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Ledare - Pääkirjoitus

VIFK har dragningskraft
Vilken sommar vi har haft! Massor med värme och sol – just vad vi behövde för att ladda om efter en ganska så tung vintersäsong
med alla restriktioner.
Föreningen har på senaste tiden haft en positiv dragningskraft då det gäller nya spelare.
Herrarna har fått förstärkning på målvaktsfronten genom kanadensaren Jared Maloney
och dessutom av en ”gammal” Kamrat, då
amerikanska Travis Cantrell återvände efter
sex år. Därtill har anfallaren Mikke Silvennoinen från Ilves skrivit kontrakt.
På damsidan har även en återvändande
Kamrat setts på plan, nämligen Freja Lähteenmäki, som senast sågs i blåa spelskjortan
säsongen 2015. Målvakten Senja Koskinen
från FC Honka anlände även hon till truppen
för en par veckor sedan. Hjärtligt välkomna
till Vasa IFK!
Just Senja Koskinen, som spelade sin första match i föreningen, var med och avgjorde
då våra damer i division 2 tog en fantastisk
seger med en tvåmålsskillnad i sista grundspelsmatchen, vilket var avgörande för att ta
sig till den övre slutserien. Detta gav laget tre
matcher mer att spela. Bollförbundets agerande vad gäller denna serie förbryllar, de lag
som inte klarade sig till övre serien fick en-

dast nio seriematcher under hela säsongen
– vilken katastrof för damfotbollens utveckling!
Våra seniorlag har således en hel del matcher kvar att spela, så vi kommer att få njuta av
många spännande matchtillfällen ännu sent
in på hösten. Kom till läktaren och upplev den
härliga kamratskapen på plats. Ni lär hitta en
och annan bekant ”i vimlet”. Vår chefredaktör
Daffe har ”bongat” några av dem på läktaren.
Läs mera inne i Magazinet.
Styrelsen håller som bäst på att uppdatera
föreningens kvalitetssystem och det verktyget kommer hjälpa oss att bli bättre i det
dagliga arbetet. Vi har en hel del kvar att göra,
men målet är att snart uppnå nivå 3. Även arbetet med SROI-analysen är på slutrakan och
det kommer att bli intressant att se hur mycket vår förening generar tillbaka till samhället
via den frivilliga verksamhet vi bedriver. Mera
om SROI-rapporten kommer vi att berätta om
i nästa tidning.
Vasa IFK har med Pia Reini i spetsen dragit
igång en egen VIFK-löpskola, där både mammor och pappor kunnat delta. Intresset för
löpskolan var stort och vi hoppas på en fortsättning, till exempel i Vasa Arenors löpskola.
Vi fortsätter säsongen genom att följa våra

VIFK:lla on vetovoimaa
Mikä kesä meillä on ollut! Rutkasti lämpöä
ja aurinkoa – juuri sitä, mitä tarvitsimme kootaksemme voimamme melko raskaan ja rajoituspitoisen talvikauden jälkeen.
Seuralla on viime aikoina ollut positiivista
vetovoimaa uusiin pelaajiin. Miehet ovat saaneet vahvistuksia maalivahtirintamalla, kun
kanadalainen Jared Maloney liittyi seuraamme ja hänen lisäkseen seuraamme palasi
kuuden vuoden jälkeen vanha tuttu ”vifkiläinen” Travis Cantrell. Sen lisäksi on hyökkääjä
Mikke Silvennoinen Ilveksestä tehnyt sopimuksen.
Naisten joukkueessa on myös nähty palaava ”vifkiläinen”, kun Freja Lähteenmäki palasi pelattuaan viimeksi meillä kaudella 2015.
Maalivahti Senja Koskinen FC Hongasta liittyi
joukkueeseen pari viikkoa sitten. Sydämellisesti tervetuloa kaikki Vaasan IFK:hon.
Juuri Senja Koskinen, joka pelasi ensimmä-
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isen ottelunsa seurassamme, oli ratkaisevassa asemassa, kun Kakkosessa pelaava
joukkueemme otti ratkaisevan kahden maalin voiton viimeisessä perussarjaottelussaan,
mikä takasi pääsyn ylempään loppusarjaan.
Tämän ansiosta joukkue sai kolme lisäottelua. Palloliiton toiminta ihmetyttää tämän
sarjan osalta, sillä ne joukkueet, jotka eivät
selviytyneet ylempään loppusarjaan pelasivat ainoastaan yhdeksän sarjaottelua koko
kaudella – mikä katastrofi naisjalkapalloilun
kehityksen kannalta!
Seniorijoukkueillamme on aika lailla otteluita vielä pelattavana, joten saamme nauttia
monesta jännittävästä ottelutapahtumasta
vielä myöhään syksyyn.
Tulkaa katsomoon ja kokekaa ihana toveruus ja yhteishenki itse paikan päällä. Taidatte löytää yhden sun’ toisen tuttavan ”vilinästä”. Päätoimittajamme Daffe on bongannut

ledord inom föreningen ”En gång kamrat alltid kamrat” vilket för mig betyder respekt, gemenskap, samhörighet och ärlighet!
Hoppas vi ses på läktaren i vimlet!
Cisse,
ordförande i Vasa IFK

muutaman heistä katsomossa. Lukekaa siitä
lisää lehden sisäsivuilta!
Hallitus on parasta aikaa päivittämässä
seuran laatujärjestelmää ja se työkalu auttaa
meitä kehittymään jokapäiväisessä työssämme. Meillä on vielä melko paljon tekemistä
mutta tavoitteenamme on saavuttaa taso 3.
Myös SROI-analyysin teko on loppusuoralla
ja tulee olemaan mielenkiintoista nähdä kuinka paljon seuramme vapaaehtoistyö tuottaa
yhteiskunnalle varoja. Raportoimme lisää
SROI-analyysistä seuraavassa numerossamme.
Vaasan IFK on Pia Reinin johdolla aloittanut
oman VIFK:n juoksukoulun, johon myös äidit ja isät ovat voineet osallistua. Kiinnostus
juoksukouluun on ollut suurta ja toivomme
sille jatkoa, esimerkiksi Vaasan Areenoiden
juoksukoulussa.
Kautemme jatkuu seuramme mottoa noudattaen ”Kerran kaveri aina kaveri”, joka
minulle merkitsee kunnioittamista, yhteisöllisyyttä, yhteenkuuluvuutta ja rehellisyyttä.
Cisse, VIFK:n puheenjohtaja
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Amanda Kass utlovar ett spännande slut på säsongen
Jag heter Amanda Kass, just fyllt 19 år och
jag kommer från Pedersöre. Då jag var yngre
höll jag på med många sporter. Jag började
spela fotboll då jag var fem år gammal, men
utöver det tränade jag också, bland annat,
redskapsgymnastik och friidrott regelbundet.
Sen var jag tvungen att välja en sport och då
föll valet på fotboll. Det var ganska självklart
eftersom pappa och mina två bröder också
spelade fotboll.
Allt började i PeFF, Pedersöre Fotbollsförening, där spelade jag i nio år. Det blev väldigt
många matcher och träningar eftersom jag
var involverad i tre olika lag i föreningen. Jag
spelade med egen årsgrupp (2002), B-juniorerna och med damerna. Damerna spelade
visserligen bara i damtrean, men för 12-åriga
jag var det alltid spännande och utmanande.
Säsongen 2016 var min sista säsong i PeFF.
2017 bytte jag klubb för första gången. Jag
var då 14 år och flyttade till FC United för att
spela i damernas division ett. Det gick inte
riktigt som planerat. I en träningsmatch under försäsongen bröt jag vadbenet och skenbenet i mitt högra ben. Rehabiliteringen gick
bra och exakt fem månader efter skadan spelade jag min första officiella match i division
1.
Det blev bara en säsong i United. 2018 började jag spela för IK Myran och den säsongen
steg vi till ligan. 2019 spelade vi i ligan, men

ingen

n
Spelarhäls

föll tillbaka till division 1 efter kvalmatcher
mot PK-35. Jag fortsatte med Myran även säsongen 2020, men den säsongen fick en lite
oväntad vändning.
I juli 2020 skrev jag kontrakt med FC Gintra,
toppklubben i Litauen. Jag flyttade dit efter
studentskrivningarna och bodde där säsongen till slut. Det var väldigt givande på många

