VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2014

l
l
i
t
s
i
t
t
a
Gr
!
n
r
e
g
e
s
e
seri
a
e
n
!
On
a
t
s
o
t
i
o
v
a
j
r
a
s
FOTO: JOHAN GEISOR

NR 5 2014 www.vifk.fi - 1

ORDFÖRANDES SPALT

Tack för i år!

Åter har ett intressant fotbollsår nått sitt slut. Vad
gäller det sportsliga kan
konstateras att VIFK nådde
målet; att vinna serien och
kvala om en plats i division
I. Att vi sedan lottades mot
seriens starkaste lag (med
flest antal utlänningar) var
kanske inte så kul. Vi får
dock lyfta på hatten åt våra
killar.
Fastän IFK förlorade kvalet
i Kemi och Sandviken den
18.10 så var det bra stämning och fest, med rekordpublik för året. Många juniorer som hejade och sjöng
ramsor med lagledning och
föräldrar samt äldre IFK:are
som fortfarande följer med
hur det går för de våra. Vi
hade lika många åskådare
som i Jakobstad samma
dag under matchen FF Jaro
vs IFK Mariehamn. Hoppas
verkligen denna stämning
kunde föras över till nästa

sommar så att vi skulle få
lite liv på läktarna i Sandviken. Jag har ställt mig frågan
många gånger, varför är det
så tyst på läktarna i Vasa
då det är ett otroligt liv i Jakobstad. Oberoende om det
är VIFK eller VPS som har
match. Inför en ny säsong
skulle man uppmana FBF att
lottningen till kvalet mellan
zonsegrarna skulle göras i
samband med startevenemanget ”Avauspotku” i Tammerfors 16.-17.1. Då skulle
vi slippa de olustiga spekulationerna runt lottningens
förfarande. Dessutom hoppas vi verkligen att inte årets
och fjolårets misslyckade
matchprogram återigen en
gång upprepas.
Nyligen beslöts för resten
att B-flickorna organisatoriskt återgår till Juniorsektionen.
Damsektionen
sköter om VIFK:s damrepresentationslag med egen ekoSäsongen är över
för den här gången.
Då juniorerna för en
tid sedan höll sin
avslutning kunde
konstateras att de
yngsta numera är
födda på 2010-talet.
Assar Rosenblad,
född 2010, har varit
med i Kamratligan
sen våren. Nu ska
han börja spela i
P09-10. Enligt vad
redaktionen
erfar
är fotboll näst efter
lördagsgodiset det
bästa han vet.

nomi. Till damsektionens
ordförande har vi valt Marcus Beijar. Han har en god
insyn i damernas verksamhet sedan lång tid. Det blir
till att bygga upp en organisation som ger damverksamheten stabilitet långt
in i framtiden. Samarbetet
mellan damer och B-flickor
fortsätter förstås. Här är
man bra på gång; det blev ju
andra plats i division 1!
Vi som varit med i processen att planera Sandvikens
nya stadion kan med tacksamhet konstatera, att våra
önskemål har kommit till
planerarnas kännedom för
förverkligande. Nu har vi
en U-form på stadion som
borde vara i närheten av
det optimala. Tyvärr med
den gamla läktaren på sin
ursprungliga plats. Vi hoppas att staden inte behöver
bränna en massa pengar i
onödan på den.
Om allt går vägen den
närmsta tiden kanske VIFK
har möjlighet att på riktigt
börja planera in en ”Kamratvallen 3” i närheten av
Ehnvallen. Planeringsarbetet inom staden är klart och
sökprosessen kan inledas
med stadens tjänstemän.

VIFK:s höstmöte (läs: valmötet!) närmar sig. De som
vill vara med och påverka,
kan betala årets medlemsavgift innan höstmötet den
24.11. Hör av er till styrelsen
ni som känner intresserade
att ställa upp för nejdens
ungdomar. Jag själv som
ordförande går redan sedan
flera år på övertid. En ny dynamisk person med visioner
borde vaskas fram att lotsa
VIFK-skeppet in i framtiden.
Detta skulle säkert vara bra
för VIFK:s framtida utveckling.
Till slut ett stort tack till
alla sponsorer, publik och
samarbetsföreningar. Dessutom ett stort tack till de föräldrar och andra aktiva som
under året hjälpt till. Utan
dessa
bakgrundsstyrkor
skulle det inte finnas möjlighet att bedriva en så bred
och innehållsrik verksamhet. Föreningen har trots allt
omkring 600 juniorer. Då juniorerna hade sin avslutning
för snart en månad sedan
kunde vi konstatera att de
yngsta är födda på 2010-talet. Helt otroligt!
Henrik Skytte,
ordf. för Vasa IFK

Om österbottniska politiker, spelmän,
vildsinta entreprenörer och de vanliga verkliga
människorna. En musikalisk svindlande odyssé
genom vårt älskade Österbotten.

