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ORDFÖRANDES SPALT

En ”het” fotbollssommar har nått andra halvlek
Vi börjar så småningom ha
något av århundradets sommar bakom oss. Förutom en
regnig och blåsig midsommar så har få kunnat klaga
på bristen av soliga dagar.
Fotbollssäsongen är även
den på sin andra hälft. Damerna är med i toppstriden
i division 1. Vårt herrlag
har det litet kämpigare i
en mycket jämn upplaga
av herrtvåan. Hyser dock
tilltro till att spelarna ännu
kommer att få spelet att
börja löpa på bättre. Då
kommer nog de behövliga
poängen in. Kom gärna och
stöd våra representationslag under den resterande
delen av säsongen. Som
åskådare kan du stöda såväl
spelare på plan men även
ekonomin bakom dem.
Vasa IFK profilerar sig via
en bred ungdomsverksamhet. Räcker med att se alla
blåklädda barn på stan. I år
syns det dessutom genom
att vi är med i FM-serien i
såväl den äldsta pojkklassen som i den äldsta flickklassen. Poängmässigt har
det väl inte gått så bra. Men
våra ungdomar får trösta
sig med att man stöter på
hårt motstånd som ger rutin inför framtiden. Hellre

det än att spela i en lägre serie och vinna utan större ansträngning. Noterade dock
att B-tjejerna tog guld i den
stora turneringen Umeå fotbollfestival. Den framgången kan vara värdefull med
tanke på fortsättningen,
tycker man.
Tillbaka till ”vuxenvärlden”. Publikmässigt har det
varit litet klenare än tidigare
år. Men bristen på framgång
för herrlaget kombinerat
med fotbolls-VM har säkert
påverkat detta. Finns det
några där ute bland er som
har ordningsvaktskort så
får ni gärna ta kontakt. Bru-

kar vara enkla uppdrag då
matchbesökarna är ett väluppfostrat gäng. Men detta
nu bara som exempel på att
vi gärna tar emot talkofolk
till olika uppgifter.
Vasaborna, liksom närkommunernas befolkning,
visade dock att de nog kan
gå man ur huset då U19 EMturneringen spelades i Vasa
och Seinäjoki. Matcherna
kom att bli en publiksuccé
med flera matcher där publikmängdenen överskred
5.000 åskådare (eller i alla
fall i termer av sålda biljetter!). Sandvikens stadion
fyllde väl sin funktion och
detta var ånyo ett bevis på
att man ibland måste satsa
litet i förhand för att senare
kunna skörda frukterna av
satsningen.
Arrangemangen under turneringen löpte på mycket
väl och feedbacken från deltagarländerna och UEFA var
idel lovord.
Turneringen gav de lokala
föreningarna en ypperlig
möjlighet att delta både på
talko som även för att få in
lite behövliga slantar via kioskförsäljningen. Vi tackar
alla de som deltog i detta
arbete från vår sida. Från
VIFK-tidningens sida drog
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vi vårt strå till stacken genom att reservera ett helt,
tvåspråkigt uppslag i de två
senaste numren. I det här
numret hade det varit roligt att kommentera något
om FM för ”flickor 13 år”.
En turnering som VIFK fick
äran att arrangera. Men det
här skrivs strax före turneringen startar. Tidningen i
sin tur kommer ut dagarna
efter att allt är klart.
På tal om ”VIFK Magazine”
så varierar innehållet lite
grann från ett nummer till
ett annat. Vi försöker hålla
en språklig balans med ungefär lika mycket innehåll
på bägge språken. Men inte
så att vi sitter med en linjal och kollar. Det finns det
varken tid eller intresse för.
Sett till innehållet är det
vissa gånger ett större fokus
på ungdomsverksamheten,
ibland på någonting annat.
Det beror nu helt enkelt på
vem som har medverkat
och vad de har kommit sig
för att skriva om.
Den här gången ges damfotbollen rätt duktigt med
utrymme. Plus att vi också
fick med en humoristisk
text skriven av en juniorpappa som, enligt egen utsago, inte vet ett skvatt om
fotboll. Normalt sett är det
endast ordförandespalten
som återges på både finska
och svenska. Men hade vi
haft lite fler sidor till förfogande borde det där gärna
ha varit på bägge språken.
Som ni förstår fyller vi gärna
så många sidor som möjligt
med reklam. Annonsera
gärna – eller uppmana de
som har möjlighet därtill att
göra det. Men kika för all del
vilka det är som annonserar.
Styr era inköp till dessa så
får dom något i gengäld för
att de stöder en behjärtansvärd verksamhet.
Kim Sund,
ordförande för Vasa IFK
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jossa kulutusta hyvin kestävä vinyy
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Vi sköter om ditt hus och trädgård
FalsTerbo tapetti bohème tapetti
- gräsklippning
Tapettityyppi: EasyUp. Rullakoko:
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- vedarbete
0,53 x 10,05 m. Päästöluokka: M1.
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- renovering, byggen
Tarjous on voimassa tällä kupongilla 31.12.2018 asti Vaasan Subway®- städning inomhus och utomhus
ravintoloissa. Tarjous koskee vain 15 ja 30 cm Subeja®. Maksulliset
scala
clIck 55
lisukkeet eivät sisälly tarjoushintaan. Tarjoamme edullisemman
tuotteen.
- handla m.m.
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Yksi tarjous/asiakas. Subway® is
a Registered Trademark of Subway IP Inc. ©2018 Subway IPvinyylilattia
Inc.
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lattianpäällyste
K-citymarket
Kivihaka
motiv på en fondvägg.
Otsontie hyvin
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

”Kuuma” jalkapallokesä on jo toisella puoliajalla

FOTO: JOHAN GEISOR
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Pikku hiljaa vuosisadan
kesä alkaa olla takana päin.
Sateista ja tuulista Juhannusta lukuunottamatta kenelläkään ei luulisi olevan
tarvetta valittaa, että aurinkoisia päiviä ei olisi ollut
ihan tarpeeksi. Jalkapallokausi on myös edennyt
toiselle puoliajalle. Naiset
ovat mukana Ykkösen kärkikahinoissa. Miehillä on tiukempaa erittäin tasaisessa
kakkosdivarissa. Olen luottavainen sen suhteen, että
pelaajat saavat pelin kulkemaan paremmin. Silloin
myös tarvittavat pisteet irtoavat.
Tulkaa mielellänne tukemaan edustusjoukkuettamme loppukaudella. Katsojana voit tukea pelaajia
mutta myös seuran taloutta.
Vaasan IFK profiloituu laajan nuorisotyönsä avulla.
Riittää kun näkee sinipukuisia lapsia kaupungilla. Tänä
vuonna näkyvyyttä lisää
se, että olemme mukana
vanhimpien poikien ja tyttöjen SM-sarjassa. Pisteitä
ei ole herunut kehuttavasti
mutta nuoremme saavat
ehkä lohtua siitä, että kova
vastus antaa lisää rutiinia vastaisuuden varalle.
Mieluummin näin kuin että
pelaisimme
alemmassa
sarjassa ja voittaisimme
vaivatta. Merkille pantavaa kuitenkin on, että tytöt
voittivat kultaa Uumajan
suuressa
turnauksessa.
Sillä menestyksellä voi olla
suurtakin arvoa tulevaisuudessa, olettaisin.
Takaisin ”aikuisten” maailmaan.
Yleisömäärältään
tämä vuosi on ollut huonompi kuin aikaisemmat
vuodet. Miesten joukkueen
menestyksen puuttuminen
ja siihen vielä lisättynä MMkisat on varmasti vaikuttanut tähän. Jos joillakuilla
lukijoista on järjestyvalvojan lupakortti , ottakaa yhteyttä. Tehtävät ovat use-