Full fart framåt är det som gäller för Amanda Kass i VIFK-dressen i sommar. Foto Linus Lindholm.

sätt, inte bara fotbollsmässigt, utan jag fick
även testa mina gränser genom att bo ensam
i ett främmande land. Höjdpunkten på hela
Litauen-äventyret var nog ändå Champions
League-matcherna vi spelade.
Nu då? Nu håller jag till i Vasa IFK och trivs
jättebra. Ända sen jag var liten har jag spelat
i försvarslinjen, oftast som mittback, ibland
högerback. I IFK har jag fått helt nya utmaningar. Jag spelar nu som mittmittfältare,
vilket var väldigt ovant och nytt till en början.
Det går lite bättre hela tiden ju fler matcher vi
spelar, men jag har ännu mycket att lära. Det
har man alltid.
Vår säsong har gått lite upp och ner, så att
säga, men vi har gått framåt hela tiden och
det syns också sett till tabellen. Vi har klätt-

rat i uppåt i tabellen och just nu ligger vi bra
till, med möjlighet att nå till toppen. Naisten
Ykkönen har varit väldigt jämn i år. Många lag
är på samma poäng och tabellen kan skifta
massor från vecka till vecka. Varje match
räknas verkligen. Vi är nu inne på slutrakan
och med några matcher kvar att spela så är
allt ännu möjligt. Vi måste nu som lag se till
att vi är på just vår högsta nivå. Varje träning
räknas, varje vilodag räknas. Vi måste vara
förberedda inför varje match och plocka poäng. Det kommer att bli ett spännande slut på
denna säsong!
Hälsningar
AMANDA KASS

PASSIKUVAT
NONSTOP

PASSFOTON
Pitkäkatu 43 Storalånggatan
VAASA 65100 VASA
(06) 312 4777

www.studiofotocenter.fi
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Hälsning från
en:
WFA-ordförand

Vi jobbar tillsammans

Wasa Fotbollsakademi (WFA) är ett samarbete mellan sex fotbollsföreningar i Vasaregionen. Syftet med WFA är att utveckla och
stärka medlemsföreningarnas fotbollskunnande och erbjuda alla juniorer spelarstigar
så att de kan spela fotboll på lämplig nivå.
Deltagande föreningar är BK-48, Iskmo-Jungsund BK, FC Kuffen, Solf IK, Sundom IF och
Vasa IFK. WFA grundades för fem år sedan
och är därmed en relativt ny förening.
Den centrala delen i verksamheten är att
skapa förutsättningar för juniorerna att spela fotboll, utvecklas och känna glädje i fotbollen. Vi kommer alltid att ha juniorer med
olika ambitioner då de växer upp. En del har
målsättningarna klara och trivs med att träna
många gånger i veckan medan någon spelar
för att de övriga kamraterna spelar. Målsättningen med WFA är att vi skall kunna erbjuda
lag och träningsmöjligheter för alla dessa olika ambitionsnivåer.
Lyckas vi hålla upp intresset, så att barnen
fortsätter med fotboll hela vägen till seniornivå, då har vi lyckats. Någon kanske blir nästa Tim Sparv och når hela vägen till att vara
med Huuhkajat, någon blir nästa Ria Öling
och spelar med Helmarit, ett antal spelare
tar klivet upp till ett av Vasa IFK:s representationslag och ett antal hittar sin fotbollsglädje
med Sundom, Solf, I-JBK, Kuffen eller BK-48
i de lägre serierna. Oavsett vilket alternativet
blir, så har vi lyckats då barnen växer upp och
fortsätter att spela fotboll även som senior.
Genom att vi är sex föreningar som samarbetar har vi bättre förutsättningar för att skapa alternativa spelarstigar för juniorerna då
de växer upp och blir äldre. Genom samarbetet har vi skapat en struktur för hur vi hanterar
de olika åldersklasserna och behovet av flera
olika lag för att möta barnens olika ambitioner. Genom att vi har en struktur i hur vi gör
det kan vi också jobba med att förbättra verksamheten år för år då vi ser vad som fungerar
och vad som inte fungerar.

Öka kunnandet
Den andra viktiga delen inom WFA är att öka
kompetensen hos tränare och ledare inom
hela WFA. Tränarna och ledarna är enormt
viktiga för att alla sex samarbetsföreningar
inom WFA skall kunna erbjuda juniorerna en
positiv upplevelse av fotboll samt möjligheter till att utvecklas. WFA erbjuder bollförbundets fotbollsutbildningar upp till och med
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turer behöver skapas för att klara tillväxten
och nå nästa mål.
Det här är det skedet där vi befinner oss
inom WFA.
Den produkt som vi erbjuder har nått en viss
mognad och för att den skall kunna ta nästa
steg behöver även organisationen ta ett kliv
framåt. Därmed har vi inom WFA beslutat att
anställa en verksamhetsledare. Det här kommer dock inte att betyda att vi ökar våra kostnader då vi möjliggör anställningen genom
justeringar i den nuvarande organisationen.

Verksamhetsledare behövs

WFA:s ordförande Andreas Björk ser stor
utvecklingspotential under de kommande åren.
Foto: K.D. Långbacka.

UEFA C, våra interna utbildningar för olika
åldersgrupper och tutorverksamhet. Genom
dessa utbildningar skapas även möjligheter
för nätverkande mellan tränare och ledare i
samarbetsföreningarna. Det här är ett område där vi ser stor utvecklingspotential för de
kommande åren.
Utöver dessa två områden erbjuder vi även
morgonträningar och extraträningar för de
äldre juniorerna, WFA:s fotbollsturnering för
de åldersklasser som inom kommande år
skall bli WFA-lag och WFA:s sommarfotbollsskola för de yngre juniorerna. Vi samarbetar
med Vörå gymnasium och Vasaregionens
idrottsakademi då det kommer till morgonträningar som är en del av grundskolan och
andra stadiet.