FOTO: Anna Jeannne Söderlund

Kausi on tältä kerralta päättynyt. Kun juniorit viettivät
päättäjäisiä taannoin saatoimme todeta, että nuorimmat olivat syntyneet 2010-luvulla. Assar Rosenblad,
syntynyt 2010 on ollut mukana Toveriliigassa keväästä
asti. Nyt hän rupeaa pelaamaan P09-10- poikien kanssa. Toimituksen saamien tietojen mukaan fotis on lauantaikarkkien jälkeen parasta, mitä elämä voi tarjota
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kiitos tästä vuodesta

Taas on mielenkiintoinen
jalkapallovuosi päättynyt.
Urheilumielessä
voidaan
todeta VIFK:n saavuttaneen
päämääränsä; sarjavoiton ja
ykkösen karsinnat. Se, että
meidät arvottiin kohtaamaan kaikkein pahin vastustaja
(jossa oli suurin määrä ulkomaalaisia pelaajia) ei ollut
niin hauskaa. Nostamme
kuitenkin hattua pojillemme,
jotka ovat olleet mukana raatamassa koko kauden asetettujen päämäärien saavuttamiseksi.
Vaikka IFK hävisi karsinnoissa sekä Kemissä että
Hietalahdessa 18.10 tämän
kauden
ennätysyleisön
täyttämässä katsomossa oli
hyvä tunnelma ja suorastaan juhlan tuntua. Joukossa
oli paljon junioreja, jotka
yhdessä vanhempien ja
joukkueenjohtajien kanssa
lauloivat kannustuslauluja
ja lisäksi yleisön joukossa oli
paljon vanhoja VIFK:n kannattajia. Meillä oli yhtä paljon katselijoita kuin Jarolla
Maarianhaminan IFK:ta vastaan samana päivänä. Toivon hartaasti, että voisimme
kantaa mukanamme ensi
kaudelle tämän tunnelman,
jotta silloinkin katsomossa
olisi vähän vipinää. Olen monasti kysynyt itseltäni miksi
Hietalahdessa on niin hiljaista kun Pietarsaaressa taas
katsomoissa pidetään aikamoista meteliä riippumatta
siitä pelaako Vaasassa VIFK
tai VPS. Eivät suinkaan vaasalaiset ole nirsoja?
Ensi kautta ajatellen toivoisin, että karsintojen arvonta
suoritettaisiin ”Avauspotkutapahtuman”
yhteydessä
Tampereella 16. -17.1. Silloin
pääsisimme eroon näistä
hiukan ikävistä spekulaatioista, jotka kohdistuvat itse
arvontaan. Tämän lisäksi
toivomme, että tämän vuoden ja viime vuoden epäon-

nistunut otteluohjelma ei
toistu.
Taannoin
seurassamme
päätettiin, että B-tytöt palaavat organisatorisesti Juniorijaostoon. Naisjaosto hoitaa
VIFK:n naisten edustusjoukkueen asiat ja sillä on oma
talousvastuu. Naisjaoston
puheenjohtajaksi
valittiin
Marcus Beijar. Hän tuntee
naistoiminnan entuudestaan
hyvin.Nyt pitää rakentaa
organisaatio, joka luo järjestölle vahvat puitteet kauas
tulevaisuuteen. Naisten ja Btyttöjen yhteistyö jatkuu totta kai. Tämä työ on hyvällä
mallilla, sillä B-tytöt saavuttivat kakkossijan viime kauden I-divisioonassa.
Me, jotka olemme olleet
mukana suunnittelemassa
Hietalahden uutta stadionia
olemme kiitollisia huomatessamme, että toiveemme
ovat suunnittelijoiden tiedossa toteuttamista varten.
Nyt kenttä on U:n muotoinen
ja sen pitäisi olla kutakuinkin
optimaalinen. Valitettavasti
vanha katsomo on edelleen
vanhalla paikallaan.
Mikäli kaikki sujuu lähitulevaisuudessa
suunnitelmien mukaisesti, VIFK:lla on
mahdollisuus ruveta toden
teolla suunnittelemaan uutta Kamratvallen 3 Ehnvallenin läheisyyteen. Kaupungin
suunnittelutyö on valmista
ja hakuprosessi voidaan laittaa käyntiin kaupungin virkamiesten kanssa.
VIFK:n syyskokous (lue
vaalikokous) lähestyy. Ne,
jotka haluavat olla mukana
päättämässä, voivat maksaa
jäsenmaksunsa ennen syyskokousta 24.11. Ilmoittakaa
seuran johtokunnalle kaikki
te, jotka haluatte työskennellä
seudun
nuorison
puolesta. Minä itse, toimin
puheenjohtajana ja olen jo
monta vuotta ollut niin sanotusti yliajalla. Jostakin

pitäisi löytyä uusi dynaaminen henkilö, jolla on omat
visionsa, johtamaan VIFK:ta
tulevaisuuteen.
Ja tähän lopuksi suuri kiitos kaikille tukijoille, yleisölle ja yhteistyöseuroille.
Lisäksi haluan esittää suuren kiitoksen kaikille vanhemmille ja muille aktiiveille, jotka ovat olleet vuosien

varrella mukana auttamassa.
Ilman näitä taustajoukkoja ei
olisi mahdollista ylläpitää
näin laajaa ja monipuolista
toimintaa. Onhan seuralla
kaikesta huolimatta noin 600
junioria. Kun junnuilla oli
päättäjäiset noin kuukausi
sitten saatoimme todeta,
että nuorimmat ovat syntyneet 2010- luvulla. Ihan uskomatonta!
Henrik Skytte
VIFK:n puheenjohtaja

FOTO: KIM SUND

Guldgossarnas pokal
Ett traditionellt inslag efter en avslutad säsong är ”Guldgossarnas pokal” som delas ut till en spelare i herrlaget
och en i damlaget. Efter 2014 års säsong hade Hasse
Karlsson den här gången äran att ge pokalerna till Hanna
Lönnqvist och Kristian Kokko. Lustigt nog två spelare som
vi har intervjuat i ”VIFK Magazine” rätt nyligen.