immiten helponlaisia, sillä
katsojat ovat hyvin kasvatettua väkeä. Tämä nyt vain
pienenä esimerkkinä siitä,
että otamme mielellämme
vastaan talkoovoimia eri
tehtäviin.
Vaasalaiset ja lähikuntien asukkaat osoittivat
että kiinnostusta löytyy,
kun sankoin joukoin tultiin
katsomaan Vaasassa ja Seinäjoella pelattua U19 EMturnausta. Otteluista tuli
yleisömenestys ja monessa
ottelussa oli yli 5 000 katsojaa (ainakin myytyjen lippujen mukaan). Hietalahden
stadion täytti tehtävänsä
hyvin ja tämä oli jälleen
osoitus siitä, että aina välillä täytyy uskaltaa panostaa
johonkin, jotta sitten myöhemmin voisi nauttia hedelmistä.
Turnauksen
järjestelyt
sujuivat mainiosti ja osanottajamaiden ja UEFA:n
palute oli pelkkää ylistystä.
Turnaus soi paikallisseuroille hyvän tilaisuuden
osallistua talkoisiin ja kioskimyynti tarjosi mahdollisuuden ansaita tarpeellista lisäansiota. Kiitämme
kaikkia, jotka meidän puolestamme osallistuivat tähän työhön. VIFK-lehden
osalta kannoimme kortemme kekoon varaamalla
kokonaisen, kaksikielisen
aukeaman kahdessa edellisessä numerossamme. Tässä
numerossa olisi ollut hauskaa jollain tapaa kommentoida jotain tyttöjen 13-vuotiaden SM-kisoista, jotka
VIFK sai kunnian järjestää.
Mutta tätä tehdään juuri
ennen turnauksen alkua ja
lehti ilmestyy juuri turnauksen jälkeen.
VIFK-Magazinestä
puheen ollen, niin lehden sisältö vaihtelee numerosta
toiseen. Pyrimme ylläpitämään kielellistä tasapainoa siten, että sisältöä olisi
kummallakin kielellä yhtä

Du som kör mycket:
paljon. Mutta ei kuitenkaan niin, että mittaisimme
viivottimella. Siihen ei olisi
aikaa eikä kiinnostusta. Sisällön osalta keskitymme
joskus enemmän nuorisotoimintaan, joskus johonkin
muuhun. Riippuu ihan siitä
kuka on osallistunut juttuineen ja mistä he ovat sattuneet kirjoittamaan.
Tällä kertaa naisten jalkapallolle annetaan aika
paljon tilaa. Sen lisäksi
saimme mukaan humoristisen tekstin, jonka on kirjoittanut muuan juniori-isä,
joka omasta mielestään ei
ymmärrä hölyn pölyä jalkapallosta. Normaalisti vain
puheenjohtajan palsta julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi. Mutta jos meillä olisi

käytettävissämme
muutama lisäsivu tuo juttu olisi
mielellään saanut olla kummallakin kielellä. Kuten varmasti ymmärrätte täytämme mahdollisimman monta
sivua ilmoituksilla. Ilmoittakaa mielellänne – tai kehottakaa niitä, joilla on mahdollisuus siihen tekemään
niin. Mutta katsokaa kaikin
mokomin ketkä ilmoittavat.
Käyttäkää ilmoittajien palveluja hyödyksenne, niin
he saavat jotain vastapalvelukseksi siitä, että he tukevat tällaista tukea tarvitsevaa toimintaa.

Hos oss kan du tanka Din bil
med förmånlig och ren biogas
för under 30€/gång
och köra ca 500 km/tank.
Samtidigt gör Du gott för naturen!
Vilken Härlig känsla att få
tanka förmånlig biogas!

Kim Sund
Vaasan IFK:n
puheenjohtaja

Oy Martins Auto-Bilimport
Västersvägen 5, 65410 Sundom
Tel: +358 (0)44 357 1213

En oslagbar
servicehelhet

Västra Jeppovägen 288 (längs med riksväg 19).
www.jeppobiogas.fi

AKTIA
PRIVATE BANKING
När förmögenheten ökar krävs mera än vanliga banktjänster. Aktia Private Banking kombinerar på ett unikt
sätt Finlands mest högklassiga kapitalförvaltning och
förståelse för kundens individuella behov. Private
Banking är Aktias exklusiva kapitalförvaltningstjänst
för kunder med större förmögenhet. Aktias 200-åriga
historia som ansvarsfull kapitalförvaltare är ett bevis på
servicens pålitlighet. Aktias organisation är uppbyggd
på ett sätt som gör det möjligt att gå in på djupet i varje
kunds situation; för det har vi närmare 20 privatbankirer som jobbar tillsammans med olika experter. Aktia
lovar dig och din förmögenhet en gynnsam tillväxtmiljö
och en service som överträffar dina förväntningar.

Aktia Private Banking, Vasa
Vasaesplanaden 16, vån. 5
Tfn 010 247 5180
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Ylittämätön
palvelukokonaisuus

AKTIA
PRIVATE BANKING
Omaisuuden kasvaessa käy tavanomainen pankkipalvelu pieneksi. Aktia Private Banking yhdistää
ainutlaatuisella tavalla Suomen laadukkaimman
varainhoidon ja yksilöllisen asiakasymmärryksen.
Private Banking on Aktian eksklusiivinen varainhoitopalvelu tavallista suuremmalle omaisuudelle. Sen
luotettavuudesta kertoo 200-vuotisen Aktian maine
vastuullisena varainhoitajana. Aktian organisaatio
on rakennettu tavalla, joka mahdollistaa syvällisen
paneutumisen jokaisen asiakkaan tilanteeseen lähes
20 yksityispankkiirin ja heidän asiantuntijatiimiensä
voimin. Aktia lupaa varallisuudellesi turvallisen
kasvuympäristön ja sinun toiveesi ylittävän palvelun.

Aktia Private Banking
Vaasanpuistikko 16, 5. krs
Puh. 010 247 6800

WASA SPORTS CLUB

SPORTS GYM

LADIES CLUB & SPA

Wolffskavägen 36 / 65200 Vasa / (06) 318 9700 / www.wsc.fi

Handelsesplanaden 14 B / 65100 Vasa / 010 396 3200 / www.wsc.fi

Finlands mångsidigaste konditionssal
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Damgym mitt i Vasa centrum

”Mikä ihmeen IFK?”

Monet eivät ehkä ole oikein perillä siitä, mitä IFK oikeastaan on?
Idrottsföreningen Kamraterna (IFK)
syntyi, kun kaksi koulutoveria Tukholmassa päätti perustaa urheiluseuran.
Louis Zettersten, joka oli ainoastaan
16-vuotias Norra Realin oppikoululainen ja hänen kaverinsa Pehr Ehnmark,
Östermalmin oppikoulusta, päättivät
julkaista ilmoituksen Kamraten-lehdessä ja perustaa urheiluseuran. Ilmoituksessa lähestyttiin kaikkia urheilusta kiinnostuneita tyttöjä ja poikia.
Aikomuksena oli perustaa pääseura
Tukholmaan ja piiriseuroja maaseudulle. Ilmoitus julkaistiin 1.2.1895 Kamraten-lehdessä ja tätä päivämäärää pidetään koko liikkeen perustamispäivänä.
Vastauksia tuli heti kahdeksan, joista
viisi tuli maaseudulta. Siinä samassa
päätettiin, että seuran nimeksi tulisi
Idrottsföreningen Kamraterna. Nimi otettiin suoraan Kamraten-lehden nimestä ja mottona oli Kamratförbundetin
ohjelma: ”palava isänmaanrakkaus,
rehellinen pyrkimys täyttää kodin ja
koulun velvollisuudet, osoittaa avointa
mieltä viatonta iloa kohtaan, kasvattava
leikki, karkaiseva urheilu, uskollinen toveruus kaikissa elämän vaiheissa”.
Heti perustamista seuraavina vuosina
seurojen määrä kasvoi nopeasti ja liike
levisi melko nopeasti myös Suomeen.
Todettakoon, että näihin aikoihin Suomi
kuului Venäjän valtakuntaan.
Suomen ensimmäinen IFK-seura pe-