WFA jämfört med ett startup
Jämför man WFA med en startup i företagsvärlden är vi nu i det skede då en hel del organisatoriska struktur behöver sättas på plats.
Då en startup skapas så handlar det om att få
ut sin produkt på marknaden. I det här skedet
är det oftast ett fåtal personer involverade vilket betyder att strukturer inte är så viktiga.
Första steget av tillväxt inom ett företag
kräver oftast inte strukturer utan det går fortfarande att hålla ihop tillväxten och kommunikationen. De startupföretag som kommer
förbi det här kommer till ett skede där den
härliga, lite kaotiska och snabba startupatmosfären behöver förändras och vissa struk-

Varför behövs en verksamhetsledare? Den
absolut viktigaste uppgiften är att vidareutveckla föreningen tillsammans med sportchefen. Kommunikation med olika parter är
också en del av verksamhetsledarens ansvar.
Idag finns det ca 1800 juniorer inom hela
WFA, närmare 200 tränare och ledare samt
ca 3000 föräldrar. En positiv sak värd att lyfta
fram är att alla sex medlemsföreningar växer
och antalet juniorer blir fler. Kommunikation
till dessa är en viktig del av verksamhetsledarens arbetsuppgifter.
Ett annat stort område är införande av bollförbundets kvalitetssystem som skall göras
under 2022. Med hjälp av kvalitetssystemet
får vi hjälp med olika delar som vi behöver
tänka på, vi får vissa krav som bollförbundet
sätter på sina medlemsföreningar och vi får
en grund att utgå ifrån istället för att uppfinna
den själv. Då bollförbundet delar ut stöd till
föreningar är kvalitetssystemet en viktig del i
valet av vilka föreningar som erhåller stöd. Då
vi gör det här inom WFA kommer vi att göra
det på ett sätt så att alla medlemsföreningar
kan använda resultatet om de ser ett behov
av att införa kvalitetssystemet i sin förening.
Slutligen vill jag påminna om att det är alla
vi sex medlemsföreningar som är WFA. Det
är vi tillsammans som gör det till vad det är.
Det som är bra är det vi har skapat och där
det finns utmaningar är det vi tillsammans
som behöver lösa dem. Så förhoppningsvis
vill alla juniorer, tränare, ledare och föräldrar
vara med och vidareutveckla WFA för att våra
barn skall ha bästa förutsättningar för att nå
sina fotbollsdrömmar.
ANDREAS BJÖRK
Ordförande, WFA

Vasa IFK 2021

Miksi tinkiä turvallisuudesta ja laadusta

Men också den ”sämsta trean frå
minst tre lag bakom sig.
KOLARIKORJAAMO JA MAALAAMO

hade VIFK 16 poäng på 14

ord vara som i en liten ask.

PLÅTSLAGERI OCH BILMÅLERI

BEGAGNADE TEL
FRÅN MULTITRO

Asiantuntijat tukenasi,
maksutta ja luottamuksella

KOLARIKORJAAMO JA MAALAAMO
PLÅTSLAGERI OCH BILMÅLERI

7300

Läs mera på multitronic.

Ta hjälp av experter,
kostnadsfritt och konfidentiellt

Vasaratie
7 Hammarvägen,
Vasaratie
7 Hammarvägen,
Vaasa - Vasa Vaasa
✆ 010 3210
✆ 100
010 3210 100
www.repaint. www.tomtom.
www.repaint.

Jarmo Pylkkä 0408482214
Ari Pitkäranta 0408482215

1

- Vasa

www.tomtom.

Redo att användas

www.vasek.fi

Varje telefon kommer i en tunn trä
Dessutom får du en kabel och ett
14

p

Garanti

14

Vi ger 12 månaders garanti på alla
Går den sönder, reparerar eller byt

dgård

mhus

ia

3 - 5.7. 2020

ng
kn.

öm

BOKNINGAR
FÖR
BOKNINGAR
FÖR
FENNIA
ARENA
- VARAUKSET
FENNIA
ARENA
- VARAUKSET
tbspa48@netikka.fi
tbspa48@netikka.fi
Tel/Puh:
044-7559855
Tel/Puh:
044-7559855

8-10.7.2022
by Volkswagen

d.fi
16 - VASA IFK 2019

Naturnära boende

när det är som bäst

Kamratfonden

Kauppapuist
VAASA - 1V
Kauppapuistikko
RESERVERAD
auki – öppet, ma
Pu–
auki - öppet, ma -pe,

FI70 4055 00 1241 4518
14 - VASA IFK 2019

Stöd VIFK-ungdomar
som behöver hjälp –
Tukekaa VIFK-nuoria jotka
tarvitsevat apua.
FI70 4055 00 1241 4518
Du kan enkelt bidra genom att
Stöd
VIFK-ungdomar
som behöver hjälp – Tukekaa VIFK-nuoria jotka tarvitsevat apua.
lägga
in en summa
kan enkelt bidra genom
påDu
”Kamratfonden”:s
konto. att lägga in en summa på ”Kamratfonden”:s konto.

Kamratfonden

SeSe
käy
käyhelposti
helpostimaksamalla
maksamalla pankkitilille ”Kamratfonden”.
pankkitilille ”Kamratfonden”.

Vasa IFK 2021

5

Våra juniorer

VIFK F12

De tänder till
då det är match!
Det är måndag kväll i augusti och VIFK
F2012 samlas till träning på Allaktivitetsplanen. Det hörs glada skratt när flickorna träffas och de regntunga skyarna som tornar
upp sig verkar inte störa spelarna ett dugg.
Den här kvällen övar laget bland annat på att
springa med boll och få iväg ett skott på mål
i farten. Tränarna instruerar och spelarna tränar koncentrerat. Laget har matcher senare
samma vecka och repeterar därför också hur
backar och anfallare ska spela på de olika
positionerna. Som avslutning blir det spel, vilket alltid är roligt. En vanlig träning för F2012
som just den här kvällen avslutades i hällande regn.
F2012 laget består av 15 flickor i åldern 8-9
år. Flera av spelarna har spelat tillsammans
redan i fyra-fem år, medan andra har kommit med i laget senare. Laget är svensk- och
finskspråkigt och på typiskt österbottniskt
sätt så talas det blandspråk både bland spelarna och från tränarhåll. Principen att alla
spelar lika mycket under matcherna håller
man fast vid i laget och alla spelare ges möjlighet att spela back, anfallare och målvakt.
- Det kan vara lite knepigt att få ihop laguppställningen och fördela speltiden jämt ibland,
speciellt om det är många spelare med på
match, men jag tycker ändå vi har lyckats bra
med det i vårt lag och det ger självförtroende
åt spelarna, säger tränaren Christer Rex. I den

här åldern är det viktigt att uppmuntra spelarna och ta vara på deras fotbollsintresse.
Matchresultaten är av underordnad betydelse, fortsätter han.
Lagets huvudtränare Christer Rex har tränat laget i fyra år. De övriga två tränarna, Ulrika Palmberg och Joel Enbacka, har också
funnits med i laget under flera säsonger. Det
är ett mångsidigt tränarteam där var och en
bidrar med olika kompetenser och olika personlighet och som samarbetar målmedvetet
och bra för att utveckla laget och de individuella fotbollsspelarna. Laget tränar två gånger
i veckan både under vintern och under sommarsäsongen. Fotbollsspelet är i fokus men
lek och bus finns också med på träningarna.
På grund av koronarestriktionerna under vintern och våren var det inte möjligt att ordna
träningsmatcher och även vinterturneringarna inhiberades. Det var naturligtvis tråkigt för
alla lag och spelarna i F2012 frågade ofta när
de får spela match igen. Lyckligtvis har det
varit möjligt att spela mycket fotboll i sommar och laget har fått spela många spännande matcher.