SUSHI

Tilaa sushi-annoksesi viimeistään torstaina! TAKE AWAY-annokset noudettavissa aina perjantaisin klo 11.00 alkaen.
Beställ din sushi portion senast på torsdag! TAKE AWAY-portionerna kan hämtas varje fredag från kl. 11.00.

eställ!
Tilaa! B
l
Puh/Te
92 444
010 22

FRIDAY!
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VALMENTAJAN PALSTA

”Valmennuksellisesti ei Suomessa
VALMENTAJAN PALSTA ole mitään hävettävää suuriin
futismaihin verrattuna”

FOTO: JOHAN GEISOR

Tomi Kärkkäinen, tränare för Vasa
IFK:s herrlag, har förstås all orsak att
vara nöjd med att hans gäng vann division 2 västra. Sedan är det förstås
alltid så, att ett kval kan gå precis hur
det vill. Ett studiebesök ner till Tyskland gjorde honom ändå förvissad om
att fotbollsträningen i Finland inte är
något att skämmas för. Sedan är det
en annan sak att de ekonomiska resurserna inte riktigt räcker till. Men vi jobbar vidare! Alla kan bidra på sitt sätt,
bara viljan finns!

Itse asiassa kausi 2014 alkoi viime
vuoden marraskuun lopussa jolloin tein yhdessä fyysisen valmentajamme Pia Reinin kanssa tutustumismatkan bundesliigassa pelaavaan
Mönchengladbachiin. Viikon aikana
tutustuimme edustusjoukkueen ja seuran toimintaan sekä kävimme katsomassa yhden kakkosbundesliiga- ja
kaksi bundesliigaottelua. Lisää tuli taas
opittua ja samalla tuli jällen kerran
huomattua, että valmennuksellisesti ei
Suomessa ole mitään hävettävää suuriin futismaihin verrattuna. Resurssit
vaan kaikessa toiminnassa ovat aivan
eri luokkaa. Matka oli todella antoisa
jo pelkästään Saksan futiskulttuurin ja
vieraanvaraisuuden takia.
Pre-seasonin mainittavia kohokohtia olivat Suomen Cupin pelit. Ensin
voitimme divariseura FC Jazzin. Sitten
vastaan tuli FC Inter, jolle hävisimme.
Kuitenkin pelillisesti pelasimme kelpo
ottelun ja haastoimme tosissamme liigajoukkueen. Lopulta Inter eteni finaa-

ANNONSEN SKALL ÄNDRAS SÅ ATT 2006  2008 OCH 2013  2014

SAMMA PÅ DEN SVENSKA ANNONSEN !

liin saakka. Pre-season on Suomessa
kuin lapin kaamos – pitkä ja pimeä.
Siinä tehty työ antaa valmiudet sarjaan. Joukkue teki työnsä erinomaisella
asenteella ja hikeä säästelemättä.
Sarja alkoikin joukkueelta erinomaisesti. Kymmenen pelatun ottelun jälkeen oli tappiosarakkeessa edelleen
pyöreä nolla. Keskikesällä tuli pieni
notkahdus, mutta sitten taas sarjan
viimeinen kolmannes oli rautainen ja
kova suoritus, joka takasi joukkueelle
sarjan voiton peräti yhdeksän pisteen
erolla!
Valitettavasti tässä maassa ei sarjan
voittoa palkita, ja karsinnoissa vastaamme tuli PS Kemi. Joukkue teki parhaansa ja antoi kaikkensa tälle kuningaslajille, mutta Kemi yksinkertaisesti
oli meitä hieman parempi joukkue. Joten nousujuhlia saamme odottaa ensi
vuoteen…
Vaikkei nousua tänä vuonna tullutkaan, täytyy kauteen olla erittäin tyytyväinen. Sarja voitettiin, ja taas on ollut
hieno katsoa uusia nuoria IFK-tuotteita, jotka ovat saaneet tulikasteensa
miesten tasolla. Heistä seuralle on iloa
vielä pitkäksi aikaa.
Nyt on aika hengähtää ja ladata akkuja.
Kiitos yleisölle, ja varsinkin
ihmisille, jotka tulivat katsomaan
karsintaottelua. Toivoa vaan sopii, että
sarjapeleissäkin olisi sama ihmismäärä
ja sen mukana tuoma tunnelma. Kiitos
seuran työntekijöille sekä johtokunnalle, joiden työpanos on korvaamaton.
Kiitos joukkueelle, on ollut ilo tehdä
är för alla 2007-2010 fö
töitä kanssanne. Olkaa ylpeitä itseVi har
leker, t
stänne, sillä sarjan voittaminen
ei ole
ikinä helppoa! Lopuksi kiitos
Tipelle,
Ta med egen b
Lasselle, Julmalle, Leenalle, Pialle, HerTräningar:
mannille ja Timille eli loistavalle
jouk-juni-s
kueen johtoryhmälle. Ilman teitä Plats:
ei
L
hommista tulisi yhtään mitään.