rustettiin Ouluun (Uleåborgs IFK) 1897
ja kuukautta myöhemmin perustettiin
Helsingin IFK. HIFK täytti siis vuonna
1897 jo 120 vuotta. Ei mikään huono
saavutus urheiluseuralta.
Vaasan IFK syntyi Vaasan ruotsalaisen lyseon urheilukerhon piirissä. Sen
pojat päättivät Harry Schaumanin aloitteesta perustaa VIFK 1.9.1900.
Tukholman IFK oli alussa koko liikkeen emoseura, mutta vuonna 1901
taakka muuttui liian raskaaksi. Päätettiin luoda erillinen Keskushallitus (CS
= Centralstyrelse) vuonna 1901. IFK:n
keskushallitus on tänään IFK- tavara-

merkin oikeuden haltija sekä IFK-kilven
ja sinivalkoisten värien haltija.
Lisäksi voidaan todeta, että Ruotsin
kuningas Kaarle XVI Kustaa on koko
IFK-järjestön Korkea Suojelija.
Nykyään IFK- seuroja on 170, joilla
kaikilla on nelisakarainen tähti johtotähtenään. Sakarat symboloivat sinnikkyyttä, taitavuutta, voimakkuutta ja
toveruutta.
Vaasan IFK:ssa noudatamme mottoa
”kerran toveri aina toveri”, mikä minusta
hienosti kuvastaa sitä, mistä urheilussa
on kysymys.
Hasse Karlsson

BACK TO
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Hovioikeudenpuistikko 18
65100 Vaasa
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VERKKOKAUPPA
www.multitronic.ﬁ
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”Vinna varje match” – eller
”Spela så spelarna utvecklas”?
Sveriges
herrlandslags
mentala tränare förklarade
i en podcast från VM nyligen att man tagit bort tabeller i yngre juniorers fotboll för att man i slutändan
vill vinna mer. Vinna mer i
slutändan alltså. Åsikterna
om att inte ha tabeller för
unga spelare har gått het i
Sverige och även kända före
detta landslagsspelare har
tyvärr sagt en del negativt
om systemet.
Svenska fotbollsförbundet
brukar veta vad de gör med
sin fotboll och erfarenheterna visar att de kan hålla
kvar fler spelare i fotbollen betydligt längre om det
inte är fullt fokus på tabeller för unga juniorlag. De
tror alltså på detta och vill
alltså vinna mer i slutändan.
Kanske är det viktigare att
ett A-landslag går till kvartsfinal i VM än att ett lag med
10-åringar vinner en turnering?
Många frågar nog sig vem
det egentligen är som vill
plocka ihop stjärnlag för
t.ex. 9-åringar och ta de bäs-

TORI
TORG

ta spelarna ur andra klubbar för att vinna matcher.
Kanske enskilda tränare eller föräldrar. Sällan är det
föreningarnas önskan? Det
finns massor med sunda
system att ge mångsidig
träning och sådan träningsmängd som spelare vill ha
ändå. Det finns ingen bra
orsak att dammsuga andra
klubbar på talanger i lågstadieålder. Ivriga spelare
kan träna extra med en annan klubb om man kommer överens. I Sverige har
de stora stadslagen gjort
just så att spelare bjuds in
att träna extra istället för
att ta spelarna ur de mindre klubbarna i ett tidigt
skede. De har även kommit
till landsbygden och dragit
träningar åt mindre klubbar
avgiftsfritt ibland. Huruvida
stora stadslag toppar i ung
ålder varierar från klubb till
klubb, men i åldern 6-7 år
lär det nog inte förekomma
åtminstone. Bäst är att spela med kompisar och helst
hållas i laget där man bor då
man är i lågstadieåldern.

Juniorer vill nog normalt
vinna matcher då de spelar.
Den egenskapen försvinner
inte utan tabeller. Överdriven toppning av lag för att
få fler matcher i turneringar
slipper man med regeln om
slopade tabeller.
Iakttagelser från Wasa
Footballcup
I Wasa Footballcup fanns
det otroligt mycket glädje och positiva känslor i
matcherna. Toppning av lag
förekom i viss mån bland de
finländska lagen men inte så
mycket. Det jag lade märke
till i alla matcher jag såg var
att nästan alla passningar
gick framåt. Vad kan orsaken till detta vara? Ganska
enkelt att räkna ut och efter
att ha pratat med en juniorlandslagstränare som hade
vägarna förbi vid cupen fick
jag det bekräftat. Han sade
att ”alla vill vinna”. Någonstans känner jag ändå att
man måste utgå från att lära
spelarna att spela ordentlig
fotboll både på träning och
match. Varje gång en spe-

VAASA / VASA
12 KM
E8

HYVIEN YHTEYKSIEN
PÄÄSSÄ!

Vikbyn hyötykäyttöasema

Vain 12 km
torilta
Endast 12 km
från torget
Ab Stormossen Oy
+358 10 320 7600 Vaihde / Växel
www.stormossen.fi
facebook.com/stormossen
Instagram: stormossen
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SULVA / SOLF
9 KM

Ilveksenpolku 5 ma 11.30-19
(touko – syyskuu myös la 10-14)

E12

LÄNGS GODA
FÖRBINDELSER!

Vikby återvinningsstation

Lostigen 5 må 11.30-19
(maj - september även lö 10-14)

VIKBY

Hyötykäyttöasema
Återvinningsstation

E8

LAIHIA ∠
15 KM

lare skall passa finns det
tre principer att utgå från 1.
passa framåt 2. passa i sidled 3. passa bakåt.
Om alla spelare alltid bedömer att bollen ska framåt
måste något vara fel!? Jag
bad några juniorlag att fundera på hur många pass de
haft inom eget lag i rad som
mest i cupmatcherna. Inte
behöver man leka Barcelona och ha 15 passningar
i rad varje gång. Men om
rekordet är tre passningar
i rad som mest per match,
kan man säga att det sparkas fotboll snarare än att
det spelas fotboll.
Man skall gå in för att
vinna varje match men inte
på bekostnad av spelarnas
utveckling på vilket sätt
som helst. Att lära spelarna
passningsspel och rörelse
är viktigt. Hur målvakten
öppnar spelet och hur man
fortsätter för att ha bollen
inom laget och hitta bra
sätt att ta sig framåt är utvecklande. Till viss del kan
man ta upp detta redan på
5-mannaplan och speciellt
med äldre juniorer borde
man få till något spel och
inte bara sparkande. Tränarna måste göra klart för
föräldrarna att spelarna
skall lära sig att spela fotboll och ibland kan det ske
på bekostnad av seger i en
match man kanske kunde

Boka er Lilla Jul hos oss!
kontakt: sales@bockscornerbrewery.com

Bock’sMAKE GOOD!
Oktoberfest

Gratis mötesrum för föreningar!
kontakt: sales@bockscornerbrewery.com

21-22.9

ha vunnit genom att bara
sparka bollen framåt.
Man skall inte överdriva
taktikdelen heller men finländska spelare behöver
bli mer spelande. Något
som saknades till stor del
i cupen var annars spelare
som kan hålla i bollen för att
lugna ner spelet. Att våga
utmana och finta bort motståndare är viktigt. Då det
gäller barn i lågstadieålder
ser man snabbt vilka som
tränar mycket på egen tid.
Barn i lågstadieåldern har
förstås olika grad av intresse och många hinner nog
lära sig tekniska saker och
bli mångsidiga småningom
ändå om de vill.
Sammanfattningsvis
vill
jag påstå att även vi finländare kunde ta det lite lugnare med att se på tabellerna
och istället tänka på hur vi
spelar fotboll. Någon regel
om att det inte skall finnas
tabeller för unga juniorer
finns inte i Finland ännu.
Lär barnen spela framåt, i
sidled och bakåt samt öva
på finter och få dem att våga
utmana motståndare på träningar och matcher.
Peter Siegfrids

I Gårdsbutiken:
Fantastiska specialöl, cider
och Eridanosvatten!
Världens bästa färskrostade kaffe!