Lyckad säsong i år
VIFK F2012-laget deltar i sommar både i
juniorcupen och i distriktsserien. Laget deltog även i Wasa Football Cup och lyckades
spela hela turneringen obesegrade. Det var
glada spelare som tog emot sina medaljer efter sista matchen. Även i seriespelet har det
gått bra för laget och extra roligt är det att få
möta nya motståndare såsom Lappo, SeMi
och Kraft, som deltar i distriktsserien. Längre
matchresor ger också möjlighet för laget att
umgås och lära känna varandra även utanför
själva fotbollsplanen. I sommar spelade flick-

På Wasa Footballcup hör det till att man äter glass, mycket glass, helst efter varje match om ﬂickorna ﬁck
bestämma!
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Eerika Autio och Emelie
Rex tycker om att vinna
matcher, men det gör
inget om man förlorar
ibland.

orna match i Lappo en stekhet lördag. Efter
matcherna for laget till Kalliojärvi och simmade och hade jättekul tillsammans. Det är fina
sommarminnen!
I skrivande stund är sommarens säsong i
full gång. Laget har ännu flera matchtillfällen
i början av september och som avslutning på
säsongen hoppas man få delta i Norrvalla
cup. Matcher, och inte minst turneringar, är
det som spelarna gillar allra mest. Spelarna
ser fram emot matchdagarna och sällan hörs
det klagomål trots att turneringsdagarna
kan bli långa med flera, tuffa matcher sam-

Före detta fotbollsspelaren Ulrika Palmberg som
F12 har äran att ha som tränare.

Vasa IFK 2021

Meidän juniorit

Ett glatt gäng efter
medaljutdelningen
på Wasa Footballcup.

ma dag. Tvärtom så väntar spelarna ivrigt på
sin tur att få springa in på planen och spela
match. Och medan man är i byte hejar man
på sina lagkompisar på planen med högljudda hejarramsor. En bra laganda och samhörigheten i laget är viktig och gör fotbollen
ännu roligare.
Åldersklassen 9 år är sista säsongen som
matcherna spelas med 5-manna lag. Nästa
år väntar många förändringar för laget; större fotboll, större plan, off side-regler och så
kommer matcherna att spelas med 8-manna
lag. Flickorna väntar ivrigt på att få prova på
nya spelpositioner och spel på större plan.
Tränarna planerar redan för höstens och vinterns träningar för att lära ut och nöta in allt
det nya som laget skall lära sig. Förhoppningsvis kommer det att vara möjligt att spela träningsmatcher och delta i turneringar
under vintern så laget får öva in till exempel
mittfältsspel, lära sig vad offside-regeln innebär och förstås känna på hur det är att spela
på en stor plan. I och med att spelarantalet
på planen ökar till nästa säsong så behöver
även laget ha tillräckligt många spelare för
att kunna träna och spela.
Några frågor till tränaren Ulrika Palmberg:
Ulrika har varit tränare för F2012 i tre år. Hon
har själv spelat fotboll på hög nivå och är ett
bekant ansikte i fotbollskretsar. Det är lite
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ovanligt att unga juniorlag lyckas engagera
duktiga tränare, som inte har egna barn i laget, att ställa upp utan ersättning. Vi frågar
Ulrika lite närmare om hennes tränarengagemang:
Hur kom det sig att du blev tränare för VIFK
F2012 laget?
- Jag hade länge tänkt på att bli tränare, eftersom jag inte var redo att lämna fotbollen
helt. Jag pratade med en kollega på arbetsplatsen om att jag funderat på att börja träna
juniorer i Vasa och han var aktiv i VIFK:s juniorverksamhet. Efter den diskussionen tog
det inte många dagar förrän juniorchefen tog
kontakt och ett par dagar senare stod jag där
på sidan av planen med laget. På det viset
kom det sig att det blev just VIFK F2012, som
jag nu trivts bra med i tre säsonger.
Vad tycker du är det bästa med tränaruppdraget?
- Det bästa med tränaruppdraget är att se
spelarna utvecklas, hitta kreativa lösningar
till träningar och matcher och helt enkelt att
vara inblandad i fotboll igen.
Vad tycker du är svårast med att träna laget?
- Som spelare var jag van vid väldigt krävande tränare, både på träning och på match, så
det svåraste är nog att hitta en lämplig nivå
för träningarna och veta hur mycket och vad
man kan kräva av de unga spelarna.
Ditt bästa fotbollsminne?

- Jag är tvungen att välja två. Det ena är när
jag blev vald till All Stars-truppen efter distriktlagsturneringen när jag var 15 år. Det
andra är då vi år 2016 steg med FC Uniteds
representationslag till division 1.
Några frågor till Eerika och Emelie:
Eerika Autio och Emelie Rex spelar fotboll i
F2012 . Här svarar de på några frågor:
Vad är roligast med fotboll?
- Att spela med kompisar och träna tillsammans. Och att lära känna nya kompisar.
Hur känns det att spela match?
- Det är kul att spela match och roligt att vinna. Men det gör inget om man förlorar, tillägger Eerika.
Vilka träningar tycker ni om och vilka tycker
ni mindre om?
- Det är roligt när vi har någon lek på träningarna, men att spela på träningen är nog roligast. Kvadraten gillar jag inte, svarar Emelie
med ett skratt.
Känner ni till någon känd fotbollsspelare?
- Ronaldo, Messi, svarar flickorna snabbt.
Och Teemu Pukki, säger Emelie.
TEXT: CHRISTEL FINNE
FOTO: PETER ANDTFOLK, CHRISTEL FINNE
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Våra juniorer

VIFK P10

Antalet spelare
har ökat x 6!
År 2015 började äventyret för våra 2010 födda. Då bestod laget av sju stycken -10 samt
några -09 födda entusiastiska pojkar. Det är
med glädje man får skriva att av dessa sju killar spelar fortfarande alla i laget som nu består av 43 spelare.
Lagledningen har också hållits intakt under
dessa år men vi har även utökat mängden
duktiga tränare som ställer upp i ur och skur.
Kunskapen vi hade i början grundades på
våra tider som spelare, men har fyllts på med
flera tränarkurser (upp till UEFA B) och bra
WFA-genomgångar av de olika spelsätten.

Pusselbitar
Med 43 spelare var det en utmaning i början
av säsongen att fundera ut vilka serier vi skulle delta i, för att försäkra att alla spelare får
bra med speltid och att de fått rätt blandning
av utmaningar under året. I år har vi deltagit
i följande serier: P12 Kakkonen (steg till P12
Ykkönen), P12 Kolmonen, P11 Kakkonen
samt Juniorcupen. Turneringar har vi såklart
också deltagit i och en av höjdpunkterna var
att få lyfta pokalen i Kilpa-serien i Pori Cup.
Vi ser även fram emot Eremenko Cup samt
Norrvalla Cup, som vi i skrivande stund laddar upp inför.
Alla har alla spelat i åtminstone två olika
serier och därför har det varit en hel del pusselbitar som skall placeras rätt så att alla har
fått vara med om en fin och utmanande säsong.