KAMRAT

En gång IFK, alltid IFK!

Terveisin ”Kärde”
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Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on
paljon hyviä vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun
yhdistät talletuksen Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.
Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa
säästävään tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä
vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun yhdistät talletuksen
Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.
Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa säästävään
tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

Tarjous voimassa toistaiseksi, talletuksen korko voi muuttua markkinatilanteesta johtuen.
Ajantasainen tieto talletuksen korosta löytyy www.aktia.fi.

Tervetuloa Aktiaan!

allisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä
ustarjous on voimassa, kun yhdistät talletuksen
tämisen tuotteisiin.

Tervetuloa Aktiaan!

arjouksistamme ja varaa aika rahaa säästävään
aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

!

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.
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LOUNASAIKA
LUNSCHTID
- LOUNASAIKA
UNIVERSITETSSTRANDEN
22
UNIVERSITETSSTRANDEN
UNIVERSITETSSTRANDEN 2
YLIOPISTONRANTA 2

06 - 3620744

Jarmo Pylkkä 0408482214
Ari Pitkäranta 0408482215

UNIVERSITETSSTRANDEN
2
www.cotton-club.fi/
YLIOPISTONRANTA
22
YLIOPISTONRANTA
cotton-club@netikka.fi

YLIOPISTONRANTA 2

0606- 3620744
- 3620744
Alfa Laval Aalborg
A
Oy- 3620744
Tel. +358 10 838 3800
06
www.cotton-club.fi/
Kaivopuisto
ontiewww.cotton-club.fi/
33
Fax. +358 10 838 3808
26101 Raum
ma, Finland
info.rauma@alfalaval.com
www.cotton-club.fi/
cotton-club@netikka.fi
cotton-club@netikka.fi
www.alfallaval.com ‐ www.aalborg‐industries.com
cotton-club@netikka.fi
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Olika personlighet och
rätt olika spelstil,
men Freja & Frida har
mycket gemensamt
Sedan drygt två tillbaka huserar systrarna Freja och Frida Lähteenmäki i
VIFK:s B FM-lag. Från sydösterbotten
har man hittat inte bara till Vasa – utan
också till idrottsgymnasiet i Vörå. Efter
ett FM-brons ifjol och något av en mellansäsong i år siktar tvillingparet på en
bra sistasäsong som juniorer och mer
speltid i damlaget år 2015.
Tvillingsystrarna Freja och Frida
Lähteenmäki har gjort avtryck i VIFK
genom en stor träningsiver och en
mångsidighet på fotbollsplanen. Det
var dock långt ifrån självklart att just
fotboll skulle bli huvudgren för duon.
”Vad var det som fick er att
välja just fotboll?”
Freja: Till en början blev det en hel del
friidrott. Det finns så pass många olika
träningsmöjligheter i Kristinestad att
fotbollen inte var någon självklarhet.
Frida: Vi var aktiva i Kristiinan Urheilijat till en början men efter tio års ålder
började fotbollen ta över. Vi spelade
med både flickor och pojkar i Sporting
Kristina och vartefter blev fotbollen
allt viktigare för oss.
”Ofta då man pratar med tvillingar så är de snabba att lyfta
fram fördelen med att vara två.
Har det varit så för er också?”
Frida: Det tycker jag nog. Träningen
på egen tid är så mycket lättare då man
är två, plus att man förstås kan sparra
varandra hela tiden.

06-3178 174
6 - NR 5 2014 www.vifk.fi

Tvillingarna Frida och Freja Lähteenmäki har inlett sitt idrottande med fotboll
i Sporting och friidrott i Kristiinan Urheilijat. Nu är det fotboll som gäller. Närmast då i VIFK och vid idrottsgymnasiet i Vörå.

Freja: Då vi tog steget över till VIFK
kändes det bra att ha Frida bredvid sig,
så på det viset har det också varit en
fördel att vara två.
”En annan fråga som också lätt
dyker upp är frågan om vem som
är bättre. Vad säger ni där?”
Frida: Fast vi är tvillingar är vi rätt
olika som personer. Tankesättet är ganska långt det samma, men det är svårt

06-3222 111

06-3222 111

att jämföra oss rakt av då vi spelar på
olika positioner.
Freja: Vi har helt olika spelstilar också, så det går inte riktigt att jämföra. På
det viset är det nog åskådarna som ska
avgöra det där, inte vi.
”Nu har ni två säsonger bakom
er i B–flickornas FM-serie. Ni har
en säsong kvar innan ni blir seniorer. Vad tycker ni att ni behöver utveckla det här sista junioråret?”
Freja: Allt! Jag skulle vilja förbättra
passningsspelet och långa/korta passningar. Fysik och snabbhet är sådant
som man alltid kan nöta på.
Frida: Fysiken framför allt. Att få styrka och hårdhet i det egna spelet och
den vägen bli en bättre fotbollsspelare.
Teknik och passningar kan man alltid
slipa på.
”Ni har ju också dubblerat med