Bygger I Renoverar I Planerar I Konsulterar
Övervakning I Kostnadskalkylering
Ansvarig arbetsledare I 3D visualisering
Nya parhusbyggen i Emaus, Malax
– Kontakta oss och reservera ert nya hem redan idag!

info@arkitek.fi
www.arkitek.fi

tel. 010 5746 561
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Paluu neljän vuoden tauon jälkeen
VIFK on nyt pelannut suurimman osan tämän kauden
naisten ykkösen otteluistaan. Joukkue on ollut lähes
sama kuin viime kaudella.
Poikkeuksena Maija Tapaninen. 23-vuotias keskikenttäpelaaja oli oikeastaan
jo lopettanut pelaamisen,
mutta päätti talvella antaa
jalkapallolle vielä yhdenmahdollisuuden. Ja tätä
tuskin hän tai valmentaja
Kris Huckstepp katuu.
Alkujaan Maija Tapaninen aloitti jalkapalloilun
viisivuotiaana kotona Iisalmessa. Joukkueen nimi oli
Klubi-36. Siellä hän pelasi,
kunnes perhe muutti Kokkolaan hänen ollessa kuudennella luokalla.
- Pienenä harrastelin kaikenlaista.
Jalkapallon lisäksi tanssin
ja harrastin uintia. Mutta
kun vartuin jäi vain jalkapallo jäljelle.
Muuton yhteydessä Tapanisen
seura
vaihtui
GBK:hon, missä hän pelasi
lukionviimeiselle luokalle
saakka.
- Siihen saakka olin saanut
pelata jalkapalloa hyvällä
tasolla. Olin myös antanut
jalkapalloilulle
kaikkeni.
Silloin ja siinä tuntui, että
tämä on tässä.
Tauko oli lopulta neljän
vuoden mittainen. Tapaninen muutti Kokkolasta Vaasaan, ja mieli muuttui.

10

- Emilia Grönholm otti yhteyttä ja kysyi lähtisinkö
VIFK:n harjoituksiin. Päätös
ottaa ja lähteä sekä joukkueen vastaanotto sai minut
uudelleensyttymään.
Päätöksen tekeminen kesti
oikeastaan vain viikon. Sitten Tapanien kirjoitti sopimuksen vuodelle 2018.
- On vain niin uskomattoman hauskaa saada olla
osana joukkuetta taas.
Kentällä Tapaninen osaa
pelata useimpia paikkoja.
Hänellä itsellään ei ole mitään varsinaista suosikkia.
- Osaan pelata kaikkialla,
mutta valmentaja on antanut minulle enemmänkin
hyökkäävän kuin puolustavan roolin.
Olen pelannut hyökkäävänä keskikenttäpelaajana ja
se on onnistunut hyvin.
Ei kestänyt kauan ennen
kuin taidot olivat jälleen löytyneet, mikä vahvisti oikean päätöksen tunnetta.
- En ole katunut päätöstäni lainkaan. Kun aloittaa
uudelleen onkin tärkeä
muistaa, ettei aseta itselleen liian suuria paineita ja
muistaa nauttia kun saa pelata hyvässä joukkueessa ja
hyvän valmentajan alaisuudessa.
VIFK on joukkue, josta Tapanisella on ainoastaan hyvää sanottavaa.
- Tuntuu hyvälle saada
edustaa VIFK:n kaltaista

joukkuetta. Kaikkihoidetaan
ammattimaisesti ja pelaajia kohdellaan hyvin. Kuten
sanottu, olihelppo päästä
sisään joukkueeseen ja
joukkuehenki on hyvä. Kaiki
pelaajat ovat tärkeitä joukkueelle, se näkyy kaikessa
mitä teemme.
Entä tulevaisuus? Maija
Tapaninen on päättänyt,
ettei pidä mitään itsestään
selvänä eikä tee päätöksiä
moneksi vuodeksi eteenpäin.
- En ole päättänyt mitään
jatkon suhteen. Haluan
tehdä tätä niin kauan kun se
tuntuu hauskalta ja kroppa
kestää.
Marcus Beijar

Iidensalmelta, GBK:n ja
Kokkolan kautta, ja nykyään
VIFK:ssa. Kaikista mielenkiintoisinta Maija Tapanisen
jalkapallopolussa on ehkä
kuitenkin se seikka, että
hän on takaisin neljän vuoden tauon jälkeen. Nyt hän
on osa VIFK:n joukkuetta,
joka on hyvin mukana naisten ykkösen kärkitaistoissa.
Från Idensalmi, via GBK
och Karleby, och numera i
VIFK. Det mest intressanta
på Maija Tapaninens fotbollsväg är kanske ändå
att hon har kommit tillbaka
efter en paus på fyra år. Nu
är hon en del av den VIFKtrupp som hänger bra med i
toppen av division 1.

FOTO: JOHAN GEISOR

KOLARIKORJAAMO JA MAALAAMO
PLÅTSLAGERI OCH BILMÅLERI
RESERVERAD

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

11

Ett päron som nog fallit
långt från fotbollsträdet
Allting började för fyra år
sedan. Sonen hade börjat
första klass och träffat nya
kamrater. Man brukar tala
om att skolstarten är en av
de största förändringarna i
ett barns liv. Föga anade jag
att det var mitt liv som skulle förändras mest. De nya
kompisarna förde med sig
ett enormt idrottsintresse
som ivrigt uppmuntrades
av deras klasslärare. Detta
intresse hade troligen legat

mål, en lång kulstöt eller
en snabb tid på 100 meter.
Jag har mig veterligen aldrig ens fått en sked i någon
skolidrottsdag, något som
många andra tycks ha hela
serviser av. Outgrundliga
är orsakerna. Klubbar och
föreningar har funnits i min
närhet men steget dit tycks
ha varit oöverstigligt.
Kanske skulle en puff av
en kamrat eller en vuxen ha
ändrat mitt liv på den punk-

”Vem hade väl trott det
här för fyra år sedan?!”
latent i sju år och aldrig fått
möjlighet att blomma ut tidigare, mycket på grund av
föräldrarnas eget ointresse
för idrott.
Under min egen ungdom
var jag ganska likgiltig inför
idrott. Jag har aldrig upplevt euforin över ett snyggt

ten, men det kommer vi aldrig att få veta.
Småkusinerna
Fredrik
(bänkpress) och André (ishockey) var de som tog för
sig då idrottsgenerna delades ut i släkten.
När sonen via kompisarna gick med i VIFK hösten

