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Ledare 

Hösten närmar sig med stormsteg och alla 
våra lag går in på de sista matcherna för sä-
songen. Herrarna har i år, med de unga spelar-
na i fokus, spelat otroligt härlig fotboll och lig-
ger i toppen av division 2. Den breda truppen 
har roterats friskt och visar på hur duktiga spe-
lare som kommer från de yngre lagen. Tack 
Max & Co, för det fina arbetet ni gör! 

Damerna var på håret att klara sig till den 
övre slutserien, men föll på målrakan genom 
en snöplig förlust mot nästjumbon VJS. Nu 
väntar spel i nedre serien, däribland en spän-
nande derbymatch igen mot FC Sport. Lycka 
till Alex & Co till höstomgången!

Vasa IFK har, som ni antagligen uppmärk-
sammat, sagt upp sin plats i vår samarbets-
förening WFA.

Ett svårt, men enhälligt beslut av styrelsen. 
Vi kom till den punkten där vi måste värna om 
vår förenings och våra medlemmars bästa. 
Samarbete inom fotbollsföreningarna i regi-
onen ser vi som en styrka, då det gynnar alla 
parter, utvecklar juniorverksamheten och stär-
ker de mindre föreningarna.

Det är en utmaning att få övergången smidig, 
men för Vasa IFK: s del är det viktigaste att 
inga juniorer kommer i kläm. Detta gäller spe-
ciellt våra gemensamma yj lag i åldersklasser-
na U 14 och U 15 (nästa säsongs -09 och -08 
födda pojkar/flickor). Diskussionen gällande 
hur verksamheten skall utformas i dessa ål-
dersklasser fortsätter, men vi står bakom la-

Dags för ett nytt VIFK
gens önskan om att få fortsätta sin verksam-
het under samma premisser som nu.  

Beslutet att säga upp samarbetsavtalet 
kommer att ställa stora krav på vår organisa-
tion men samtidigt var det en förutsättning för 
att säkerställa våra medlemmars framtid. Vi 
kommer att jobba fram nya samarbetsformer 
med våra tidigare samarbetsföreningar men 
också med övriga föreningar i regionen. Jag 
tror väl ändå att vi alla vill samma sak – att 
höja fotbollskulturen i Vasa genom att stärka 
alla föreningar.

Stora satsningar har nu gjorts i Kamratval-
len-projektet och det görs med tanke på att 
våra juniorer skall få ett ”hem” och att stärka 
vår Kamratanda. Vik gärna förbi i Sandviken 
och se hur projektet har framskridit!

På tal om Kamratanda har vi i sommar sett 
ett underbart fenomen – nämligen Vasa IFK:s 
”Young Blue Hearts”. Hejarklacken som stöt-
tat herrarna och blåst liv i den där känslan som 
vi så saknat, det börjar kännas som en ny fot-
bollskultur är på gång! Supporterklacken har 
vuxit för varje match och jag hoppas att ännu 
fler ansluter till Nicke & cos startade hejar-
klack – tack för ert fantastiska initiativ!

Arbetet med att utveckla föreningens verk-
samhet fortsätter. Vi jobbar hårt på att slutfö-
ra arbetet med nivå 3 i FBF:s kvalitetssystem 
under hösten. Kvalitetssystemet och arbetet 
kring detta kommer att ge oss bra verktyg för 
att utvärdera och utveckla vår förening. 

Vår hemsida kommer att förnyas under hös-
ten och vi hoppas att det inte blir så mycket 
störningar vid övergången, tacksam för ert 
överseende där.

Uppsägningen av samarbetsavtalet innebär 
även att vi måste jobba fram ett nytt fotbolls-
program för Vasa IFK. Målsättningen med 
programmet är att det skall bli ett konkret ar-
betsredskap för våra tränare i den dagliga trä-
ningsverksamheten.  När programmet är klart 
att användas kommer tränare och ledare att 
utbildas genom interna skolningstillfällen.

Nu startar också våra ”barn-föräldrar”-grup-
per – dessa är ämnade för flickor och pojkar, 
födda 2019–2020, med föräldrar. Verksam-
heten är tvåspråkig och barnen leker med boll 
och har andra roliga lekar tillsammans med 
föräldrarna och våra tränare. Grupperna drar 
i gång i september och några enstaka platser 
finns ännu lediga i en av grupperna - anmäl dig 
och ditt barn via vår hemsida med ”ny spela-
re”-fliken!

Jag önskar er alla en riktigt vacker höst med 
många fina fotbollsstunder!

Cisse
ordförande Vasa IFK
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Pääkirjoitus

Syksy tekee kovasti tuloaan ja kaikki jouk-
kueemme ovat valmistautumassa kauden 
viimeisiin otteluihinsa. Miehet ovat tällä kau-
della, nuoret miehet fokuksessa, pelanneet 
uskomattoman hienoa jalkapalloa ja he ovat-
kin Kakkosen kärjen tuntumassa. Laajaa pe-
laajarinkiä on kierrätetty reippaasti ja se osoit-
taa, että hyviä pelaajia nousee nuoremmista 
joukkueista. Kiitos Max ja kumppanit tekemä-
stänne hienosta työstä!

Naiset olivat ihan hilkulla päästä ylempään 
loppusarjaan mutta kaatuivat kalkkiviivoilla 
häviämällä sarjan toiseksi viimeisenä olevalle 
VJS:lle. Nyt pelit jatkuvat alemmassa loppu-
sarjassa ja niiden joukossa on taas jännittävä 
ottelu Sportia vastaan. Onnea Alexille ja kump-
paneille syyskierrokselle.

Vaasan IFK on, kuten varmasti olette havain-
neet luopunut yhteistyöseura WFA:n  paikas-
taan. Hallituksen päätös oli hankala mutta 
yksimielinen. Saavutimme pisteen, jolloin 
meidän kerta kaikkiaan oli varjeltava seuraam-
me ja jäseniemme etuja. Pidämme seudun 
jalkapalloseurojen yhteistyötä vahvuutena, 
kun se hyödyttää kaikkia osapuolia, kehittää 
junioritoimintaa ja tukee pienempiä seuroja.  
On haastavaa saada aikaan sujuva siirtymä, 
mutta IFK:n osalta on tärkeää, etteivät ketkään 
juniorit joudu kärsimään. Tämä koskee erityi-
sesti yhteisiä yj-joukkueitamme U14 ja U15, eli 
ensi kauden –09 ja –08 syntyneitä tyttöjä ja 
poikia. Keskustelut näiden ikäluokkien toimin-

Nyt on uuden VIFK:n aika
tamuodoista jatkuvat mutta me kannatamme 
joukkueiden toivomusta saada jatkaa toimin-
taansa samoin edellytyksin kuin tänään.

Yhteistyön irtisanomisen päätös asettaa 
suuria vaatimuksia organisaatiollemme mutta 
samalla se oli edellytys sille, että me pystym-
me turvaamaan jäsentemme tulevaisuuden. 
Haemme uusia yhteistyömuotoja yhdessä en-
tisten yhteistyöseurojen kanssa mutta myös 
seudun muiden seurojen kanssa. Haluan toki 
uskoa, että me kaikki haluamme samaa – jal-
kapallokulttuurin parantamista Vaasassa vah-
vistamalla kaikkia seuroja.