Hemmets och familjens skydd i skick
Hemmets och familjens skydd i skick
Nu är det dags att bli kund hos LokalTapiola eftersom vi erbjuder dig 25 % rabatt på hemförsäkringen. Samtidigt kan du skaffa en

livförsäkring till halva priset. Och bäst av allt – när du köper en hemförsäkring får du olycksfallsförsäkringar för minderåriga barn

påNu
köpet
Extrapriserna
för första
året. Kampanjperioden
är 1.11
– 30.12.2014.
www.lahitapiola.fi/kotikuntoon
är det
dags att bligäller
kundpremierna
hos LokalTapiola
eftersom
vi erbjuder dig 25
% rabatt
på hemförsäkringen.
Samtidigt kan du skaffa en

livförsäkring till halva priset. Och bäst av allt – när du köper en hemförsäkring får du olycksfallsförsäkringar för minderåriga barn
på köpet Extrapriserna gäller premierna för första året. Kampanjperioden är 1.11 – 30.12.2014. www.lahitapiola.fi/kotikuntoon

VI KÖPER BILAR

Årsm. 2008 - 2014.
Vi behöver bra bilar.
Helst bilar medkörda under 100 tkm.
BJUD UT!
Jens Wistbacka 050-414 2200, Vasa

Rinta-jouppis Bilaffär Ab
VASA Mejerigatan 15B (invid Karlebyvägen
Tel. 020 7772106

Vi betj. må-fre 9-18, lö 10-15
www.rinta-jouppi.com

ing Liksom på vår hemsida www.vifk.fi
att vår fören
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för ”VIFK Magazine” och annat superviktigt.
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NR 5 2014 www.vifk.fi - 7

Tjänsteleverantörer: LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, LokalTapiola regionbolagen och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Tjänsteleverantörer: LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, LokalTapiola regionbolagen och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

spel i damlaget. Hur har det varit?”
Frida: Det har gett mycket att få träna
och spela med damerna, sett till kvalitet och tempo.
Freja: Det är stor skillnad i tempo
och hårdhet. Spelet är ett helt annat
då man spelar med damerna och det
har nog varit väldigt värdefullt för oss
båda att få både spela och träna med
de äldre.
”Ni har just påbörjat andra läsåret på idrottsgymnasiet i Vörå.
Det innebär att det blir en hel del
träning även på dagtid för er. Blir
det aldrig för mycket fotboll?”
Freja: För mig kan det aldrig bli för
mycket fotboll. Fotbollen är mitt liv.
Dock måste ju kroppen förstås få vila
också, annars går det inte.
Frida: Jag har inte upplevt att det
skulle bli för mycket. Många träningar
i veckan är en fördel enligt mig. Nu efter säsongen är det förstås viktigt med
vila, speciellt då säsongen har varit
lång.
”VIFK är ju känt för att få fram
talanger och har representation
i juniorlandslagen. Hur ser ni på
det, är landslagsuppdrag något
som är viktigt för er?”
Frida: Det är något man helt klart strävar efter, så viktigt är det nog. Landslaget är förstås inte det enda viktiga,
ANNONSEN SKALL ÄNDRAS SÅ ATT 2006  2008 OCH 2013  2014
allt fokus ska ju inte ligga där. Däremot
finns det nog alltid med i tankarna.
AMMA PÅ DEN SVENSKA ANNONSEN !
Freja: Jag har hela tiden haft landslaget som en stor dröm, så på det viset
vore det häftigt att etablera sig där.
Man siktar alltid på att bli bäst, och
spelar man i landslaget så är man ju
bland de bästa i landet. Det är självklart att man siktar ditåt, även om det
som Frida säger inte får ta allt fokus.
”Sist men inte minst, förebilder.
Som ung idrottare har man ju
ofta förebilder eller någon man
ser upp till. Hur är det med er?”
Freja: Jag har egentligen ingen förebild, och har nog egentligen aldrig haft.
Frida: Inte jag heller. Ingen som jag direkt kan peka på på det sättet.
Detta om detta! Alltid kul att få ta del
av de tankar som rör sig hos unga människor som vill någonting av livet. Må
sedan gälla idrott eller någonting annat. Har på känn att både skolan och
fotbollen kommer att fixa sig för de här
båda. Inställningen verkar vara den
rätta.
Marcus Beijar
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”Yritän joka treeneissä
tehdä kovasti työtä”
Merhawin
ensimmäinen
kausi VIFK:n edustusjoukkueessa. Tosin karsinta PS
Kemiä vastaan päättyi tappioon. Mutta hänen mielestä
2. divisioona on hyvä paikka
kehittymiseen nuorelle pelaajalle. Kiinnostavana seikkana voidaan todeta, että
jutun kirjoittaja Peter ”Pese”
Sigfrids on tätä nykyä tehnyt
niin monta pelaajahaastattelua VIFK Magazinelle, että
nyt hän sai haastatella pelaajaa, jota hän itse on valmentanut. Silloin Merhawi
Berhani oli 11 vuotta vanha
ja oli asunut Suomessa vain
neljä vuotta.

MERA POJKAR
Vi söker flera pojkspelare!
Vi har lag för alla åldrar,
från 2010 födda och äldre.
Kom och prova på!