Skribenten, längst till höger, må ha en småkusin som lyfter
400 kg i bänkpress. Själv vet han inget om fotboll förutom
att någon i något skede sagt åt honom att Aston Villa är bra.
Vi sänder en varm tanke till hustrun Petra Nyberg-Smulter
(mitten) och Maggi Bast-Gullberg, som i sin tur är gift med
VIS’ mångårige ordförande Tom Gullberg. Säkert hel del
idrott i den familjen!
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2014 var det nog jag som
var mest orolig inför detta
nya påhitt. Mina samlade
kunskaper om fotbollsklubbar- och spelare hade jag
erhållit från Commodore
64-spelet ”Football Manager” från 1980-talet. Jag litade fullständigt på att sonen
skulle klara av lagspel och
de fysiska prestationerna,
medan jag personligen undrade hur jag skulle klara av
att analysera fotbollens alla
detaljer med övriga föräldrar på läktaren. Det enda jag
kom ihåg från datorspelet
var att Peter Shilton var en
bra målvakt och någon som
hette Spink var den näst
bäste. Min idrottande kusin
hade någon gång sagt att
Aston Villa var ett bra lag
och den åsikten har jag än
idag ifall någon frågar. Hur
länge kan man föra ett givande samtal baserat på en
sådan mängd fakta?
Alla mina farhågor kom
på skam omedelbart. Ingen
såg dock snett på mig trots
att mina klena meriter var
otroligt pinsamma för junioren. Tvärtom har jag blivit
undervisad på ett mycket
ömsint sätt av supportrarna
under dessa fyra år så att
jag nu kan klara en hel turneringshelg utan att bli genomskådad.
Vad jag inte alls hade insett var vilken logistikapparat som jobbar i bakgrunden i ett fotbollslag.
Träningstider, klädprovning, talkoturer, samåkningar till matcher är saker jag
har skonat mina egna föräldrar från, brukar jag tänka
då jag försöker hitta till nästa bortamatch i ösregnet.
Jag tröstar mig också med
att vi bara har en spelare i
familjen, så hatten av för er
som får ihop pusslet med
flera barn.
Tränarna och lagledarna
har gjort ett otroligt arbete

med killarna under den här
tiden. Även jag ser vilka
framsteg de gjort som ett
lag och som individer. Samarbete, kommunikation och
omtanke mellan spelarna
har vuxit fram på ett mycket
tydligt sätt. I början kändes
det som matcherna mest
var ett organiserat kaos
och spelpositioner var irrelevanta beteckningar som
ingen hade förstått. Det var
dock otroligt underhållande
matcher då de ångade på,
röda i synen och lyckligt leende.
Men under respektingivan-

Laget det handlar om heter VIFK ”Blå”. ”Sonen gör mig pensionslös om det inte framgår”, hälsar skribenten. Killarna är
födda år 2007 och har fyra tränare som delar på ansvaret. Peik Strömsholm är den mörka killen. Att han är son till mångårige VIFK-tränaren Gustaf ”Joker” Strömsholm går inte att ta miste på. Den andre tränaren på bild heter Mikko Olli. De
båda andra är Johan Löf och Stefan Pellfolk. Nämnas kan att ”Joker” ibland påminde om tre grundläggande principer för
juniorfotboll: 1) Alla barn tycker om att vinna. 2) Alla barn tycker om att vinna. 3) Det är nyttigt att förlora ibland.

de tränare och varierande
träningsformer hände något. De individuella soloåkningarna började försvinna,
passningarna och taktiken
började synas i spelet. Vid
ungefär samma tid insåg
jag att jag själv förändrats,
pulsen var högre än normalt
och rösten var lite hesare
efter intensiva matcher. Föräldrarna vid sidan av pla-

nen är gamla bekanta och
vid alla möjliga turneringar
yppar sig massor av tillfällen att umgås med barndomsvänner som man annars endast ser på sociala
medier.
Vi har i skrivande stund
precis deltagit i vår fjärde
Wasa Football Cup och
denna helg räknas helt klart
som sommarlovens höjd-

punkt med allt vad det innebär med hotdogs, diskande
av gröttallrikar på matserveringen och firande och
tröstande av vinster och
förluster. En dag för vår familjs del brukar börja klockan nio och sluta klockan sex
på kvällen vid planerna. I
sommar har vi dessutom
kunnat avsluta kvällarna
med fotbolls-VM på TV. Vem

skulle ha trott det för fyra år
sedan?
VIFK har en stor plats i vår
familj och vi tackar tränarna, föräldrarna och lärarna
för sonens intresse. Sist
men inte minst är det nog
kompisarna i laget som är
den största behållningen.
En gång kamrat, alltid kamrat!
Henrik Smulter
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Koko kansan autokauppaa

VALITSE OMASI

2500

YLI

AJONEUVON VALIKOIMASTA
JA TEE KAUPAT TERVAJOELLA TAI VAASASSA!
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a
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Rauma

Järvenpää
Porvoo
Helsinki

TERVAJOKI
Olkitie 7
puh. 020 777 2009

VAASA
Meijerinkatu 15 B
puh. 020 777 2106

Teemme kauppaa: ma-pe 10-18, la 10-15

Koko kansan autokauppaa

Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)

YA har utbildningen
Nu saknar vi bara dig
Visit YA
22.8.2018 kl. 12.00–17.30, Campus Kungsgården, Vasa
Information om vårt utbildningsutbud och hur du ansöker till oss.
Du kan också besöka våra branscher i Campus Kungsgården.
www.yrkesakademin.fi / utbildning
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Hercules ja GBK
vahvoja sarjan
kärjessä
Miesten 2-divisioonan sarjataulukko ei ole VIFK:n kannattajille hauskaa luettavaa. Ei kai VIFK vaan ole putoamassa?
Tilanteeseen on varmasti vaikuttanut se, että rutinoitunut
Tony Björk joutui jättämään pelit sikseen. Sen lisäksi suuri
osa viime kauden avauskokoonpanosta jätti joukkueen.
Onhan nuorilla pelaajilla nyt enemmän kokemusta kuin
viime vuona, mutta sen kummemmin liioittelematta voidaan
hyvin todeta, ettei VIFKn tuskin koskaan ole kokenut niin
isoja muutoksia kaudesta seuraavaan. Ja suurien muutosten on taipumus näkyä tuloksissa.
Loukkaantumisia ei oikeastaan voi syyttää, vaikkakin Kristian Kokko mursi ranteensa ja oli kuukausia poissa, mutta
muut joukkueet kokevat yleensä saman. Tämä koskee
myös keltaisista ja punaisista korteista johtuvia poissaoloja.
Vastustus on kuitenkin koventunut. Hercules on espanjalaisen ammattilaisseuran farmijoukkue. SJK ja KuFu voivat
tarvittaessa lainata liigapelaajia. Molemmilla tamperelaisjoukkueilla, TPV ja TamU, näyttää olevan ambitioita pelata
korkeammalla sarjatasolla. Lopuksi voidaan vielä todeta,
että GBK harvemmin jää pisteittä mistään ottelusta.
Kolme joukkuetta putoaa sarjasta. TP-47 Torniosta on
ollut sarjan jumbona koko kauden ja joutunee hakemaan
uutta vauhtia 3-divisioonasta. Kun joukkue päästi ykkösmaalivahtinsa Tatu Kujanpään PS Kemin riveihin pelaamaan SM-liigaa, se viittasi siihen, että joukkue oli jo luovuttanut. Vähän aikaisemmin joukkue oli saanut muutaman
uuden pelaajan, mutta näille ei tullut mitään näkyvää roolia.
Enimmillään TP-47llä on ollut seitsemän eri kansalaisuutta
kentällä yhden ottelun aikana.
Kraft on pelannut epätasaisen kauden. 7-0 häviö vieraissa
Herculesta vastaan osoittaa sen, että joukkueella on pohdittavaa. Entinen mestarijoukkue Tampere United nousi
sarjaan viime vuonna, mutta tämä kausi on ollut täynnä pettymyksiä. Organisaation heikkoutta on valitettu, mutta ei kai
missään 2-divisioonan joukkueessa organisaatio ole ”riittävä”? Aina on liian vähän ihmisiä, jotka haluavat osallistua
ja tehdä töitä joukkueen eteen. PK-37 Iisalmesta voi myös
olla mahdollinen pelastusköysi VIFKlle, mutta se kuitenkin
FOTO: JOHAN GEISOR