Suuria panoksia on nyt tehty Kamratvallen 3- 
hankkeen puitteissa ja ne tehdään sillä ajatuk-
sella, että juniorimme saisivat “kodin” ja, että 
ne vahvistaisivat yhteishenkeämme. Poiket-
kaa mielellänne katsomaan kuinka hanke on 
edistynyt Hietalahdessa.

Yhteishengestä puheen ollen olemme tänä 
kesänä saaneet nauttia mahtavasta ilmiöstä 
- asialla ovat olleet “Young Blue Hearts”-kan-
nattajajoukko, joka on kannustanut miesten 
joukkuetta ja puhaltanut uutta elämää kaipaa-
maamme tunteeseen. Alkaa tuntua ihan siltä 
kuin uusi jalkapallokulttuuri olisi syntymässä! 
Huutosakki on kasvanut ottelu ottelulta ja toi-
von, että yhä useampi liittyy Nicken ja kump-
paneiden perustamaan kannattajajoukkoon 
– kiitos ihanasta aloitteestanne!

Kotisivumme uusitaan syksyn mittaan ja 
toivomme, että siirtyminen tapahtuu suurem-

mitta ongelmitta ja haluan kiittää jo etukäteen 
huomaavaisuudestanne.

Yhteistyösopimuksen irtisanominen tarkoit-
taa myös sitä, että meidän on laadittava Vaa-
san IFK:lle uusi jalkapallo-ohjelma. Ohjelman 
tavoitteena on, että siitä tulee konkreettinen 
työkalu, jota valmentajamme voivat käyttää 
harjoituksissa. Kun ohjelma on käyttövalmis, 
valmentajat ja ohjaajat koulutetaan seuran 
omissa koulutustilaisuuksissa.

Nyt alkavat meidän suositut “lapsi-vanhem-
mat-ryhmät”, jotka koskevat 2019 ja 2020 
syntyneitä tyttöjä ja poikia sekä heidän van-
hempiaan. Toiminta on kaksikielinen ja lapset 
leikkivät pallolla ja muita hauskoja leikkejä yh-
dessä vanhempiensa kanssa.

Ryhmät aloittavat toimintansa syyskuussa ja 
jäljellä on vielä muutama vapaa paikka toises-
sa ryhmässä - ilmoita siis lapsesi ja itsesi ko-
tisivumme kohdasta “ny spelare-välilehdestä”!

Toivotan kaikille oikein kaunista syksyä ja 
paljon hienoja jalkapallohetkiä!

Cisse
Puheenjohtaja, Vasa IFK
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KAMRATVALLEN 3

Rundvandring på byggplatsen. Här tar Kamratvallen 3 form konstaterar Henrik Skytte och Toffe Sparv inför en samling juniortränare och -lagledare från VIFK.

Tänk dig att du om sisådär 20 år - som vux-
en – svänger in på Kamratvallen 3 och läser 
ditt eget namn på den stora tavlan. Du har varit 
med om att bidra till förverkligandet av Vasa 
IFK:s dröm sedan många år, att bygga en egen 
plan med belysning och läktare, med ett eget 
klubbhus, en samlingsplats för alla helt enkelt. 
Allt detta kan du idag 2022 – eller kanske dina 
anhöriga? – åstadkomma för bara 150 euro.

Detta gör man genom att bli ständig medlem 
i föreningen Kamratvallen r.f. För 150 euro blir 
man medlem och dessutom kommer man att 
bli en 714:e del av planen. Namnen på de stän-
diga medlemmarna kommer att sättas upp 
i alfabetisk ordning på den stora tavla som 
sätts upp innanför infarten till Kamratvallen. 
Dessutom kommer Kamratvallens hemsida 
att ständigt publicera namnet på de personer 
(och företag) som bidragit.

Så – förälder eller mor/farförälder – varför 
inte passa på att skriva ett stycke historia i 
ditt barns namn och vara med på ett – synligt 
- hörn?

Det låter som en utmärkt gåva; födelsedags-
present, julklapp, vängåva. 

Enklast är det att gå in på Kamratvallens 
hemsida och ta kontakt den vägen. På hem-
sidan hittar man även material om Kamrat-
vallens historia, stadgar, projektplan, ritningar 
o.s.v.

Projektet kring Kamratvallen 3 har tagit avgö-
rande steg framåt. Från och med 2022 betalar 

TEXT: K. D. LÅNGBACKA
FOTO: K. D. LÅNGBACKA

man arrende till staden. Omfattande markar-
beten har gjorts.

Föreningen har erhållit ett starkt stöd från 
såväl myndigheter som företag och privatper-
soner. Vasa stads organ och tjänstemän har 
varit till ett ovärderligt stöd i det förberedan-
de arbetet och Regionförvaltningsverket och 
Finlands Bollförbund har beviljat 95 000 euro 
respektive 25  000 euro i ekonomiskt bidrag. 
Därtill har bland andra Aktiastiftelsen, SOB r.f. 
och Ollqvists stiftelse bidragit med understöd.

Man väntar ännu på bidrag från Vasa stad 
och övriga. Men det är givetvis viktigt att kom-
ma upp med eget kapital och allra helst borde 
närmare 100  000 euro fås ihop. Detta bland 
annat för att inte behöva ta så stora lån. Totalt 
balanserar budgeten på drygt en halv miljon 
euro.

Därför är sponsorering från företag och bi-
drag från enskilda av yttersta vikt.

- Nu behövs allas hjälp. Talkobegreppet idag 
innebär, till exempel, att man tecknar ett stän-
digt medlemskap á 150 euro, inte som förr då 
man ställde upp som ”spadkarlar och -kvin-
nor”, menar Tor ”Toffe” Sparv, projektledare för 
Kamratvallen 3.

Målet är att antalet ständiga medlemmar 
skulle vara minst 500. Detta givetvis för att få 
ihop det kapital som behövs för att driva pro-
jektet och det skulle ge 75 000 € för att driva 
projektet framåt. Man kommer nog troligtvis 
att lyfta ett lån för att verkställa hela projektet.

Det beror ju förstås på hur kostsamma ut-
rymmena för ”klubbhuset” blir, alltså den 
praktiska delen att driva Kamratvallen, då 
uthyrningen av planen kan starta. Ett mål är 
att finalerna för Wasa Footballcup spelas på 
Kamratvallen nästa sommar.

Kamratvallens r.f. ordförande Henrik Skytte 
och projektledare Sparv samlade tränare och 
lagledare från VIFK:s juniorlag till info i början 
av augusti och ett drygt dussintal hade hör-
sammat kallelsen. Efter en samling i Wasa 
Footballcups utrymmen gick hela gänget runt 
området som kommer att bli Kamratvallen 3. 

Lagledarna och tränarna från VIFK fick en 
översikt över hur Kamratvallen 3 kommer att 
se ut som färdigbyggd inom en relativt snar 
framtid, med konstgräs, läktare för 700 per-
soner och ett eget klubbhus med två våningar 
med socialutrymmen, omklädningsrum för lag 
och domare, kiosk och mötesutrymmen.

- I klubbhuset kan lagen ha sina egna tillställ-
ningar, allt ifrån pizzakvällar till kurstillfällen. 
Varför inte titta på UEFA-cupmatcher tillsam-
mans? Allt funkar över åldersgränserna och vi 
får ett HEM, vi skapar en helt annan samhörig-
het inom föreningen än vad som nu är möjligt. 
Dessutom blir det självfallet billigare att träna 
och spela matcher på egen plan, säger Toffe 
och får medhåll av Henrik.