Den gröna triangeln
De som sett oss under sommaren har säkert lagt märke till den gröna triangeln, kameran, vi riggat upp inför flera av våra matcher. I
slutet av 2019 lade en av våra tränare märke
till ett danskt startup-företag, Veo, som hade
en kamera som inte behövde någon kameraman under matcherna. Inte nog med det, deras plattform skapade videor av matcherna
som såg ut som en TV-match, och det skapades automatiskt höjdpunkter för alla mål.
Vi var tveksamma i början på grund av kostnaderna men till slut bestämde vi oss för att
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VIFK Vit ﬁrar mål i Pori Cup.

köpa en Veo-kamera eftersom vi fick bra stöd
från lokala företag och även en landslagsspelare. Nu, 133 matcher senare, kan vi bara
konstatera att det varit ett av de bästa beslut
vi tagit.
Vi tränare har kunnat analysera och fundera på olika saker vi behöver jobba på som lag
(och som tränare), och spelarna har, om inte
annat, fått minnen för livet som de kan visa
upp åt sina barn senare i livet. Önskar att den-

na teknik funnits när man själv spelade aktivt!
Följ gärna med våra killars framfart på vår
Youtube kanal: bit.ly/VIFK_P10
TEXT: MARKUS HOLMBERG
FOTO: LASSE MÄKYNEN
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Avspänt
och glada miner
på läktaren

Kaj Klockars

VIFK hade dubbel hemmamatch en varm
och solig lördag i augusti, strax innan skolstarten. Damerna mötte först Pallo-Iirot från
Raumo i Damettan och sedan tog herrarna
ett nappatag med JJK från Jyväskylä i division 2.
Magazinet var på plats och träffade några åskådare ”i vimlet” under matcherna. Det
var idel glada miner på läktaren. Att se VIFK
spela ger en speciell och positiv känsla, man

vill liksom bara komma på match, det var alla
överens om.
Här är några av människorna Magazinet
träffade:
Marit och Kenneth Rosenlöf
- Vi njuter av fotboll, säger de med gemensam mun.
Att dottern Matilda återfinns nere på planen
är väl också en liten orsak till att paret Rosenlöf finns uppe på läktaren. De ser nästan varje
hemmamatch som damerna spelar.
Kenneth är dock den ”mesta” fotbollssupportern av de två:
- Ja, jag är väl något av en allätare, säger
han. Jag ser matcher på alla nivåer. VIFK:s
damer och herrar, Sundom IF, VPS. Jag köper
ett förmånligt kombikort redan före julen.
Just den här soliga lördagen har Rosenlöfarna sällskap av drygt hundra åskådare på
läktarna. Fotbollsmatch på en sommarlördag
i Vasa och ”skären” är en dålig kombination.
Båda har varit lagledare och/eller tränare i
VIFK när barnen var yngre, så banden till föreningen är starka.
Sami Rimpilä

Robin Salomaa

10

Sami Rimpilä är på match för att hjärtat
klappar för IFK. Det finns många orsaker till
det. Sami är före detta IFK-junior och dottern
Tindra spelar nu i damlaget i division 1.
- Mest klappar nog hjärtat för damfotbollen,
trots att jag nog ser många av VIFK:s herrmatcher också. Damfotbollen är på gång nu.
Se bara på Sveriges framgångar nu senast i

OS. Det är ”kiva” att se damerna spela, konstaterar han.
- Jag är här för fotbollens skull, här ligger
underhållningsvärdet. Viktigast för mig är
attraktiv fotboll och attraktiva lag med spelarprofiler, funderar Sami som anser att dagens
publiksiffra på 102 ögonpar är i underkant.
Robin Salomaa
Mitt på läktaren i solgasset sitter Robin Salomaa med sina två små söner. Trion kollar
på fotboll för andra gången i sommar. Robin
gillar damfotboll i allmänhet och VIFK:s damlag i synnerhet:
- Damfotbollen är intressant. Kvinnorna
spelar bra fotboll, hårt och rättvist. Inget filmande här inte. Det gillar jag, säger Robin,
som själv har en gedigen idrottsbakgrund.
Robin spelade fotboll i VIFK och ishockey i
Sport som junior. Men i 14-årsåldern blev det
dags att välja gren och valet föll på hockeyn
där Robin spelade på FM-nivå som A-junior.
Robin ser ofta fotboll då han är i Stockholm.
Pappa Timo spelade hockey i Hammarby
IF i Elitserien och division 1 (förutom i Vasa
Sport) och släkt och vänner finns i den kungliga huvudstaden. Då Hammarby spelar hemmamatch i damallsvenskan sitter flera tusen
på läktaren.
Det är alltså ”Bajen” för hela slanten som
gäller för Robin. Ja, förutom VIFK då. Han tillhör Bajen Fans Finland med över 550 följare
på Facebook.
- Mina pojkar är med och sparkar boll, men
om det blir fotboll eller ishockey återstår att
se, funderar han.
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Marit och Kenneth Rosenlöf

Kaj Klockars
Kaj Klockars har varit på plats under alla
hemmamatcher VIFK:s herrar spelat under
de senaste åren och som undertecknad har
bevittnat. Träningsmatcher inkluderade. Han
liksom bara finns där.

et
n
i
z
a
Mag i vimlet
- Jo, jag brukar nog gå på match om jag inte
har något annat för mig, erkänner han blygsamt.
- Det är bra att ”töm huvu”. Jag kommer gärna ensam och sitter för mig själv. Fast jag har
inget emot sällskap heller. Jag går hellre på
VIFK än på VPS. Där händer det inte så mycket, spelet är så statiskt. VIFK:s matcher är livligare. Det är roligt att se hur de yngre spelarna utvecklas, filosoferar han.
Kaj har drivit Leison Café i Brändö i många
år och han har stött IFK genom att vara en flitig annonsör i Magazinet. Intresset väcktes
då den egna pojken spelade i VIFK:s juniorlag.
Klockars brukar även se Sundom IF:s
matcher i division 3:
- Där går det ännu vildare till! Spelet vänder
snabbt och svänger fram och tillbaka, skrattar han.
Christer Kronman
- Ja, jag kommer ju för ”korvin”, säger Christer Kronman med glimten i ögonvrån.
Det har blivit en och annan korv genom
åren, för Christer dök upp på VIFK:s hemmamatcher redan på 1960-talet. Han har alltså
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Christer Kronman

sett Kamraternas matcher i närmare 60 års
tid. Och inte bara hemmamatcherna. Han
körde spelarbussen i många år och har alltså
även sett de flesta bortamatcherna!
- Pappa Alfred körde bussen så jag fick väl
intresset och körandet i arv från honom helt
enkelt.
- Under de cirka 15 åren jag körde spelarbussen kände jag spelarna i laget på ett helt
annat sätt, personligen liksom. Nu är jag bara
en supporter på läktaren. Fotbollen har ändrat karaktär under alla dessa år. I dag är det
mer tekniskt spel, förr gick man mer på kraft,
funderar han.
-Det tre senaste åren har jag även gått på de
flesta dammatcherna. De har klarat sig bra!
Men publikunderstödet är mindre idag. Folk
har så mycket nuförtiden.

står man av spelet. Under studietiden i Åbo
såg jag ett antal TPS-matcher. Döttrarnas
matcher har jag förstås följt med, berättar
Jeanette.
- Brorsan min var intresserad av fotboll
och såg alltid matcherna på tv då det kom
EM eller VM. Pappa är numera en stor
KorsnäsFF-supporter, så intresset kan vakna
när som helst i livet. Jag gillar att se fotboll,
dels för den sociala aspekten, dels för att det
är så kravlöst, konstaterar Jeanette.
TEXT: K. D. LÅNGBACKA
FOTO: K. D. LÅNGBACKA

Jeanette Kecklund
Jeanette Kecklund har en lite speciell fotbollskarriär bakom sig.
- I min barndoms Korsnäs fanns ingen flickeller damfotboll på agendan. En dag då jag
var i typ 19-årsåldern ringde man upp mig
från FC Pörtoms damlag och frågade om jag
ville vara med. Jag tackade ja och det blev
min första - och sista - säsong som fotbollsspelare. Som målvakt. Sedan upplöstes laget
och det blev tyvärr ingen fortsättning på karriären, berättar Jeanette. Inte utan ett visst
mått av nostalgi i rösten där hon sitter på läktaren och betraktar VIFK-herrarnas division
2-match.
Idag har fotbollen blivit något av en familjeangelägenhet för Jeanette. Mannen Tom
är djupt engagerad i fotbollen i trakten och
bland annat styrelsemedlem i Vasa IFK. Ena
dottern på 15 år spelar aktivt, medan hennes
två år äldre syster tvingats sluta på grund av
skada.
- Ju mer man tittar på fotboll, desto mer för-

Jeanette Kecklund

Sami Rimpilä
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BÄCK & VILÉN
FÖRETAGSTJÄNST - YRITYSPALVELU

MALAX ÅTERVINNINGSSTATION

Bakom varje
framgångsrikt
företag står en kunnig
bokföringsbyrå!

