Puukeskus

Impregnerade terassbräder
21 x 95 mm, grön 0,75 
28 x 95 mm, grön 1,00 
28 x 95 mm, brun  1,35 
28 x 120 mm, brun  2,10 

Vi betjänar:
Mån-Fre 7 - 17
Lör   9 - 13

tapahtua. 54. minuutilla 
Spartan maalivahti lentää 
ulos kaadettuaan vastustajan 
rangaistusalueen ulkopuo-
lella – oikeutettu punainen 
kortti. Hetkeä myöhemmin 
Slavian keskikenttämies saa 
vähemmän oikeutetun ounai-
sen vastustajan fi lmauksen 
seurauksena. Katsomoa ei 
voi tällä kohtaa luonnehtia 
rauhalliseksi paikaksi.

Kun Spartan johto kas-
vaa 2-0:aan, vaikuttaa ottelu 
hetken selvältä – mutta 
minuuttia myöhmmin Sla-
via kaventaa. Sparta kestää 
kuitenkin loppuun asti, ja 
voittaa 2-1. Tässä vaiheessa 
äänekkäimmät Spartan kan-
nattajat saavat aikaan pienen 
tulipalon toisessa päädyssä 
– mutta palava paperi ja kan-
gas betonilehterillä on ehkä 
dramaattisemman näköistä 
kuin todellisuudessa.

Ottelun jälkeen on silti 
aika rauhallista. Mellakkapo-
liisin suurin ongelma onkin, 
että suojavarustuksen alla 
on kuuma. Prahaan on huh-
tikuun toisena viikonloppuna 
tullut kesä. Mutta hevoset 

pääsivät helpolla, ja kyynel-
kaasu voitiin säästää tulevia 
tarpeita varten. Spartan 
kannattajat olivat tyytyväisiä 
– hieman lohtua tuli surkean 
kauden päätteeksi.

Samana päivänä sarja-
jumbo Jihlavan kotiottelua 
seurasi alle 2.000 katsojaa 
– ja kyseessä oli ottelu, joka 
oli ratkaiseva Jihlavan mah-
dollisuuksille säilyä sarjassa. 
Tsekin jalkapalloliiga ei siis 
kuulu kaikkein suurimpiin 
ja kauneimpiin, vaikka maa-
joukkue kuuluukin tällä het-
kellä maailman parhaisiin – 
mutta maajoukkueen tähdet 
pelaavatkin huomattavasti 
rahakkaammissa liigoissa. 
MM-kisoissakaan ei nähdä 
montaa pelaajaa kotimaan 
sarjasta – ei edes ”S-derbyn” 
kentällisistä.

Siitä huolimatta Tsekin 
liigankin ottelussa on viehä-
tyksensä – varsinkin, kuten 
sanottua, jos on mahdollisuus 
päästä katsomaan Prahan ”S-
derbyä”. Paikallisotteluissa 
on aina oma hohtonsa – eten-
kin pääsarjatasolla. Senkin 

saamme ehkä kokea joskus, 
jos Vaasassa taas pelataan 
”V-derby”. Unelmoiminenhan 
on aina ilmaista.

CLAUS STOLPE