Dröm blir verklighet 
Nu kan du bli en del av Kamratvallen 3!
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IFK-profilen

Michael ”Micke” Englund är ordförande för 
VIFK:s juniorsektion. Han har gått den långa 
vägen inom föreningen. Han började redan 
som ”solskensgrabb” under ”Benkku” Stran-
dins ledning. Efter ett antal år av arbete inom 
VIFK:s styrelse och inom juniorsektionen (och 
som uppskattad medarbetare i Magazinet, 
red. anm.) trappar han nu ner och ger över pos-
ten som dragare för juniorsektionen till någon 
ny kraft.

Men IFK lämnar han aldrig. Han kommer gi-
vetvis inte att lämna VIFK utan fortsätter trä-
na flickor födda 2010 tillsammans med Peter 
Åkerholm.

Men tillbaka till nedtrappningen. Varför?

- Jag har några utmaningar som står för dör-
ren. Bara jag klarat av dem så dras jag nog till-
baka till det härliga gänget i juniorsektionen, 
säger Micke.

En av utmaningarna gäller Mickes studier. 
Ingenjören Micke skall studera klart för sin hö-
gre högskolexamen vid yrkeshögskolan Met-
ropolia i Helsingfors. Området är byggnadsre-
paration. Jobbet som lektor i byggnadsteknik 
vid Vamia i Vasa kräver också sin tid.

Tränarskapet för flickor F-10 kommer att krä-
va mer av hans tid på kvällarna nu då lagets 
spelare blir äldre och man övergår från tre till 
fem träningar i veckan.

- Jag vill också prioritera familjetid, att få 
mer tid för frun och döttrarna Olivia, 12, junior 
i VIFK, och Emma, 9. Så därför behöver jag ”få 

Micke säger Micke säger 
”Tack och hej””Tack och hej”
men IFK lämnar men IFK lämnar 
han aldrighan aldrig

bort” någonting, för att få tid helt enkelt, berät-
tar Micke.

- Min tid som verksam i juniorsektionen och 
styrelsen kom egentligen till sitt slut redan 
i början av april, men jag gjorde ett undantag 
och är kvar i ännu någon månad. Den svåra si-
tuationen med Wasa Fotbollsakademi gjorde 
att jag omvärderade mitt beslut att stiga åt si-
dan, för att kanske ännu kunna dra mitt strå till 
stacken, funderar Micke Englund.

- Situationen med WFA är beklaglig. I junior-
sektionen måste vi föra samtliga juniorers och 
deras föräldrars talan samt värna om själva 
föreningen. Intentionerna att konkurrera ut 
VIFK samt överta delar av verksamheten, kun-
de givetvis under inga som helst omständig-
heter godkännas. Jag hoppas personligen på 
ett nytt fint samarbete och önskar att vi hittar 
gemensam mark att stå på, menar Micke.

- Vissa frågor är ännu oklara, men allt går att 
reda ut. Jag önskar att de som diskuterar lös-
ningar kring frågan lägger juniorernas bästa 
som prioritet nummer ett i stället för att ha fo-
kus på andra saker, tillägger han.

Micke ser också många glädjeämnen

- Lars ”Mosa” Mosanders kompetens är 

svårslagen i regionen och det har varit roligt 
att jobba tillsammans med honom sedan han 
kom in igen i föreningen under våren, konsta-
terar Micke.

- Byggandet av Kamratvallen 3 kunde heller 
inte ha kommit lägligare. En starkare vi-anda 
kommer att skapas och vi kommer att känna 
oss stolta över att återigen ha ett gemensamt 
hem för ett förnyat IFK. Kring Kamratvallen 
kan vi alla hjälpa till och stöda verksamheten 
och sprida information.

- Arbetet med att förnya och stabilisera 
VIFK:s juniorverksamhet fortsätter och är i 
bra händer tack vare alla de som vecka efter 
vecka ställer upp och ger sin tid för VIFK. Jag 
vill tacka alla föräldrar för allt stöd vi fått nu 
och under den senaste månaden men också 
före det. Ni är en oslagbar kraftkälla när det 
behövs, säger Micke, som avslutar med att 
skicka en hälsning till juniorföräldrarna:

- Att vara tränare är en fin hobby. Visserligen 
tar det mycket tid, men det ger så mycket mer. 
Det är så glädjande att se spelarna lyckas med 
något de tränat på länge!

TEXT: K. D. LÅNGBACKA
FOTO: K.D. LÅNGBACKA 

Micke Englund fortsätter träna flickor födda 2010.

Rundvandring på byggplatsen. Här tar Kamratvallen 3 form konstaterar Henrik Skytte och Toffe Sparv inför en samling juniortränare och -lagledare från VIFK.

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 ald-
rig förtröttas. Människor utan vilkas insats en 
förening inte skulle existera. Som tur är har vi 
väldigt många av dem i vårt VIFK!
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BOTNIA BOLTP

Erik och Anna Riska är mer än nöjda med 
barn-föräldra-gruppen- Vi hörde om gruppen 
av våra bekanta och bestämde oss för att tes-
ta. Som föräldrar är vi väldigt nöjda. Verksam-
heten är på passlig nivå för barnen och dess-
utom passar tiden oss perfekt. Utöver detta är 
det bra sammanhållning i gruppen och ledarna 
gör ett bra jobb.

- Vår äldre son Vilmer tyckte det var väldigt 
roligt på träningarna och det han tyckte mest 
om var att skjuta bollen i mål. Ofta ville han 
även stanna kvar efter träningarna för att 
springa av sig lite extra energi. Nu till hösten 
ska vår yngre son Arvid få testa på. Han har-
många kompisar i gruppen så det kommer 
nog gå bra. Vilmer och Arvid Riska.

Vi är väldigt nöjda
- Tyttäremme, 6 v, aloitti jalkapalloharrastuk-

sen VIFK:ssa kuultuaan siitä päiväkodin muil-
ta lapsilta; ryhmään oli kiva mennä kun siellä 
oli jo valmiiksi tuttuja kavereita. 

Myös pikkuveli, 4 v, halusi oman harrastuk-
sen, ja lapsi-vanhempi-ryhmä vaikutti juuri 
sopivalta Nisulan perheen lapsille.

Lapsi-vanhempi-ryhmässä lapsi pääsee 
oman tutun vanhemman kanssa, leikkien av-
ulla, aloittamaan ja kokeilemaan jalkapallohar-
rastusta. 

- Alussa oma pallo oli lapsi-vanhempi-ryh-
mässä kuin lapsen oma leikkikalu, ja kivointa 
olikin temppuradat, joissa oli erilaisia esteitä 
ja tehtäviä. Ajan myötä myös kilpailuhenkisyys 
ja pallon käsittely jalalla tulevat tutummaksi 
ja tottakai, myös maaleja on kiva päästä teke-
mään, kertoo isä Matti.

Ryhmään oli kiva mennä
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Volkswagen toppar Traficoms statistik över registrerade helelbilar i 
Vasa och kommunerna runtomkring; Korsholm, Malax och Vörå. Tes-
la är populärast i Österbotten och hela Finland, men inte i Vasatrakten 
där VW ligger snäppet före.

Hur kommer det sig?

- Av Käyttöautos försäljnings- och servicepunkter var vi i Vasa först 
på plan, berättar Jari Aalto, bilförsäljare på Vaasan Käyttöauto.

- Då helelbilsmarknaden kom i gång för fyra år sedan var vi först ut 
och detta i kombination med att Volkswagen alltid haft en stark kund-
krets i Vasatrakten gör det här möjligt. 