>
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FOTO: JOHAN GEISOR

Lagen från Uleåborg kommer och går. Är det inte någon av de klassiska etiketterna OPS, OLS eller OTP som är på tapeten
dyker det upp en massa annat. Genom åren har vi stiftat bekantskap med AC Oulu, Dreeverit, Tervarit och allt möjligt.
Rotuaarin Pallo (!) spelade i division 2 så sent som häromåret. Ja, plus att den upplaga av ”OPS” som senast var aktuell
inte hade något med anrika OPS att göra. Nu är det plötsligt JS Hercules som är på tapeten. Ett farmavtal med en spansk
proffsklubb gjorde att laguppställningen ändrade skepnad rätt ordentligt lagom till seriestarten. Fullt möjligt att laget
spelar i division 1 nästa år? Men är det bara ännu ett av många kortlivade exempel från Uleåborg.

napsii pisteitä silloin tällöin - jopa kolme
pistettä kuten TPVtä vastaan, kun Iisalmen maalivahdilla oli oikein hyvä päivä.
JBK oli alussa yllättävän heikko, mutta heräsi sitten toden teolla, ja taitaa

kyllä pysyä sarjassa. Toinen joukkue,
joka on parantanut kauden kuluessa,
on OLS – hieman odottamatta, koska
olin olettanut sen putoavat sarjasta.
Entä sarjan kärjessä? Alussa TPV

Sähköasennuksia/Myymälä - Elistallationer/Butik

Mjölnaregatan 26 B Myllärinkatu

(06) 317 7900

Loistoideoita
hyvässä tahdissa.

Osta Mac-kannettava tai iPad Pro
opiskelija-alennuksella ja saat
Beats-kuulokkeet kaupan päälle.

Hovioikeudenpuistikko 19, 65100 Vaasa
Ma-Pe: 10-18, La: 11-15 | www.itronic.fi

TM ja © 2018 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Kampanja on voimassa 29.07 - 29.09.
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johdonmukaisesti otti kaikki otettavissa
olevat pisteet. Viime lehden ilmestyessä, se oli kai maksimipisteillä? Heille
taisi kuitenkin ”juhannusmestaruus”
riittää. Sen jälkeen Hercules ja GBK
ovat heiluttaneet tahtipuikkoa.
Hercules hankki itselleen joukon espanjalaispelaajia juuri ennen sarjan
alkua ja kesti tietysti hetken saada
joukkue pelaamaan yhteen, mutta sen
jälkeen on sujunut hyvin. SJKn kaltainen joukkue on tietysti riippuvainen
siitä, mitä pelaajia se saa liigajoukkueesta lainata, mutta jos Seinäjoen
farmijoukkue halutaan nostaa 1-divisioonaan, mahdollisuuksia löytyy. Hercules taas on espanjalaisen Deportivo
Alaveksen farmijoukkue ja sai sieltä
viisi pelaajaa ja kaksi valmentajaa. Avainhenkilön sanotaan olevan Marko
Saranlinna, oululainen kykyjenetsijä,
jolla on kiinteät yhteydet juuri Deportivo
Alavekseen.
KuFu on myös kärkikahinoissa mukana. KuFu on sikäli mielenkiintoinen,
ettei joukkueelle löytynyt mitään varsinaista aktiviteettia talven aikana, vaan
raavittiin kasaan mitä löytyi KuPSin organisaatiosta – tulos oli kuitenkin aika
lailla viime vuoden kaltainen.
Claus

* Reparation och service av alla bilmärken
* Däckbyten (även däckförsäljning)
* AC-service
* Båttvätt & service
Solfvägen 106,
65450 Solf
Tel. 050-384 4300
www.stg.fi

R

Frakt och installation bjuder vi på.
Marknadsvägen 1, Smedsby, To-fre 12-18, lö 11-15.
Välkommen!
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www.epv.fi
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Norrgårds Busstrafik

BIG DOG Ab Oy

Linje och
beställningstrafik

www.bigdog.fi

Ta kontakt
för en offert

Vallgrundvägen 78 a Replot

045-124 7300 info@nbtrafik.fi nbtrafik.fi

* bygger hus
* renoverar
* snickeridetaljer
* gör element för hus, villor, garage

Plåtslageri • Maskinfalsade plåttak
Fönsterplåt/Plåtlister
Taksäkerhetsprodukter
Inplåtning av skorstenar
Skräddarydda lösningar enligt kundens behov
Lagervägen 9 A7, 65610 Korsholm • Kenneth: 050 572 1214 / Mikael: 050 568 9549 • www.kmroofing.fi

Raastuvankatu 15 Rådhusgatan
puh / tel 010 237 7029
www.fysios.fi / 15
fysios@fysios.fi
Raastuvankatu
Rådhusgatan
puh / tel 010 237 7029
www.fysios.fi / fysios@fysios.fi

Österbottens företagsregion,
Pohjanmaan yritysalue
Försäljningschef Tomas Käld 010 514 1445
Hovrättsesplanaden
19 B, Vasa
65100 Vasa
Teräsgränd 2, 65100

Lunch alla dagar

Tfn 06-346 4392

Á la carte, pizza.
Öppet må-to 9-20, fre 9-22
lö 11-22, sö 11-20
Välkommen!
www.tessescafe.fi

Kaikkea Sähkössä

etab electric oy

Allt inom El
Raastuvankatu 15 Rådhusgatan
puh / tel
010 237
7029
010 292 2530
www.elmontoren.com
www.fysios.fi / 15
fysios@fysios.fi
Raastuvankatu
Rådhusgatan

puh / tel 010 237 7029
www.fysios.fi / fysios@fysios.fi

Silmukkatie 11, 65100 Vaasa
06-3171589
info@silmukkatienautohuolto.fi
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Silmukkatie 11, 65100 Vaasa
06-3171589

Tällä kupongilla 14.11-16.11
14 Handelsesplanaden
MotKauppapuistikko
denna
kupong
14.11-16.11
VAASA - VASA, puh-tel 06-319 3900

auki –

Kauppapuistikko 14 Handelsesplanaden VAASA-VASA
Puh. - Tel. 06-319 3900
auki
öppet,
ma
-pe,
må-fremå
10-19,-la-lö
10-16,
su-sö 12-16
öppet, ma – pe,
fre
10-19,
la

su-sötekstiilit
12-16
-Kaikki
ja jalkineet

-25
INFO

– lö 10-16,

-Alla kläder och skor

%

Guldgossar och andra Kamrater kan stöda föreningen ekonomiskt på flera sätt.
* genom att bli medlem i föreningen (se bilaga) * genom att ge ett frivilligt bidrag *
genom att köpa ett säsongkort (80€ herrar/60€ damer)

Medlemsavgift eller frivilligt bidrag kan betalas in till föreningens konto:
VIFK Moderföreningen FI5540550011780893
Se bilaga förwww.vaasanrakennuskorjaus.fi
mer info gällande medlemsavgiften!
Samma info finns också här på svenska: http://www.vifk.fi/verksamhet/info-bli-medlem
och på finska: http://www.vifk.fi/toiminta/liity-jaseneksi
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De som vill(tarjoushintaisista
stöda ”mindre bemedlade juniorer”
kan i stället
betala-15%)
in ett frivilligt
tuotteista
lisäale
bidrag till den nystiftade Kamratfonden:VIFK Kamratfonden FI7040550012414518

(produkter med erbj.pris tilläggsrabatt -15%)

Respektive lagledare lämnar in ansökan och junior kan beviljas understöd för t.ex. turneringsavgifter eller andra lagavgifter.
Tanken är att stöda och hjälpa sådana aktiva och intresserade juniorer som inte har ekonomisk möjlighet att delta i VIFKs verksamhet.