LISÄÄ POIKIA
Etsimme lisää poikapelaajia!
Meillä on joukkueita kaiken ikäisille,
2010 syntyneille ja sitä vanhemmille.
Rohkeasti mukaan kokeilemaan!
Ta kontakt!/Ota yhteyttä!:
krister.gronholm@vifk.fi
044-0331624
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Mitkä ovat sinun vahvuudet ja heikkoudet?
– Omasta mielestäni olen
aika nopea ja kestävyyttä
löytyy myös. Olen hyökkäysorientoitunut pelaaja,
eli tykkään hyökätä. Vasemman jalan laukausta pitäisi
treenata vähän enemmän,
tilannekovuutta miesten peleissä pitää kehittää ja pelin
avaamista myös.
Miksi luulet että sinusta
on tullut hyvä jalkapalloilija?
– No, en ole vielä hyvä jalkapalloilija, mutta yritän
joka treeneissä tehdä kovasti töitä että kehittäisin heikkouksiani.
Mikä on hauskin juttu futiksessa?
– Voitto tietenkin ja maalien teko, Merhawi naureskelee.
Mikä pelipaikka on sinun
suosikkipaikka ja miksi?
– Oikea pakki on suosikkini, koska saa nousta tukemaan hyökkäyksiä ja hyvällä
tuurilla
viimeistelemään
maalia!
Mikä oli sinun tavoite tänä
vuonna ja mikä on sinun ta-

voite tulevaisuudessa?
– Tänä vuonna oli tavoitteena saada peliaikaa mahdollisimman paljon miesten
kanssa ja tulevaisuudessa
olisi mahtava pelata ulkomailla ammattilaisena.
Mikä tykkäät kakkosdivarista nyt sarjan jälkeen?
Ja mikä tykkäät PS Kemipeleistä?
– Kakkosdivari on hyvä
sarja kehittymiseen junioripelaajalle. PS Kemi oli todella vahva joukkue, monta
ulkomaalaista
pelaajaa.
Hyvällä tuurilla ottelu olisi
voinut päättyä toisin, mutta
jalkapallo on tulospeli.
Mikä voisitte parantaa
seuraavalle kaudelle?
– Omasta mielestäni joukkuepelaamista
voi
aina
kehittää, ja muutama uusi
pelaaja on aina hyvä joukkueelle.
Onko sinulla suosikkipelaajaa ja suosikkijoukkuetta?
– Chelsea on suosikkijoukkueeni ja Ivanovic, Terry ja
Dani Alves ovat hyviä pelaajia.

Efter att ha gjort intervjuer
i nio år för denna tidning är
det första gången jag skriver
om en spelare som jag har
varit tränare åt under flera
år. Merhawi träffade jag första gången då han var 11 år
och spelade i VIFK-City. Han
hade då bott i Finland i fyra
år. Han spelade oftast back
men klarade sig lika bra på
mittfältet och kunde även
göra bra matcher i anfallet.
Merhawi var redan som ung
junior en mångsidig spelare
med få brister. I samma åldersklass P96 fanns bl.a.
Joonas Vahtera som också
spelar i VIFK:s representationslag. Vahtera spelade oftast med ett år äldre juniorer
förr och de gånger han var
med egen åldersklass kal�lade någon i publiken honom
för ”Maradona”. Smeknamnet kom nog av att Joonas
kunde finta bort ett halvt lag
nu som då på den tiden.
Merhawi var också han för
det mesta en av de bästa
spelarna på plan och det var
inte så konstigt eftersom han
tränade fotboll mest hela tiden.
Idag studerar Merhawi i
Lyseon Lukio i Vasa. Hans
lillebror Hane som är tre år
yngre är också han en lovande offensiv spelare som
håller till i VIFK:s B–juniorer.
I representationslaget har
Merhawi fått en allt större roll
ju längre tiden har gått. Från
att spela mycket med A–juniorerna och mestadels göra
inhopp i herrlaget på våromgången, startade Merhawi
som ytterback i andra kvalmatchen mot PS Kemi. Totalt
startade han sju matcher,
gjorde fyra inhopp och satte
tre mål i divsion 2 denna säsong.
Årets VIFK bestod av
många unga och lovande
spelare som har presterat
väldigt bra. Hälften av truppen har spelat som juniorer
i VIFK och de flesta andra
spelarna bor i Vasa för att
de studerar eller jobbar i staden. Travis Cantrell plockades in som förstärkning från
USA inför denna säsong och
var väldigt viktig offensivt.
Peter Siegfrids

Julklappstips

Ta del av USA:s presidenter och USA:s samhällsutveckling.
”Den amerikanska drömmen” är den svenskspråkiga, initierade
och lättsmälta redogörelse över USA:s presidenter som det länge
funnits ett behov av på bokmarknaden. Det handlar om ett verk
som ingalunda utgör en glorifiering av vare sig landet eller dess
statsöverhuvud genom åren. Författaren, pol.dr och fil.dr Claus
Stolpe, betraktar sig förvisso som något av en USA-vän – men det
handlar helt klart om en kritisk USA-vän.

Boken är en populariserad bearbetning av författarens doktorsavhandling i historia från 2011.