- Dessutom har vi Vasas energipolitik och energiklustret att tacka 
för framgången. I Vasatrakten hittar vi många modernt agerande 
människor som redan idag satsar på miljölösningar, funderar han. 

Den verkliga boomen kom för två år sedan då Volkswagen kom med 
sin ID-serie. ID.6 presenteras 2023, men redan nu finns den största mo-
dellen ID.BUZZ på marknaden. ID-serien har planerats som en elbil 
redan från första början.

För Volkswagen är fotbollen den viktigaste sporten. VW har funnits 
med i bilden på alla stora fotbollsmästerskap och lokalt samarbetar 
Käyttöauto, förutom VIFK, med Wasa Footballcup, som man stött i 
många år.

Volkswagen vanligaste 
elbilen i Vasatrakten

ARTIKELN ÄR EN ANNONS

För Jari Aalto på Vaasan 
Käyttöauto är kombi-
nationen fotboll och 
Volkswagen elbil en 
självklarhet.

Ryhmään oli kiva mennä
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Hösten är här och VIFK:s herrlag har gått 
som tåget i fotbollens division 2.

Huvudtränaren Max Peltonen har förtjänst-
fullt lotsat den unga truppen och hittills har 
gänget skrapat ihop långt över 30 poäng. Dock 
leder urstarka JJK zonen.

Magazinet passade på att ta pulsen på laget 
genom att ta en snabbintervju med assisteran-
de tränaren Christian ’’Cisse” Almén:

- Vi har släppt in väldigt få mål och det berät-
tar ganska mycket, analyserar han. I år har vi 
ett verkligt stabilt lag på benen och en ytterli-
gare bidragande orsak till årets fina resultat 
grundar sig på ett starkt grundspel där alla har 
tagit till sig spelsystemet.

Vi som sett matcherna från läktaren kan ing-
et annat än hålla med.

- Vi har ett stabilt lag och dessutom lyckades 
vi få in nya killar med bra inställning i våras, 
funderar han vidare.

Här avser han de nya killar som kom in i trup-
pen eftersom de studerar i Vasa och som själ-
va tog kontakt för provspel med VIFK.

Herrlaget går som tåget!
Lubu och Eddie är viktiga för VIFK denna säsong - i varsin ända av planen.

TEXT: TOBBE HOLMGREN
FOTO: TOBBE HOLMGREN

Eddie Hiekkanen och smedsbykillen Lu-
bunga ’’Lubu’’ Etoka har i skrivande stund spe-
lat flest minutrar i VIFK, så vad passar bättre 
än att lära känna dessa gossar lite bättre.

’’Lubu’’ är född 2004 och är yngst i truppen. 
Han är vindsnabb och målfarlig. Lubu har spe-
lat näst mest minuter i år och nätat hela sju 
gånger. 

Han startade sin fotbollskarriär i FC KoMu ef-
ter att flyttat till Finland från Zambia

- Jag var ute och cyklade i Smedsby med min 
kompis JC och då såg vi ett gäng som spela-
de fotis. Vi gick förstås med och började spela 
med gänget där, berättar Lubu. Efter ett par år 
flyttade vi till VIFK och på den vägen är vi ännu, 
säger Lubu med ett skratt. Även JC (Jean 
Claude Mamenya) tränar med herrarna tidvis 
och att även han har  debuterat i herrlaget.

Eddie Hiekkanen har spelat allra flest minu-
ter i årets VIFK. Eddie startade sin fotbollskar-
riär i BK-48.

- Jag minns att då vi skulle välja nummer till 
speldräkten så valde jag nummer 5 eftersom 

jag var fem år, minns Eddie med ett leende på 
läpparna. 

Sedan 2020 Eddie har spelat i VIFK:s herrlag 
med undantag för ett äventyr till USA i vintras. 
Han skolades om till mittback inför denna sä-
song efter att förut ha hållit till på mittfältet.

- Som mittback har man litet mer tid med bol-
len, men samtidigt måste man hela tiden vara 
på tårna och ha rätt mental inställning i när-
kamperna under 90 minuter.

- Jag tycker själv att mina styrkor är spelför-
ståelsen och spelet med boll, svarar Eddie ef-
tertänksamt. 

Ett bra svar och det kan ju kanske t.o.m ledas 
i bevis, eftersom laget släppt in så pass få mål 
i år.

Helt klart är att VIFK:s herrar hittills har pre-
sterat fin fotboll och det ser ut som om en 
kvalplats till division 1 är klar, eftersom det är 
de fyra första från alla tre zoner som går till 
uppflyttningskval. 
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IFK-profiili

Micke sanoo ”Kiitos ja näkemiin” 
mutta VIFK:ta hän ei koskaan jätä

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

Ensi kaudella harjoitellaan viidesti viikossa.Varustusten on syytä olla kunnossa.

Michael “Micke” Englund on IFK:n juniorija-
oston puheenjohtaja. Hän on tehnyt pitkän ru-
peaman seurassamme. Hän aloitti aikoinaan 
“hymyjunnuissa” (solskensgrabbarna) Benkku 
Strandinin ohjauksessa. Ja nyt oltuaan VIFK:n 
hallituksessa ja junioriosastossa joitakin vuo-
sia (ja tämän lehden arvostettu avustaja toim. 
huom.) hän hellittää hiukan ja luovuttaa junio-
rijaoston pestin uusille voimille.

Mutta VIFK:ta hän ei koskaan jätä, vaan jat-
kaa yhdessä Peter Åkerholmin kanssa 2010 
syntyneiden tyttöjen valmentamista.

Mutta palataan tähän panoksen hellittämi-
seen. Miksi?

- Minulle on tulossa tiettyjä haasteita, joista 
minun on selvittävä ensin. Mutta sitten palaan 
takaisin tämän mainion juniorijaoston poru-
kan pariin, sanoo Micke.

Yksi haasteista koskee Micken opintoja. Insi-
nööri Micke aikoo suorittaa loppuun ylemmän 
korkeakoulututkintonsa Helsingin Metropo-
lia-ammattikorkeakoulussa. Hän on erikoistu-
massa rakennuskorjaukseen ja hänen va-
kituinen työnsä Vamian rakennustekniikan 
lehtorina Vaasassa vaatii oman aikansa.    

T-10 tyttöjen valmentaminen tulee vaatima-
an enemmän aikaa iltaisin, koska tytöt kasva-
vat ja siirtyvät kolmesta viiteen harjoitusker-
taan viikossa. Haluan myös viettää enemmän 
aikaa perheeni, vaimoni ja kahden tyttäreni, 
Olivian 12 v ja Emman 9 v kanssa. Sen tähden 
minun on luovuttava jostakin, jotta minulle jäi-
si enemmän aikaa tätä varten.

- Oikeastaan toimintani juniorijaostossa ja 
hallituksessa olisi päättynyt jo huhtikuussa 
mutta tein poikkeuksen ja olen pestissä vielä 
muutaman kuukauden. Wasa Footballakade-
min ja seuran vaikea tilanne aiheutti sen, että 
päätin uudelleen arvioida päätökseni siirtyä 
syrjään, jotta voisin hoitaa asiat ja olla seuralle 
avuksi Micke tuumaa.

Syntynyt tilanne WFA:n kanssa on valitetta-
va. Juniorojaostossa meidän on pidettävä ka-
ikkien juniorien ja heidän vanhempien puolta 
ja samalla turvata koko seura.