Hör av dig om du har frågor till VIFK:s kansli eller ring tel. 0440331624/ epost krister.gronholm@vifk.fi

Hyvät jalkapallon ja nuorten kannattajat.
Te voitte tukea seuran toimintaa kätevästi ja vaivatta maksamalla emoseuran tilille:
FI5540550011780893 haluamanne summan.

Kauppapuistikko 14 Handelsesplanaden

VIFK:lla on myös vastaperustettu
jonka tarkoituksena
on nimenomaan
Kauppapuistikkorahasto,
14 Handelsesplanaden
VAASA-VASA
VAASA
- VASA,
puh-tel
06-319
3900
”vähävaraisten juniorien
tukeminen”.
Sen
tilinumero
on:
FI7040550012414518
Puh. - Tel. 06-319 3900

auki – öppet, ma – pe, må - fre 10-19, la – lö 10-16,
su-sö 12-16

auki voivat
- öppet,
ma -pe,
må-frejonkun
10-19,juniorin
la-lö 10-16,
su-sö 12-16
Täältä joukkueiden johtajat
hakea
avustusta
auttamiseksi.
Ryhtykää tukijoiksi!
Pienellä vaivalla voitte auttaa jonkun pienen tytön tai pojan toteuttamaan unelmaansa.
Kysykää lisää VIFK:n toimistosta tai soittakaa numeroon 0440331624/ sähköposti krister.gronholm@vifk.fi

Saajan tilinumero
Mottag. Kontono.
Saaja - Mottagare

Tilisiirto Girering

AKTIA BANK ABP

FI5540550011780893
I.F.KAMRATERNA, VASA r.f.

Maksaja - Betalare

( VIFK )

Understöd / Tukimaksu
Medlemsavgift / Jäsenmaksu
För en person / Yhdelle henkilölle

30 €uro

För föräldrar / Vanhemmille

45 €uro

Ständig medlem / Ainaisjäsen

200€uro

VIFK skickar medlemskortet kom ihåg att uppge din postadress
VIFK toimittaa jäsenkorttisi, muista mainita postiosoitteesi

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä
Från konto nr.

6

Viitenro.
Ref.nr.

--

Eräpäivä
Förf.dag

€ur
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kuitenkin
lberg, koalia, Tony
ukkueelle
aikaisemaivanneet.
uorinen ja
yös usein.
an jäljellä
uodostaa

ovat tasapainottaa
fokusoida
an toteutpeli-ideaa.
kaikkien
stua sekä
iin, sanoo
Claus

Köksinredare
040 183 1910

Vilken
(fotbolls-)
sommar!
SÖKER DU TOMT? ETSITKÖ TONTTIA?

Stadsnära landsbygd då den är som bäst. Kaupunginläheistä maaseutuasumista
parhaimmillaan.

 06-327 7111
www.korsholm.fi • www.mustasaari.fi

9

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

Staﬀan Björkman 0400 250 211

Rakennuspalvelu Byggtjänst G. West Ab
Isommat rakennusprojektit, teollisuusremontit
Större byggprojekt, industrirenoveringar
TJ / VD Gustav West 050 542 4943

Wasa Bygg & Rakennusyhtiöt Ab

Peltityöt, ruiskueristäminen, epoksilattiat, maalaus
Plåtarbeten, sprutisolering, epoxygolv, målning
Christian West 0400 668 619

SF Bygg-Rakennus Ab

Uudisrakennukset ja remontit
Nybyggnationer och renoveringar
Ola Forsbacka 050 562 2485

GC West Fastigheter Ab
Teollisuuskiinteistöylläpito
Industrifastighetsunderhåll
John Södergran 050 511 7006

Sommaren 2018 lär vi komma ihåg som en riktigt varm
sådan. För att inte tal om
all
fotbollsunderhållning
vi har bjudits på. VM hann
knappt avslutas innan det
blev dags för EM-slutspelet
för 19-åringar i Vasa och Seinäjoki.
Finland fick ju vara med
i egenskap av värdnation.
Men även om det blev idel
förluster så hängde ju våra
killar med riktigt bra. Detta
i en zon där Norge hade slagit ut Tyskland och Holland
i kvalet och där Italien och
Portugal sedermera mötte
varandra i finalen. Efter att
ha sett öppningsmatchen
mellan Finland och Italien
(0-1) kändes Italien inte som
ett topplag.
Mer intressant inför fortsättningen är att EM-slutspelet starkt bidrog till att
vi fick ett par nya konstgräsplaner i Vasa. Dels på
gränsen mellan Västervik
och Gerby, då man åker ut
till Strömsö. Men också i
trakterna av Korsnäståget/
Gamla Vasa, i närheten av
golfbanan. Det här kommer
våra ungdomar att ha nytta
av många år framöver!
Men inte nog med det! En
kul grej för oss VIFK:are är
att det inofficiella FM-slutspelet för 13-åriga flickor
ordnades i Korsholm och
Vasa 10.-12. augusti. Närmare bestämt då den här
tidningen gjordes klar. Så
hur det gick, vare sig resultatmässigt eller organisationsmässigt, vet jag inget
om i skrivande stund. Men
säkert ett minne för livet för
alla som var med!
16 lag gjorde upp om titeln. Turneringen innebar
48 matcher som spelades
invid Botniahallen på konstgräset och på Korsholms
centralplan.
Claus
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)

Utöver allt annat intressant i fotbollsväg hade våra tjejer i åldersklassen 13 år en intressant turnering att se fram emot.
Strax före skolstarten avgjordes inofficiella FM i Vasa och Korsholm.