I ”Den amerikanska drömmen” presenterar Stolpe något så
ovanligt som en populariserad version av sin avhandling. Det
strikt akademiska har fått ge vika för en uppsjö anekdoter som gör
att läsaren på ett underhållande sätt kan bekanta sig med USA:s
presidenter. Vidare beskrivs USA:s tillkomst och samhällsutveckling. Vid sidan av en kunskapsbank om presidenterna presenteras
tekniska landvinningar och intressanta personligheter som på gott
och ont har bidragit till att USA blev vad det blev.

Claus Stolpe blev år 2011 fil.dr
i historia på en utvärdering av USA:s
presidenter. Sedan tidigare är han

Är Roosevelt eller Lincoln ”den störste”? Vem är sämst? Nixon?

pol.dr i statskunskap på en avhandling
om valmetoder.
Författaren är sedan 1990 verksam vid
Åbo Akademi i Vasa. Han är född och
uppvuxen i Vasa. Vid sidan av yrkes–
och familjeliv har Stolpe en mångårig

Eller någon av de lät USA glida in i ett inbördeskrig?

ISBN 978-952-7005-06-4

Boken avslutas med författarens egen rangordning av USA:s
presidenter. Rangordningen är fantasieggande och formligen
inbjuder läsaren att efter genomläsning göra sin egen rangordning
som måhända kan avvika från Stolpes egen.

bakgrund med ideellt arbete inom
fotbollens värld. Vidare hann han
under tre mandatperioder vara aktiv
inom lokalpolitiken i Vasa.

”... man verkligen njuter
av att bläddra i, läsa i,
återkomma till och bli
visare av ... mycket att
ge för var och en med
ett minimum av intresse
för USA och amerikansk
politik”

Claus Stolpe
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Claus Stolpe blev år 2011 fil.dr
i historia på en utvärdering av USA:s
presidenter. Sedan tidigare är han
pol.dr i statskunskap på en avhandling
om valmetoder.
Författaren är sedan 1990 verksam vid
Åbo Akademi i Vasa. Han är född och

(Dick Harrison, professor
i historia i Lund,
i Vasabladet 24.10 2013)
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HYVINVOINTIA BOTNIAHALLISTA JA VAASA ARENASTA
VÄLMÅENDE FRÅN BOTNIAHALLEN OCH VASA ARENA

Koulukatu/Skolhusgatan 22
65100 VAASA (06) 317 2732

Kokouspalvelut
Företagsservice

Värjäys/Färgning

-20%
Tapahtumajärjestäjälle
Evenemangsarrangör

Myös kotikäynnit/Även hembesök

Kahvilat ja ravintolat
Café och restauranger

Med denna kupong

Tällä kupongilla

Personal
Training
ja ryhmäliikunta
Testauspalvelut
Urheiluseurat
Koulukatu/Skolhusgatan
22
65100
VAASA (06)
317 2732
Personal training och motionsgrupper
Konditionstestning
Idrottsföreningar

Voimassa/i kraft:30/12 -14

Puh. / Tel. 0201 201700 www.vaasanseudunareenat.fi www.vasaregionensarenor.fi
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Varmaste dagen på 132 år i Umeå
då P’04 Smedsby var på besök
Det här handlar om Vasa
IFK P-04 Smedsby. Ett lag
som har en lång och rolig
fotbollssäsong bakom sig.
Laget består av 17 härliga
fotbollskillar från Korsholm
som aktivt tränat tillsammans sedan början av januari. Under vintermånaderna
har laget tränat cirka 2 gånger per vecka. Dels ett pass
motorikträning (med vår
egen motoriktränare, Manne
Lindberg) samt ett pass med
fotboll.
Matchsäsongen sparkade
igång redan i början av maj.
Detta i Ilmajoki där vi deltog
i Anvia Cup på grus. Placeringen blev fjärde lag av elva
i vår åldersklass.
Sommarens absoluta höjdpunkt – förutom traditionel-

la Wasa Football Cup – var
utan tvekan killarnas första
utlandsturnering,
Umeå
Fotbollsfestival, som gick
av stapeln i slutet av juli. I
Umeå uppmättes den varmaste dagen på 132 år enligt
den lokala tidningspressen.
Redan det är ju något att
komma ihåg! Killarna hade
verkligen sett fram emot
denna turnering och väntat hela sommaren på att få
köra igång äventyret. Turneringen till ära hade till laget
även införskaffats vita IFK tshirts, så vita, fina och rena
sparkade vi igång resan den
24.7.2014 kl 07.30 vid Vasklot
hamn i strålande solsken
med strålande glada fotbollskillar!
Vi var inkvarterade i Dra-