Fjärdingsvägen, Malax

må, ons kl. 12-19, fre kl. 14-19
(maj-september även lö kl. 10-14)

SUNDOM
9 KM

MAALAHDEN HYÖTYKÄYTTÖASEMA
Neljännestie, Maalahti

ma, ke klo 12-19, pe klo 14-19
(touko-syyskuu myös la klo 10-14)

Auktoriserad medlem i
Ekonomiadministrationsförbundet

SOLF / SULVA
8 KM

+358 (06) 3209 550
info@back-vilen.fi
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Ab Stormossen Oy
010 320 7600
Växel / Vaihde
stormossen.fi
info@stormossen.fi
stormossen

St

Mycket bra läge!
Hyvien yhteyksien
päässä!

BBD

MALAX / MAALAHTI
3 KM
Jarmo Pylkkä 0408482214
Ari Pitkäranta 0408482215

BIG DOG Ab Oy
www.bigdog.fi

www.epv.fi

Vallgrundvägen 78 a Replot
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Jarmo Pylkkä 0408482214
www.vaasanrakennuskorjaus.fi
Ari Pitkäranta 0408482215

P BOTNIA BOLT
Öppet varje vardag mellan 07.15–15.00

Tel. 044 986 2049
Wolffskavägen 36, 65100 Vasa

www.leisoncafe.fi

FOTO: JOHAN GEISOR
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Kristinestadsbo i IFK-målet

Mika Kaarre kör 200 km
för träning och match
Mika har varit VIFK:s förstamålvakt under säsongen.

Magazinet tar pulsen på herrarnas målvakt
som denna säsong i skrivande stund har
stått alla matcher med fulla minuter som
burväktare i division 2.
Fulla matcher innebär 1080 minuter under
de hittills 12 spelade matcherna i norra zonen
Den 24-åriga målvakten Mika Kaarre pendlar i runda svängar 100 km enkel väg från
Kristinestad till Vasa för träning och match!
Mikas fotbollskarriär började förstås i Kristinestad med juniorfotboll i Sporting Kristina. Så småningom blev planerna större och
i 13-års åldern tyckte så Mika och hans kompis att de ville pröva vingarna i Vasa IFK.
VIFK:s P97-gäng hade då lyckats ta sig till
”inofficiella FM” det vill säga den så kallade
Kai Pahlman-turneringen och detta var förstås lockande för unga fotbollskillar.
I VIFK trivdes killarna bra och senare kändes det naturligt med en fortsättning i Vasa
IFK med både våra B-juniorer och A-juniorer.
- Jo, jag har rätt länge spelat med bröderna
Hugo och Viktor Villför och också med Hamed Ahmadi, säger Mika.

Vasa IFK 2021

Här kan vi ju tillägga att Viktor spelar ännu
i VIFK:s representationslag medan Hugo satser på studier i Umeå. Hamed inledde årets
säsong med VIFK men har under sommaren
flyttat till Åbo så det blir inga fler matcher för
honom i år i den blåvita tröjan.
- Jag trivs fortfarande riktigt bra i IFK! Vi
har bra sammanhållning i årets gäng och
jag tycker att vi nu har en riktigt spännande
blandning av yngre och äldre spelare i truppen, säger Mika.
- Det är nu andra året med herrlaget och jag
tycker också att jag har utvecklats år för år.
- Jag tar ett år i taget och hoppas att jag kan
lära mig mer och mer. Klart att man drömmer
om att spela på så hög nivå som möjligt men
jag försöker som sagt ta ett år i taget utan att
fundera så mycket på framtiden, svarar Mika
på frågan om han har några direkta framtidsplaner.
Civilt jobbar Mika för tillfället i Lappfjärd
skola som elevassistent åtminstone fram till
jul och det jobbet har passat honom ypperligt.
- Jag har ju inte så långa dagar som assis-

Kauppapuistikko 14 Handelsesplanaden
VAASA - VASA, puh-tel 06-319 3900

tent så jag hinner bra pendla in till träningar
och matcher, säger Mika vidare.
På frågan om han någon gång räknat ut kilometrarna han suttit i bil så svarar han småskrattande att det nog blivit rätt så mycket
men eftersom han är rätt van med att pendla
så är det inga problem!
- Njaaa…kanske det i något skede kan bli
aktuellt med en flytt till Vasa men det är ju
många saker som skall klaffa så vi får se,
svarar Mika på frågan om han tänkt på att
flytta närmare.
Hur ser du på årets säsong hittills då?
- Rätt så bra faktiskt! Klart att det finns
matcher där vi kunde ha tagit tre poäng i, men
så är det ju alltid. Jag tycker att vi åtminstone
varit ”med i matchen” i de flesta matcherna.
- Nu har ju andra halvan av serien startat
och där hoppas vi på fler poäng än under vårens första halva.
Lycka och framgång önskar vi Mika och
hela gänget i de återstående matcherna under hösten!
TEXT: TOBBE HOLMGREN
FOTO: TOBBE HOLMGREN

Kauppapuistikko 14
Handelsesplanaden
VAASA-VASA
Puh./Tel. 06-319 3900
auki - öppet, ma -pe,
må-fre 10-19, la-lö 10-16,
su-sö 12-16
13
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Julma-Juha
är grym på
det han gör

Juha Grönholm, 69, är Vasa IFK:s erfarna
materialförvaltare. Han är erkänt snabb och
kunnig i allt han gör. Så effektiv att han fått
smeknamnet Julma-Juha (Grymme Juha).
Stämmer det?
- Njää, inte vet jag egentligen varför jag
ibland kallas så. Det har bara blivit så utan
någon större orsak, säger han själv på sitt
ödmjuka sätt. Det var ju Juha Väätäinen som
vann guldet på 10 000 meter vid EM i friidrott
i Helsingfors för nästan prick 50 år sedan
som kallades Julma-Juha. Namnet liksom
passar med mitt namn Juha.
Men får man tro de många som prisar Juha
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Att vara materialförvaltare innebär en hel
del slit och släp. Men
för Juha Grönholm
är det en hobby som
ger trevliga avbrott i
vardagen.