Emme voineet missään nimessä hyväksyä 
sitä, että aikomuksena oli häivyttää VIFK ja 
ottaa osa seuran toiminnasta omaan haltuun. 
Omasta puolestani toivon, että syntyisi uusi, 
hyvä yhteistyömuoto ja toivonkin, että löytäis-
imme yhteisen sävelen jatkossa, sanoo Micke.

Muutama asia on vielä selvittämättä, mut-

ta kaikki voidaan selvittää. Toivonkin, että ne, 
jotka neuvottelevat rakaisuista asettavat ju-
niorien edut ensi sijalle ja jättävät muut asiat 
vähemmälle huomiolle, hän lisää.

Micke näkee myös paljon ilon aiheita.
- Lars “Mosa” Mosanderin pätevyyttä ei 

hevillä näillä seuduilla päihitetä ja hänen kans-
saan on ollut hauska työskennellä siitä lähtien, 
kun hän palasi keväällä seuraamme, Micke to-
teaa.

Uuden Kamratvallen 3 rakentaminen ei olisi 
voinut sopivampaan hetkeen sattua. Se syn-
nyttää vahvemman me-hengen ja tulemme 

tuntemaan ylpeyttä siitä, että meillä taas on 
ikioma  uudistuneen IFK:n yhteinen koti. Voim-
me kaikki olla mukana auttamassa ja tuke-
massa hanketta ja levittää informaatiota Kam-
ratvallenista.

-Työ jatkuu VIFK:n junioritoiminnan uudis-
tamisen ja vakiinnuttamisen saralla ja se on 
hyvissä käsissä kiitos niiden, jotka viikko vii-
kon perään ovat mukana ja antavat aikaansa 
VIFK:n hyväksi. Haluan kiittää kaikkia vanhem-
pia kaikesta tuesta, jonka olemme nyt ja viime 
kaudella saaneet mutta myös kaikesta sitä 
ennenkin. Olette voittamaton voimavara tarvit-
taessa sanoo Micke, joka lopuksi lähettää ter-
veiset kaikille juniorien vanhemmille:

- Valmentajan pesti on hieno harrastus, Vie-
hän se paljon aikaa mutta se antaa niin paljon 
enemmän. On niin ilahduttavaa nähdä, kun pe-
laajat onnistuvat jossakin, jota he kauan ovat 
harjoitelleet

TEKSTI: K.D. LÅNGBACKA 
KUVA: K.D. LÅNGBACKA
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Naturnära boende när det är som bäst

14 - VASA IFK 2019 

BEGAGNADE TELEFONER
FRÅN MULTITRONIC
Läs mera på multitronic.fi/outlet

HITTA OSS
Hovrättsesplanaden 18
65100 Vasa

ÖPPETTIDER
Mån - Fre: 10-18
Lör: 11-15

WEBBUTIK
www.multitronic.fi

269€
från

Redo att användas
Varje telefon kommer i en tunn trälåda. 
Dessutom får du en kabel och ett SIM-ejektorverktyg.

Garanti 
Vi ger 12 månaders garanti på alla telefoner vi säljer. 
Går den sönder, reparerar eller byter vi ut den gratis.

iPhone 7 32GB

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

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

Några poäng ytterligare behövs för att serieplatsen i division 2 skall vara säkrad inför 
nästa säsong. Hemma mot topplaget KuFu (4-2) lossnade målskyttet på ett sätt som gör 
att man vågar tro att det inte skall vara något problem med den saken. Två lag faller direkt. 
Men också den ”sämsta trean från slutet” åker ur. Så för säkerhets skulle borde man ha 
minst tre lag bakom sig.

FOTO: JOHAN GEISOR

Hur många faller?
Då man följer med herrar-

nas serie i division 2 riske-
rar man bli lite lurad av på 
vilket sätt serietabellen är 
utformad. Det renodlade 
nedflyttningsstrecket dras 
ovanför de två lagen som 
parkerar längst ner. Men: 
Det lönar sig nog utan vi-
dare att ha tre lag bakom 
sig i tabellen. Saken är den, 
att det är totalt sju lag som 
degraderas. Dels de två 
sämsta från varje zon. Men 
också den ”trea från slutet” 
som har minst poäng. Sä-
songen igenom har de lag 
som varit trea från slutet 
i de båda övriga zonerna 
spelat ihop i genomsnitt en 
poäng per match.

Inför matchen mot 
överlägsna serieledaren 
SJK-Akatemia (fredag 16.8) 
hade VIFK 16 poäng på 14 

matcher. Utöver VIFK och 
Hercules hade övriga lag 
spelat 15 matcher av 22. 
PK-37 hade då tio poäng, 
strax före PK-37 (9 p.) och 
VPS-Akatemia (6 p.).

Samtidigt talar vi om att 
KäPa, GrIFK och EPS (tre 
lag från huvudstadsriegio-
nen) parkerar på 13-15 po-
äng efter 15 omgångar i zon 
B. EPS ligger näst sist, på en 
direkt nedflyttningsplats. I 
zon A har MiPK (S:t Michel), 
NJS (Nurmijärvi) och klas-
siska H:forslaget Kiffen 16 
poäng på 15 matcher. Dessa 
är strax ovanför nedflytt-
ningsstrecket.

Med 16 poäng på 14 
matcher tycker man att det 
i princip borde räcka med 
ett par segrar till för VIFK:s 
del. Saken borde med andra 
ord vara som i en liten ask. 

Vasaratie 7 Hammarvägen, Vaasa - Vasa
✆ 010 3210 100

www.repaint.      www.tomtom. 

KOLARIKORJAAMO JA MAALAAMO
PLÅTSLAGERI OCH BILMÅLERI

Vasaratie 7 Hammarvägen, Vaasa - Vasa
✆ 010 3210 100

www.repaint.      www.tomtom. 

KOLARIKORJAAMO JA MAALAAMO
PLÅTSLAGERI OCH BILMÅLERI

Tervetuloa  
tulevaisuuden 
jätelajitteluun

Tule testaamaan  
tietojasi lajittelusta.  
Tervetuloa pelaamaan  
meidän mobiilipeliä!

PREMIÄR: 12.11.2022
AV ADDE MALMBERG

EN FARS SOM HYLLAR 
ELDSJÄLARNA I 
FÖRENINGSLIVET  

VASA IFK 2019 - 7 

www.epv.fi

BOTNIA BOLTP

FOTO: JOHAN GEISOR

Jarmo Pylkkä 0408482214   
Ari Pitkäranta 0408482215   
       

www.vaasanrakennuskorjaus.fi

BIG DOG Ab Oy
www.bigdog.fi

Vallgrundvägen 78 a Replot

 
 

Behöver du en hyreslägenhet ?             Tarvitsetko vuokra-asunnon ?  
 

Vi har radhus- eller våningshus              Meillä on rivi- tai kerrostalo asuntoja  
lägenheter i Smedsby, Kvevlax,              Sepänkylässä, Koivulahdessa 
Solf, Petsmo, Jungsund och i              Sulvalla, Petsmossa, Jungsundissa  
Replot.               sekä Raippaluodossa, 
 

Fastighets Ab Korsholms Bostäder 
Centrumv 4 / Keskustie 4,   65610   Korsholm /  Mustasaari 
Tel  / Puh  06-3277123  ,  0400 188 083 
www.korsholmsbostader.fi 
 

Oy 

050 4048940

Ab

Bygger - Rakentaa
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”The Best in Town”. Det finns många pizzaställen i Vasa, men få kan 
kalla sig bäst i stan. Det kan La Strada. Åtminstone enligt tidningen 
Ilta-Sanomat, vars kulinariska team åkte runt i Finland för en tid sedan 
och smakade sig fram bland pizzeriorna.