EN NYSKRIVEN MUSIKAL AV HUMORGRUPPEN KAJ

PREMIÄR: 8.9.2018
PÅ RITZ I VASA

BILJETTKASSAN PÅ RITZ KYRKOESPL. 22A | 06-3209330 | ÖPPEN TI–LÖ KL 12-14.30 & 15-17
(LÖ STÄNGT I AUGUSTI) BILJETTER OCKSÅ FRÅN NETTICKET.FI | WWW.WASATEATER.FI
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Fortsatt tätkänning
för VIFK:s damer
Vilka ambitioner
finns hos lag som
PK-35 och HPS?
Den helg som denna tidning kommer i era postlådor
är VIFK:s damlag till Kuopio
för att möta KuFu i division
1. Därefter återstår endast
sex omgångar av 22. Helgen
innan tog man emot IK Myran hemma. Vore förstås väldigt roligt att berätta om den
matchen. Om det inte vore
för att tidningen gjordes klar
just då. Det är sådana saker
som gör att vi exempelvis
inte kan berätta något om
hur det hela förlöpte då VIFK
ordnade FM för ”flickor 13 år”
senaste helg.
Resultatet från VIFK:s
match mot Myran kan
mycket väl vara tungan på
vågen då serien vägs samman. Samma dag möttes två
andra topplag i en nyckelmatch: PK-35 och HPS.
Men låt oss backa bandet
tillbaka lite för att förklara!
Efter 13 omgångar ledde
just Myran serien på 29 poäng. PK-35 hade 27 poäng
medan HPS och VIFK låg på
26. RoPS hade 25 poäng.
Man kunde sedan länge påstå att det var mellan dessa
fem som kampen om avancemang och kvalplats stod.
Ett lag stiger direkt, tvåan
kvalar mot nästjumbon från
ligan. VIFK tjuvstartade den
fjortonde omgången med att
åka till Karleby och besegra
förra årets ligajumbo GBK
med 2-5. Därmed gick man
upp i en tillfällig serieledning.
Men de fyra andra topplagen
hade förhållandevis lätta
matcher. Så man visste att
serieledningen skulle vara
just tillfällig.
Ser serietabellen ut som
man kunde ha förväntat sig?
Vi bollar frågan vidare till
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Stefan Vehkoja. Som lagledare för VIFK är han mer insatt än de flesta.
- Det är jämnare än jag
trodde. En del tänkte att Myran och HPS skulle vara väldigt bra. Det är dom också.
Men det är ju ändå fler lag
som är med och spelar i kors
där uppe. Men inte blir det
ju några storsegrar då man
möter lagen på den nedre
delen av tabellen heller.
Ändå ett lag som PK-35?
Är inte dom farmlag till PK35 Vantaa? Har dom ens
intresse att stiga?
- Det är en intressant fråga.
Man tycker ju att dom skulle
vara lite tveksamma. Men
inte avslöjar dom ju alla kort
för mig då man talar med
dem, skrattar Stefan. Det intressanta är att det där inte
bara gäller PK-35. Det gäller
också HPS. Ännu förra året
var dom mer för sig själva.
Men nu är dom farmlag åt
HJK. Då jag talade med ledarna för HPS sa’ dom att
det också gäller på juniornivå, inte bara damlaget.
Så VIFK skiljer sig från en
del andra lag då?
- Absolut. Vi har ju helt enkelt eget material som vi kör
med. Myran har förstärkningar från USA medan några av konkurrenterna från
södra Finland kan plocka in
ligaspelare. Ingen kritik i det.
Bara ett konstaterande. Men
vi kör som sagt med eget
material och försöker mata in
nya unga flickor i laget.
Oavsett om det nu sedan
är VIFK, Myran eller något
annat lag som tar klivet

Paikallisotteluja ei viime vuosina ole pahemmin pelattu. Tällä kaudella FCSport-j pelaa kuitenkin samalla sarjatasolla.
Ovanligt nog bjuds det på lokalderbyn. Detta sedan Sport i
höstas tog klivet upp till damernas division 1.

upp. Har du någon pejling
på vad som krävs för att
ett lag skall kunna etablera
sig på liganivå?
- Månne inte man hamnar
att dubblera budgeten, tror
Stefan. Det krävs mer träningar, fler träningsmatcher
och en större trupp. Alla som
är insatta vet ju hur svårt det
är att få in pengar. Vi har en
bra talkoanda kring truppen.
Det här såg vi exempelvis då
vi hade hand om kioskförsäljning och liknande under
EM för 19-åringar. Men för
det lag som stiger krävs att
man är förberedd på allvar.
Ett halvdussin matcher
återstår efter den här helgen.
Intressant nog spelar man
hemma mot de två topplag
som man ännu har kvar att
möta. Vågar vi hoppas på
att det kan ge en liten fördel?
Detta som en liten vink gentemot folk i trakten. Kom med
och heja!
Matchen mot Hertta (b)

följs av toppmötet mot PK35 hemma (15.9). Därefter
bortamatch mot PKKU innan
man tar emot TuWe (30.9).
Sen väntar bortamatch mot
TPV. Den sista matchen är
sedan hemma mot RoPS
(20.10). Vem vet vad som
kan stå på spel i den kampen
– för bägge lagen!
Ändå spelsystem. Kör
tränaren Kris Huckstepp
med samma uppställning
hela tiden? Eller varierar
man mycket beroende på
motståndet?
- Det varierar nog. Dels förstås utgående från vilka spelare som finns att tillgå inför
en match. Men sedan är det
ju så att en del lag spelare
väldigt defensivt medan andra är klart mer offensiva. Så
jo, det varierar nog utgående
från vilka vi möter.
Claus Stolpe

FOTO: JOHAN GEISOR

229€

199e
279€
91

499€

Stiga Park 220

!
tarjous
Huippurbjudande!
Toppe

Stiga Park 220

299€
4 års garanti
på VIKING
VIKINGILLÄ
4 vuoden takuu

BOGSERBAR LÖV- GRÄS-SAMLARE
VÄRD 330 Eur. PÅ KÖPET.HINATTAVAN
LEHDEN – RUOHON-KERÄÄJÄN
ARVOLTAAN 330 Eur. KAUPAN PÄÄLLE

2690 €

499€

Norm.3050€
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ANNONS

100 år sedan det första världskriget
”Det stora kriget, 1914-18” tar
avstamp i att jag befinner mig
en bit norr om Hamburg, där jag
letade reda på min farfars brors
grav. Ett nog så utmanande
jobb. Denne Ernst Georg Stolpe
var med i jägarrörelsen. Tyvärr
dog han innan det blev dags
att återvända hem. Från början
var det meningen att ”jägarna”
skulle utgöra basen i en befrielsekamp mot ryssarna. I stället
hamnade de in i ett inbördeskrig. Inledningen tar avstamp
i vad min farfar och hans bror
sysslade med den tiden. Via
detta följer vi upp det händelseförlopp som gjorde Finland
självständigt. Därefter går vi in
på inbördeskriget.
Större delen av boken handlar
ändå om första världskriget rent
allmänt. Inte minst bakgrunden
till det hela. Jag är ingen militärhistoriker. Invecklade redogörelser över truppförflyttningar får ni
leta på annat håll. Men självfallet går jag igenom krigshändelserna. Det sker år för år, front för
front. Vidare ägnas en del uppmärksamhet åt tekniska landvinningar. Fredsförhandlingarna
efteråt tas också upp.
Claus Stolpe

CLAUS STOLPE

Det stora kriget
1914-1918
Det första världskriget kom att påverka kartans utseende mer än kanske någon annan händelse har gjort. Men hur mycket vet folk egentligen om det
hela? Glädjande nog har Claus Stolpes bok rönt en del intresse inte bara här,
utan också i Sverige.

Sopiva lahja historiasta kiinnostuneelle joka tykkää ja osaa lukea ruotsiksi. Pari vuotta sitten Claus Stolpe
löysi isoisänsä veljen haudan Hampurin pohjoispuolella. Ernst Stolpe oli mukana jääkäriliikkeessä, mutta
kuoli Saksassa vuonna 1917. Haudan löytyminen oli lähtölaukaus Clausin uudelle kirjalle. Kirjan johdanto
keskittyy Suomen vapautukseen 1917 sekä sisällissotaan 1918.
Taustat ensimmäisen maailmansodan syntymiseen käydään läpi sekä myös itse sota. Kirja huomioi myös
tekniikan kehityksen sekä rauhanneuvottelut sodan jälkeen.
Kirjailija on ollut vastuussa IFK-lehden tekemisestä vuodesta 1990 alkaen.

Jag som gjort boken är alltså den som tillika har ansvarat för IFK-tidningen sedan jag flyttade hem från Åbo år 1990. Vid sidan av detta har
jag varit – samt är – verksam vid Åbo Akademi i Vasa där jag undervisar i statskunskap, offentlig förvaltning och politisk historia.
Claus Stolpe
FOTO: Ari Nykvist
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