för hans kunnighet och skicklighet, så finns
det nog fog för påståendet att han är grym på
det han gör.
En materialförvaltare gör precis det som benämningen antyder. Man förvaltar materialet.
Utan den personen skulle nog laget ha svårt
att få det att fungera. Mycket av det som syns
ute på planen är materialförvaltarens förtjänst.
Det betyder att det är Juha som skaffar utrustning, tejp, kylspray, dricka, sköter om bollar, västar, koner etcetera. Han ser till att spelutrustning som skjortor, byxor och strumpor
är tvättade och i skick, han packar ner och
packar upp före och efter bortamatcherna,
han är först ut på planen med den så kallade
läkarväskan och tar hand om skadade och
plåstrar om dem…Ja, listan kunde göras hur
lång som helst. Inför varje match brukar det
ta två timmar av förberedelser.
Juha Grönholm har många år av erfarenhet
som materialförvaltare bakom sig:
- Det var 1999 som jag värvades till dåvarande BK-IFK av ”Toffe” Sparv, om jag minns rätt.
Sedan blev det VPS i tretton är från år 2002.
Jag tänkte lägga av i samband med att jag

uppnådde pensionsåldern, men då blev det
VIFK igen, berättar Juha som i princip tänkt
lägga av varje höst.
- Men då nästa säsong inleds är jag med
igen. Uppdraget är en hobby för mig som
pensionär. Jag kan jobbet, det liksom sitter
i ryggraden, och jag brukar tänka att varför
kasta bort all den kunskapen och rutinen jag
fått längs med åren, funderar han.
Juha Grönholm har alltså över 250 ligamatcher under bältet plus många andra seriematcher, träningsläger utomlands, otaliga
träningar och träningsmatcher bakom sig.
Juha studerade vid universitetet i Uleåborg
och jobbade på ingenjörsbyrå i yngre dagar
men halkade in i fotbollsvärlden för att stanna. Någon egen spelarerfarenhet har han
inte, men pappan spelade fotboll i högsta
serien med VPV då fotbollen kom i gång igen
efter kriget. Men elitidrott som aktiv är inte
främmande för Juha, dock i en gren som ligger långt från fotboll, nämligen sportskytte.
- Jag fick ett par-tre FM-guld som aktiv, säger han blygsamt.
Juha, som är född och uppvuxen i Brändö,
har finska som modersmål, men klarar sig
bra i VIFK på praktisk svenska. Han läser Vasabladet varje dag. Och han trivs utmärkt i
IFK.
- Det finns en gemenskap i VIFK som inte
finns på annat håll. Alla ställer upp för varandra. Min belöning är den att pojkarna spelar bra och vinner. Jag kommer bra överens
med spelarna och har aldrig behövt skrika
åt någon eller bli ovän med någon. Det mest
positiva under 2021 har varit att följa med de
unga spelarna som utvecklats enormt under
säsongen.
Säger Juha och ilar väg till stan för att köpa
tejp för att se till att förrådet hålls välfyllt och
i skick.
TEXT: K.D. LÅNGBACKA
FOTO: K.D. LÅNGBACKA

VIFK Magazine kommer i varje nummer
att i närbild presentera en ”proﬁl” inom
föreningen. En person som jobbar för
allas bästa men gärna lite i det fördolda. Människor som bara ”ﬁnns” där.
Människor som alltid ställer upp, som
aldrig förtröttas. Människor utan vilkas
insats en förening inte skulle existera.
Som tur är har vi väldigt många av dem
i vårt VIFK!

Vasa IFK 2021
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Julma-Juhalla on hommat hanskassa
Juha Grönholm, 69, on Vaasan IFK:n kokenut huoltaja. Hän on tunnetusti nopea ja
taitava kaikissa tekemisissään. Jopa niin tehokas, että hän on saanut lempinimekseen
Julma-Juha. Onko siinä mitään perää?
- No, en minä oikeastaan tiedä miksi minua
silloin tällöin sanotaan Julma-Juhaksi. Se
nyt vain on tullut tavaksi ilman mitään varsinaista syytä, hän sanoo vaatimattomaan tapaansa. Juha Väätäinenhän voitti EM-kultaa
Helsingissä 10 000 metrillä melko tasan 50
vuotta sitten ja häntähän sanottiin Julma-Juhaksi. Nimihän on sama kuin minunkin.
Mutta, jos on uskominen niitä, jotka kehuvat
Juhaa ja hänen osaamistaan ja taitoaan, niin
on kyllä perusteltua sanoa, että hän on ”julman” hyvä.
Huoltaja huoltaa, kuten sana antaa ymmärtää. Hoitaa asiat. Ilman sellaista henkilöä
joukkueen olisi vaikea tulla toimeen. Paljon
siitä, mitä kentällä näkyy, on huoltajan ansiota.
Tämä tarkoitta sitä, että Juha on se, joka
hankkii varusteet, teipit, kylmäsprayt, juomat,
huoltaa pallot, liivit, kartiot ym. Hän huolehtii
siitä, että varustukset kuten paidat, housut, ja

VIFK Magazine esittelee joka numerossa lähikuvassa jonkun tunnetun
”seurahahmon.” Henkilön, joka toimii
kaikkien hyväksi mutta mielellään hieman taka-alalla. Ihmisiä, jotka aina
ovat sinnikkäästi mukana auttamassa.
Ihmisiä ilman joiden panoksia mikään
seura ei toimisi. Onneksi meillä on
monta sellaista meidän VIFK:ssa

sukat on pesty ja ovat kunnossa, hän pakkaa
varusteet ennen vierasotteluita ja purkaa ne
ennen ottelun alkua, hän on ensimmäisenä
kentällä lääkärilaukkuineen ja huolehtii loukkaantuneista ja hoitaa laastaroinnit. Listasta
voisi tehdä loputtoman. Ennen jokaista ottelua valmistelut vaativat parisen tuntia.
Juha Grönholmilla on monen vuoden kokemukset huoltajana:
- Vuonna 1999 Toffe Sparv värväsi minut
silloiseen BK-IFK:hon, ellen väärin muista. Sitten seurasi kolmetoista vuotta VPS:ssä vuodesta 2002. Olin jo lopettamassa hommat,
kun pääsin eläkeikään, mutta sitten aloitin
taas IFK:ssa, sanoo Juha, joka periaatteessa
on ollut aikeissa lopettaa joka syksy.
- Mutta, kun seuraava kausi alkaa olen taas
mukana. Tehtävä on minulle harrastus eläkeläisenä. Osaan homman, se on ikään kuin
veressä ja tapaan ajatella, että, miksi luopua
kaikesta rutiinista ja osaamisesta, jonka olen
saavuttanut vuosien saatossa, hän miettii.
Juha Grönholmilla on siis yli 250 liigaottelua ”vyössä” ja lisäksi takanaan lukuisia
muita sarjaotteluita, ulkomaan harjoitusleirejä ja lukemattomia harjoituspelejä.
Juha opiskeli Oulun yliopistossa ja oli
nuoruudessaan insinööritoimistossa töissä
mutta liukui jalkapallon pariin jäädäkseen.
Mitään omaa pelaajakokemusta hänellä ei
ole, mutta isä pelasi maan korkeimmassa
sarjassa VPV:n joukkueessa, kun jalkapallo
alkoi taas pyöriä sodan jälkeen. Mutta aktiivinen kilpaurheilu ei suinkaan ole Juhalle vierasta, kuitenkin lajissa, joka on kaukana jalkapallosta, nimittäin ammunta.
- Voitin pari-kolme SM-kultaa aktiiviaikoinani, hän sanoo vaatimattomasti.

IFK:n
V
n
o
Hän ltaja
huo
Juha lähdössä jälleen yhdelle kauden
monista otteluista.