La Strada, som ligger i korsningen av Stationsgatan och Kaserngatan, 
ägs av Haki Lajqi. Mannen från Kosovo har bott i Finland i 32 år. År 
2003 kom han till Vasa och startade Pikku Quattro och 2009 blev det 
La Strada. La Strada betyder kort och gott ”gatan”, och har ingen vida-
re betydelse än så.

La Strada har en jämn ström matgäster, speciellt på helgerna. På me-
nyn finns pizza, kebab och sallader, men nu till hösten kommer Haki 
att presentera en ny meny. På den kommer det att finnas hamburgare, 
specialsallader, maträtter med kyckling och potatis i olika former. Mer 
än så vill Haki inte avslöja. Han gillar att se framåt och utveckla sitt 
koncept.

Dessutom kan han erbjuda en trivsam uteterass och har öl- och vin-
rättigheter.

Hur kommer det sig att La Strada blivit så populärt? Vi frågar Haki:

Godaste pizzan 
och mycket mer

La Strada i Vasa

La Stradas ägare Haki Lajqi tar en kaffe och pratar gärna med gästerna.

-Det är tre grejer; god kvalitet, bra service och rent & snyggt. Så en-
kelt är det.

Haki Lajqi är den goda servicen personifierad. Han har alltid tid för 
matgästerna, ibland slår han sig ner och språkar en stund. Språket är 
inget problem. Han talar svenska, finska och engelska. Plus några 
språk därtill.

Haki har startat två pizzerior i Vasa från ”scratch”. Därtill har han 
hunnit fostra fyra barn. Familjen har klarat sig bra. De två äldsta barnen 
är redan utflugna, den tredje på väg ut i världen medan minstingen, fot-
bollsspelaren, är född 2009.

Jättegod mat, en dos humor och mycket kärlek. Det är La Strada det!

ARTIKELN ÄR EN ANNONS

Välkommen  
med i framtidens 
avfallssortering

Testa dina kunskaper  
om sortering. 
Välkommen att spela  
vårt mobilspel!

Books & magazines in different 
shapes and sizes.

You imagine, we print.
Creativity done together 

ggrroouupp

Korsholms Tryckeri     
Mustasaaren Painotalo

www.ktmp.fi
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Våra juniorer - Meidän juniorit

VIFK flickor –09 deltog i Umeå fotbollsfes-
tival 2022. Torsdag morgon fylldes Wasaline 
med ivriga och spända fotbollsspelare. Bara 
båtresan i sig var en upplevelse för de flesta, 
men det var bara en början. 

Framme i Umeå åkte vi till skolan vi skulle 
övernatta på och packade upp sakerna. Flick-
orna tog vinster i båda torsdagens matcher 
mot svenska lag. På fredagen var det bara en 
match så flickorna hann spendera en del av 
dagen i Umeå centrum. 

På lördag spelades två matcher varav kvarts-
finalen var mot ett finländskt lag. Lördag kväll 
var det konsert med Birkir Blaer. Söndag mor-
gon blev det tidig väckning. Sakerna packades 
färdigt och efter frukost var det dags för semi-
final. Semifinalen avgjordes med straffar och 
Gimonäs Umeå IF tog hem segern. 

Båttidtabellen och tiden för bronsmatchen 
krockade, så det blev tyvärr ingen bronsmatch 
för flickornas del. På båtresan hem var flickor-
na trötta men glada och en värdefull upplevel-
se rikare.

Turnén blev en succé trots att flickorna inte 
hann spela bronsmatch. Att få vara med och 
uppleva turneringen tillsammans med flickor-
na var guld värt. Jag har sett flickorna samar-
beta på plan tidigare, men att få vara med och 
se det på nära håll var en upplevelse. Under 
resan fick flickorna uppleva alla olika känslor. 
Det var spänning, glädje, gemenskap och även 
några tårar fälldes. 

Det var underbart att även få se och höra 
lagledningen prata och planera tillsammans. 
Det gläder och värmer mig som förälder att all 

VIFK:s F-09VIFK:s F-09    
De tog båten De tog båten 
till Umeå!till Umeå!

fokus är på flickorna och på att de ska få ha 
roligt och uppleva saker tillsammans och ut-
vecklas tillsammans som grupp. 

Varje flicka ses och hörs och alla är lika vär-
da och det syns även på flickorna. Flickorna 
ställer upp för varandra i alla lägen, skrattar 

Glada miner då VIFK:s flickor -09 besökte Umeå. Varje flicka ses och hörs och alla är lika värda.

Pohjanmaan
Viemäripalvelu Oy

0400 664 862   0400 604 946

och gråter tillsammans och ger kompisen en 
kram när det behövs. 

Gemenskap, respekt, glädje. Dessa ord sum-
merar väldigt bra hur jag upplevde cupen till-
sammans med flickorna.

TEXT OCH FOTO: HEIDI SÖDERBERG

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

Kivihaantie/Stenhagavägen 5, 65300 Vaasa-Vasa 

Puh./Tel. 06-319 3900

  Auki - öppet  ma -pe, må-fre 10-20, la-lö 10-16,  su-sö 12-16
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VIFK:s F-09VIFK:s F-09    
De tog båten De tog båten 
till Umeå!till Umeå!

Kannustushuudot kaikuvat viimeisten Mini-
cupenin pelien jälkeen. Keli oli märkä, mutta 
tytöt eivät antaneet sen haitata peliä tai fiilistä. 
Pelaaminen on vaan niiiiin kivaa!!!

Saanemme esitellä Vasa IFK:n -15, -16 ja -17 
syntyneet tytöt. Joukkueessa treenaa noin  45 
innokasta futaajatyttöä ja sinun on parasta 
varoa, kun he tulevat kohti täyttä höyryä. Mei-
stä valmentajista on välillä melkein pelottavaa 
seisoa maalissa tyttöjen kuljettaessa palloa ja 
vetäessä hirmuvetoja. Paras sulkea silmänsä 
ja toivoa parasta!  

Joukkue treenaa kerran viikossa ja joukku-
etta valmentavat allekirjoittanut, Sebastian 
Strandvall, Marko Uusitalo ja Matti Nisula, 
joka myös toimii joukkueen rahastonhoitaja-
na. Andreas Blundin hoitaa joukkueenjohtajan 
tehtävät ja lisäksi meillä on ryhmä vanhempia, 
jotka ovat lupautuneet apuvalmentajiksi tar-
peen vaatiessa. Kaikkia todellakin tarvitaan, 
sillä meillä on iso ryhmä tyttöjä, joita haluam-
me parhaalla mahdollisella tavalla kehittää ja 
kasvattaa tuleviksi naisfutaajiksi. Nuorem-
milla painopiste on pallonkäsittelyssä, kuljet-
tamisessa ja rohkeuden löytämisessä peli-
tilanteissa sekä itse peli-idean alustavassa 
käsittämisessä. 

Paljon treenataan vielä leikin kautta, mutta 
on ollut ilo huomata, kuinka nämä tarhaikäi-
set ja eskarilaiset pystyvät omaksumaan pal-
jon niistä asioista, jotka valmentajat yrittävät 
selittää, opettaa ja havainnollistaa. Kouluikä-
iset pelaajamme ovat yllättäneet meidät ka-
ikki hurjalla taisteluhengellään sekä treeni- ja 
peli-innollaan, ja välillä matseissa ei voi kuin 
seisoa ja ihailla sitä joukkuepeliä ja -henkeä, 
jota tytöt osoittavat. Heillä on kivaa yhdessä ja 
he haluavat kehittyä sekä yksilöinä että jouk-
kueena ja tämä on tuottanut hurjaa tulosta!

Tänä kesänä osallistuimme kokonaisten kol-
men joukkueen voimin -16 syntyneitten Mini-
cupeniin sekä yhdellä joukkueella -15 sarjaan. 
Osallistuimme myös neljällä joukkueella Wasa 
footballcupiin, joka oli ehdottomasti kesän 
kohokohta. Joukkue päätti turnauksen oma-
an juhlaan, jossa juhlallisin menoin jaoimme 
mitalit ja diplomit, järjestimme diskon sekä sö-
imme herkkuja. Tämähän on yhtä tärkeää kuin 
itse pelaaminen! 

Toukokuussa -15 joukkue osallistui Härmäs-
sä järjestettyyn turnaukseen ja syyskuussa 
Norrvalla cupiin, ja joukkue on myös pelannut 
harjoitusotteluita vanhempia joukkueita vasta-
an. Syyskuussa joukkue järjestää Fennia Are-

Vi är vita, vi är blå, vi är Vasa IFK

VIFK:n lippu korkealla!

enassa miniturnauksen lähialueen -16 synty-
neille joukkueille. 

Tämän jälkeen on aika jäädä viettämään tä-
män vuoden ensimmäisiä treenivapaita viik-
koja ennen ensi kauden suunnittelun ja valmis-
telun aloittamista.

Valmentajat ja joukkueenjohto haluavat 
kiittää kaikkia tyttöjä kuluneesta kaudesta, on 
ollut ilo saada kehittyä yhdessä jalkapallon 
saralla! Kiitos kuuluu myös kaikille perheille, 
jotka ovat jaksaneet kuskata tyttöjä treeneihin, 

harjoitella ja hioa yksityiskohtia kotona sekä 
järjestää kioskitoimintaa kotiotteluiden aika-
na. Teitte tämän kaiken erinomaisen hyvin! 
Kiitämme myös sponsoreitamme Wasaconia 
ja Waasa graphicsia sekä kaikkia muita meitä 
kuluneen vuoden aikana kannustaneita! 

Ihanaa syksyä kaikille!
TEKSTI: ÅSA LÖF
KUVA: PIA REINI

HEJA, HEJA, HEJA, HEJA, 
HEJA!HEJA!
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Det viktigaste för varje spelares utveckling 
är det som sker på de egna lagens träningar 
och hur man tränar på egen hand. Ibland kan 
det dock vara roligt att få inspiration genom 
att träffa nya kompisar, nya tränare och se nya 
platser på ett fotbollsläger eller camps som de 
heter på engelska. Fotbollslägren hör helt en-
kelt sommaren till. 

Idag har fotbollsspelarna ett väldigt stort ut-
bud av fotbollsläger att välja mellan. Utöver 
föreningens egna läger ordnas en mängd oli-
ka läger med olika teman. En del hålls givetvis 
även i vasatrakten.

Här är några av de fotbollsskolor som brukar 
besökas av Vasa IFK:are: 

Football Development School/Aston Villa

Kristian Heames, från England, har hållit fot-
bollsskolor i Österbotten sedan 2010. Heames 
fungerar till vardags som scout för Aston Villa 
i Finland och England. FDS hade tidigare sam-
arbete med West Bromwich Albion men i år är 

Vad vore sommaren utan fotbollsläger?

augusti för att hålla skottläger på orten för för-
sta gången. Under det två dagar långa lägret 
övades det på olika tillslag och gjordes skot-
tester. Som tilläggstjänst kan man köpa en vi-
deoanalys av sitt eget skott med feedback på 
vad som är bra och vad som kan utvecklas. Vill 
man kolla var campen ordnas kan man följa 
soccer.camps.suomi på Instagram.   

Ajax Camps & Clinics

Ajax Camps ordnas varje sommar på olika 
orter i Nederländerna. Ett av ställena är på 
Ajax egen mytomspunna träningsanläggning 
De Toekomst i Amsterdam. Dessa läger be-
söks varje sommar av unga fotbollsspelare 
från hela världen. 

Några unga Vasa IFK:are besökte under 
sommaren ett läger där de under en veckas tid 
fick träna och även leva som Ajax-spelare un-
der fem dagar i faciliteter av absoluta världs-
klass. Under veckan tränar man på på natur-
gräs, konstgräs och streetfotboll på asfalt. 

det första året som lägret hölls i Aston Villas 
namn. Alla spelare får skriftlig feedback efter 
lägret och också under träningarna ges kon-
stant konstruktiv feedback åt alla spelare. 

Det viktigaste med camps tycker Heames är 
att barnen skall ha roligt. Han tycker att fotbol-
len i Finland lätt blir för strukturerad. Det som 
skiljer FDS från andra läger är att det finns en 
möjlighet att gå vidare. 

Imponerar man på tränarna under campen 
kan man bli inbjuden till extra träningar under 
vintern. Imponerar man på dem kan man bli 
inbjuden att spela turneringar i Finland och Eu-
ropa. 

Vill man veta när nästa öppna läger arrang-
eras så kan man följa FDS Academy på Face-
book eller Instagram där det finns information 
om när läger ordnas.

Soccer.Camps.Suomi 
Potkutekniikkaleiri

Pauliina Miettinen besökte Vasa i början av 

Unga VIFK:are i goda händer på fotbollsläger.
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IFK-specialaren

Steven Bergwijn 
fick skriva ganska 
många autografer 
i sin Porsche åt 
lägerdeltagarna.

Vad vore sommaren utan fotbollsläger? Alla kläder ingår i anmälningsavgiften så alla 
tränar i Ajax röd-vita dress. 

Extra krydda ger det att Ajax herr- och dam-
lag tränar samtidigt på samma anläggning. 
På morgnarna och eftermiddagarna stannade 
bland andra Lisandro Martinez sin Ferrari och 
Steven Bergwijn sin Porsche för att skriva au-
tografer åt lägerdeltagarna. 

Platserna går fort åt, så vill man få en plats 
till nästa sommars läger så kan man anmäla 
sitt intresse på www.ajaxcampsenclinics.nl. 

Liverpool International 
Football Academy

LFC-skolorna ordnas varje år runt om i stora 
delar av världen. I Finland har läger ordnats 
på somrarna tillsammans med någon värd-
förening. Tränarna kommer från England och 
är handplockade av LFC. Ville Hänninen från 
Äänekosken Huima har under flera års tid stått 

värd för lägret. 
Han tycker det bästa med lägrena är att 

se barnens glädje men lyfter också fram att 
många via campen har fått vänner och bekan-
ta runt om i världen. Ville lovar att det ordnas 
LFC-camp i Äänekoski även nästa sommar, 
men tipsar också om att det kan bli aktuellt 
med ett läger under vintern. 