Juha, joka on syntynyt ja varttunut Präntööllä, on suomenkielinen, mutta tulee hyvin
toimeen VIFK:ssa käytännön ruotsin kielen
taidoillaan. Hän lukee Vasabladetia joka päivä. Ja hän viihtyy erinomaisesti VIFK: ssa.
- VIFK:ssa on yhteishenkeä, jota ei muualta
löydy. Kaikki auttavat toisiaan. Minun palkkioni on se, että pojat pelaavat hyvin ja voittavat. Tulen hyvin toimeen pelaajien kanssa
ja minun ei ole tarvinnut koskaan korottaa
ääntäni kenellekään tai tulla jonkun vihamieheksi. Kaikkein myönteisintä 2021 on ollut
nuorten pelaajien valtavan kehityksen seuraaminen kauden aikana.
Sanoo Juha ja kiiruhtaa kaupungille hankkimaan teippiä, että varastot ovat täynnä ja
kunnossa.
TEKSTI: K.D. LÅNGBACKA
KUVA: K.D. LÅNGBACKA

Ota yhteyttä meihin GW Group:ssa/kontakta oss på GW Group

www.gwgroup.fi

rakennusprojektit, teollisuusremontit
byggprojekt, industrirenoveringar

Manager Glenn West 050 575 1491
arb.led työ.joh Marcus Granqvist 050 3378341
arb.led työ.joh Jocke Svenn 0500865533

Rakennuspalvelu Byggtjänst G. West Ab Keskuskatu/Centralgatan 34 B9 Vasa
Vasa IFK 2021
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suosikkiseuraasi
liittymällä
Kannustajaksi
Omalla S-kanavalla!

lat fotboll är det rent otroligt hur lite
reglerna har ändrats. Fortsättningsvis gäller detta med 11 spelare på
plan, en speltid på 90 minuter, inkast, hörna, målbur enligt vissa givna mått och så vidare.
Hösten 1863 möttes representanter
för ett antal klubbar i London för att
spika det hela. En ledamot vägrade skriva under. Han tyckte det var
okay att ta krokben och passa bollen med händerna. Så han och hans
kompisar grundade rugbyförbundet
i stället.
En gång i året sammanträder IFAB
(International Football Association
Board) under parollen ”Sensible
changes to make the game better”
(ungefär ”rimliga förändringar för att
göra spelet bättre”). Inför säsongen
2019-20 är det en del ändringar som
kan vara värda att notera. I de finländska serierna gäller det här från
och med nästa säsong. Man byter ju
inte regler mitt i. Alltnog. Det är det
här som är på gång:

* Mål via en spelares arm eller hand
godkänns inte även om det har skett
i misstag. Mindre tjafs, helt enkelt.
Domaren slipper undan en del besvärliga tolkningsfall.

10-minuters-talko! 10-minuutin-talkoot!

a!

n toimintaa?
reettisesti vaikuttaa siihen, kuinka
n voit ilmoittautua kannustajaksi

e”.
opankista.

/Liity Kannustajaksi.

öreningen Kamraterna, Vasa”.

Har du S-bonuskort? Handlar du på
Prisma,Sale, S-Market, ABC?
Äter du på Rosso, Amarillo eller Venn?
Då kan du snabbt och enkelt stöda VIFK genom
att logga in på Oma S-kanava:
https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/sv/
- välj Delta och Påverka
- välj Anmäl dig som supporter
- kryssa för ”Idrottsföreningen Kamraterna Vasa”
FOTO: Jenny Lindholm
och klicka på Uppdatera

Talkoredaktören laddar upp med sin favoritläsning? Nja. Fullt så stort är
Mer
hittar duav
här:
egot inte. Bara
eninfo
illustration
atthttp://kpokannustajat.fi/index_sve.html
man nog hinner med gratisjobb, även
om det finns annat. I det här fallet en person som gjort den här tidningen
sedan 1990 – vid sidan av heltidsjobb och privatliv. Välkommen du med.
Lär nog finnas plats för alla. Utan att man för den skull behöver slita ut
sig. Det där med vit pärm där är för resten bara ”fake(book) news”. Men
hoppeligen något som med tiden blir ”book news”. Om jag bara hinner.

Talkootoimittaja latautumassa suosikkilukemisellaan? No, ehkä ei nyt
sentään. Niin isoa egoa minulla ei ole. Vain pieni kuvaus siitä, että kyllä
sitä ehtii ilmaistyötä tehdä, vaikka muuta olisi tarjolla. Tässä tapauksessa
henkilö, joka on toimittanut tätä lehteä vuodesta 1990- työnsä ja yksityiselämän ohessa. Tervetuloa mukaan sinäkin. Kaikille löytyy kyllä paikka,
ilman että joutuisi raatamaan itsensä ihan puhki. Tuo valkokantinen juttu
tuossa on vain ”fake(book)news”, mutta toivottavasti jotain, josta aikanaan tulee ”booknews”. Kunhan tässä ehditään.

* Vidare skall man ta i hårdare mot
spelare som ställer till bråk i försvarsmuren vid en frispark.
* Om bollen träffar domaren på ett
sätt som påverkar spelsituationen
skall man inte bara låta spelet fortgå. Det blir i stället nedsläpp där
domaren stod. Bra i sig. Men lär ge
upphov till kniviga tolkningsfall.
* Gula och röda kort kan drabba
även personer i lagledningen. Lika
så bra?
* Användningen av så kallat VAR
(videogranskning) har fått grönt ljus
från IFAB, så vi lär se mer av detta
längre fram.

* En spelare som blir utbytt går av Spontant känns det här vettigt. Åsikplan den närmaste vägen. Han går terna kan gå isär. Så var det säkert
Onko
sinulla
S-bonuskortti?
Teetkö
ostoksia
då man
infördePristre poäng för
alltså inte
till det
tekniska
området, också
något annat. Men nog
där tränarna
håller Salessa,
till. MycketS-Marketissa,
bra. seger. Eller
massa,
ABC:ssä?
lite som har ändrats under
Svårare attKäytkö
maska syömässä
mot slutet Rossossa,
av är det juAmarillossa,
mer
än
150
år! Under årens lopp har
matchen.
Vennissä?
offsideregeln justerats. Plus att målSilloin voit helposti tukea VIFK:n toimintaa kirjautumalla
* Målvakten behöver inte omalle
ha mer S-kanavalle
än vakten inte längre får ta upp bollen
med händerna vid bakåtpassning.
ett ben på mållinjen
vid
en
straffshttps://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/
park. Lika så bra? Mer sällan en Tidigare fick man ju inte heller anstraff tas
om, även
om det
mo- vända avbytare. För att inte tala om
- valitse
Osallistu
ja vore
Vaikuta
att det var mycket ovanligt att någon
tiverat enligt
nuvarande
regler?
- valitse Liity kannustajaksi
blev utvisad.
- ruksaa ”Idrottsföreningen Kamraterna
Vasa” ja
Överlag har väl nog ändringarna
* Vid inspark,
eller
frispark
innanför
klikkaa Päivitä tiedot
egna straffområdet, måste bollen ändå gjort ett intressant spel än mer
Lisäinfo
löytyy tästä:innan
http://kpokannustajat.fi/
inte lämna
straffområdet
en intressant?
Claus Stolpe
medspelare får beröra bollen. Bra.

Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
Elinstallationer & Eltillbehörsbutik

Myllärinkatu 26, 65100 Vaasa
06 3177 900 kontaktor@kontaktor.ﬁ

VASA IFK 2019 - 15

14

www.epv.fi

Vasa IFK 2021

P BOTNIA BOLT
16

Vasa IFK 2021