Spelarna lär sig att försvara som Virgil van 
Dijk, att vända som Roberto Firmino och att 
göra mål som Mohammed Salah. Under det 
tre dagar långa lägret betonas ”The Liverpool 
Way” och deltagarna får, förutom att lära sig 
fotbollsfärdigheter, även fostras i de värde-
ringar som uppskattas hos en av Europas 

mest framgångsrika klubbar.  
Alla spelare får feedback efter campen kring 

vad man gjort bra och vad man kan förbättra 
i sitt spel. På www.liverpoolfootballschool.fi 
kommer information om var och när nästa lä-
ger i Finland ordnas.

Coerver Coaching

På 1970-talet lade Weil Coerver i Nederlän-
derna grunden till ett teknikutvecklingspro-
gram för unga spelare. Fokus ligger på ef-
fektivt anfallsspel och det tränas mycket på 
bollkontroll och en-mot-en-situationer. Dennis 
Stjernfeldt från Sverige förvaltar Coervers arv 

i Finland och Sverige och har dragit läger i Va-
saregionen i många år. Dennis brukar, utöver 
sommaren, även besöka Vasa under höst- och 
jullovet. Ett av Coerver Coachings mål är att 
visserligen lära barn och ungdomar att upp-
skatta vinst, men inte högre än karaktär och 
insats. Är man intresserad av Coervers fot-
bollsskolor kan man höra med sin egen träna-
re eftersom Dennis brukar skicka information 
åt lagledningen om kommande läger i god tid. 

P.s. nästa sommar kommer VIFK att ordna 
ett riktigt super läger!

TEXT: ANDREAS LINDROOS
FOTO: ANDREAS LINDROOS

www.epv.fi

EPV Energi är föregångare inom 
utsläppsfri energiproduktion. 
Målet är klimatneutralitet 2030.

Jarmo Pylkkä 0408482214   
Ari Pitkäranta 0408482215   
       

Fullständig rostskyddsbehandling på person- 
och paketbilar

Roy Kronholm, tel. 050-438 5874    Helsingby   www.autorost.fi
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BÄCK & VILÉN
FÖRETAGSTJÄNST - YRITYSPALVELU

Bakom varje
framgångsrikt

företag står en kunnig
bokföringsbyrå!

Auktoriserad medlem i
Ekonomiadministrationsförbundet

+358 (06) 3209 550
info@back-vilen.�

W W W . B A C K - V I L E N . F I
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Lediga hyresbostäder och tomter  
i Malax kommun Nära till all service, 

bl.a.  affär, HVC och apotek
Intresserad? 

Kontakta disponenten, tel 050 5524301
Närmare uppgifter: www.malax.fi

Inredningsplanering 
och byggtjänster 
under samma tak

Privata och offentliga miljöer

BOKA TID FÖR ETT KOSTNADSFRITT  
KARTLÄGGNINGSMÖTE
Ring 050 4339 303 eller info@aveobr.fi
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”Tack för att ni inte låter mina barn
tappa tron på mänskligheten”

Kostnadsfri offert

- Tvättning och målning av tak
- Service och underhåll av tak
- Taksäkerhetsprodukter

044-9392417 / Nicklas
www.takservice.fi

 
 

Behöver du en hyreslägenhet ?             Tarvitsetko vuokra-asunnon ?  
 

Vi har radhus- eller våningshus              Meillä on rivi- tai kerrostalo asuntoja  
lägenheter i Smedsby, Kvevlax,              Sepänkylässä, Koivulahdessa 
Solf, Petsmo, Jungsund och i              Sulvalla, Petsmossa, Jungsundissa  
Replot.               sekä Raippaluodossa, 
 

Fastighets Ab Korsholms Bostäder 
Centrumv 4 / Keskustie 4,   65610   Korsholm /  Mustasaari 
Tel  / Puh  06-3277123  ,  0400 188 083 
www.korsholmsbostader.fi 
 

ST1 KVEVLAX, KARLEBYV. 1134, 66530 Kvevlax
06-3460 151 / info@st1kvevlax.fi    ÖPPET VARJE DAG

KONTAKTANNONS

Sökes: DU BIL, BILIST, Trött och hungrig, dåliga 

vindrutetorkare, slitna däck, smutsig bil och tom 

tank

Här finns: Traditionell servicestation invid Riks-

väg 8 i Kvevlax. Vi har det du behöver. Bränsle, 

biltillbehör, nya däck, biltvätt mat och kaffe.

Barn och famlij inget hinder, alla är välkomna. 

Kom in efter en kopp kaffe så träffas vi och disku-

terar. Kanske det leder till något mera?

Eventuellt ett byte av ringar.
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FOTO: Jenny Lindholm

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 yksity-
iselämän 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 aika-
naan tulee ”booknews”. Kunhan tässä ehditään.

 Inkast på  slutet

Funderingar kring fotbollsregler

Talkoredaktören laddar upp med sin favoritläsning? Nja. Fullt så stort är 
egot inte. Bara en illustration av att 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.

Med tanke på ur länge man har spe-
lat fotboll är det rent otroligt hur lite 
reglerna har ändrats. Fortsättnings-
vis gäller detta med 11 spelare på 
plan, en speltid på 90 minuter, in-
kast, hörna, målbur enligt vissa giv-
na mått och så vidare. 
Hösten 1863 möttes representanter 
för ett antal klubbar i London för att 
spika det hela. En ledamot vägra-
de skriva under. Han tyckte det var 
okay att ta krokben och passa bol-
len 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 fin-
ländska 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:

* En spelare som blir utbytt går av 
plan den närmaste vägen. Han går 
alltså inte till det tekniska området, 
där tränarna håller till. Mycket bra. 
Svårare att maska mot slutet av 
matchen.

* Målvakten behöver inte ha mer än 
ett ben på mållinjen vid en straffs-
park. Lika så bra? Mer sällan en 
straff tas om, även om det vore mo-
tiverat enligt nuvarande regler?

* Vid inspark, eller frispark innanför 
egna straffområdet, måste bollen 
inte lämna straffområdet innan en 
medspelare får beröra bollen. Bra. 

Den där regeln har varit lite onödig.

* 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 be-
svärliga tolkningsfall.

* Vidare skall man ta i hårdare mot 
spelare som ställer till bråk i för-
svarsmuren vid en frispark.

* Om bollen träffar domaren på ett 
sätt som påverkar spelsituationen 
skall man inte bara låta spelet fort-
gå. 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.

Spontant känns det här vettigt. Åsik-
terna kan gå isär. Så var det säkert 
också då man införde tre poäng för 
seger. Eller något annat. Men nog 
är det ju lite som har ändrats under 
mer än 150 år! Under årens lopp har 
offsideregeln justerats. Plus att mål-
vakten inte längre får ta upp bollen 
med händerna vid bakåtpassning. 
Tidigare fick man ju inte heller an-
vända avbytare. För att inte tala om 
att det var mycket ovanligt att någon 
blev utvisad.
Överlag har väl nog ändringarna 
ändå gjort ett intressant spel än mer 
intressant?

Claus Stolpe

Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
      Elinstallationer & Eltillbehörsbutik 

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

BOTNIA BOLTP

FOTO: JOHAN GEISOR

Jarmo Pylkkä 0408482214   
Ari Pitkäranta 0408482215   
       

www.vaasanrakennuskorjaus.fi

BIG DOG Ab Oy
www.bigdog.fi

Vallgrundvägen 78 a Replot

Lediga hyresbostäder och tomter  
i Malax kommun Nära till all service, 

bl.a.  affär, HVC och apotek
Intresserad? 

Kontakta disponenten, tel 050 5524301
Närmare uppgifter: www.malax.fi