TARJOUS VOIMASSA TÄLLÄ KUPONGILLA 30.11.2014 ASTI.
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gonskolan. En av Sveriges
största skolor, så där fanns
gott om utrymme. Dessutom var det ju extra trevligt
att vi hade andra IFK–lag
som övernattade på samma
skola. Transporten ordnades även den från arrangörens sida, så denna sommar
har vi minsann lärt oss att
åka/byta buss. Till saken hör
att vi var tvungna att anlita
2 turneringsbussar för att
förflytta oss från skolan till
spelplan, men killarna fixade
det bra. Väntetiden sysselsatte vi oss med lite bollning
samt mycket musik, musiken hördes nämligen överallt där våra killar höll hus...
Killarna spelade bra i hettan. Efter tre jämna matcher
stod det klart att vi skulle
spela B-slutspel. Matcherna
i B–slutspelen var även de
mycket jämna. Roligt var
det att spela mot nya motståndare, både svenska
och norska lag. Efter många
spännande matcher och
förlängningar stod vi som
segrare i B–slutspelet. Killarna var mycket glada och
överraskade över att få med
sig en guldmedalj hängande
runt halsen på vägen hem!
Utöver matcherna i Umeå
hann vi också med en del
annat. Eftersom vädret var
otroligt varmt i alla fyra da-

gar, kunde vi även efter
matcherna några gånger ta
oss ett välförtjänt uppfriskande dopp vid simstranden som låg alldeles intill
spelplan. Till detta hörde ju
givetvis även glass från kiosken brevid simstranden.
På skolan hade även våra
killar träffat på några lite
äldre (födda 2001) AIK–killar
som de spelade ”inofficiell
futsalmatch” med. Där kunde vi gå som det segrande
laget med siffrorna 6-1...
Sista dagen i Umeå hade vi
reserverat till att spela en
turnering i minigolf. Efter
mycket fotboll var det nu
kul med lite annat program.
Efter minigolfen kom bussen
och hämtade oss och transporterade oss till hamnen.
Väl framme på båten hade
vi reserverat bord på och
beställt mat på förhand. Det
kom ju väl till pass, för med
en guldmedalj hängande
runt halsen kunde väl denna
turnering knappast avslutats på bättre sätt. När vi
anlände till Vasa vid midnatt
hade vi överraskande nog en
hel välkomstkomitté emot
oss; bestående av glada
föräldrar som tog emot sina
guldgossar med plakat och
banderoller. Helt underbart
härligt att komma hem!
Vidare har vi deltagit i di-

Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on
paljon hyviä vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa 30.
6.2013 asti, kun yhdistät talletuksen Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.

ASUS X553MA
15.6”
Kysy lisää talletustarjouksistamme
ja varaa aika
rahaaHD

Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä
vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun yhdistät talletuksen
Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.

Glare

SPECIALPRIS
säästävään tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

Intel N2830 | 8GB minne | 500GB HDD
OCH
FRI FRAKT
Tervetuloa
Aktiaan!

Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa säästävään
tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

Windows 8

Tervetuloa Aktiaan!
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från 699€

* Målar även plåttak
* Metallkonstruktioner
* Glasfiber + båtar,
* Plåt och tegeltak
* Betong, tegel och träfasader bottenmålning

iPhone 6 Plus från 799€

Hovrättsesplanaden 19, Vasa | 06-3197780
Suupohjantie 45, Seinäjoki | 020-1775 500
info@itronic.fi | må-fre10-18, lö|11-15
| www.itronic.fi
www.upcodeworld.fi
info@upcode.fi

striktserien samt Juniorcupen. I Juniorcupen spelade
20 - NR 3 2013 www.vifk.fi
sig killarna fram ända till final. Finalmatchen spelades
mot VPS som vi denna gång
vann med 4-1. Glädjen hade
inga gränser, laget hade fått
sin allra första guldpokal!
Sista turneringen för hösten blev Norrvalla Cup som
spelades i Kaitsor i början
av september. Där placerade
vi oss på en nionde plats av
tolv i serien P10. Därefter
fortsatte vi med teknikträningarna innan vi avslutade
vi drog streck för denna säsong. Allt för att snart starta
upp en ny spännande fotbollssäsong igen.
Nina Almén

KORSHOLMSESPL ANADEN 38 | 0 6 - 319770 0
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Kvalitetsmaskiner och kunnig betjäning!
Kvalitetsmaskiner
kunnig
betjäning!
Laatukoneet jaoch
osaava
palvelu!
Ariens
Lumilingot

Ariens ST28 Deluxe
Garanti 3 år Pris

2.250 €

Stihl FS 240 C-E

ARIENS SNÖSLUNGOR
Från
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Takuu 3 vuotta

Suositut Stihl Raivaussahat

Erbj.

Erbj.

B&S 1150 Snow Series
249 cc-motor. Tandad
snöskruv. Elstart,
strålkastare.
Till specialpris!

1.595

799 €

Stihl FS 460 C-EM K
Erbj.

STIGA Snow Blizzard

659 €

Stihl FS 410 C-E
€

Ultrakevyet
moottorisahat

De populära Stihl röjsågarna

899 €

Ultralätta
ätta motorsågar

199 €
Erbj. 299
€
• Volym 32 cm • 4,3 kg
Stihl MS 201
• Volym 35,2 cm • 3,9 kg Erbj. 599 €
Stihl MS 170 D

• Volym 30 cm3 • 4,2 kg
3

3

Varför
pruta
på säkerheten
eller kvaliteten?
Varför
pruta
på säkerheten
Miksi
turvallisuudesta ja laadusta?
ellertinkiä
kvaliteten

Stihl FS 490 C-EM K
Erbj.

999 €

deller!

Nya mo

Försäljning av
€

Erbj.

Stihl MS 181

Arbeta säkert
och användarvänligt med
STIHL skyddsutrustning!

JAPA

vedmaskiner

Cirkelv. 15,
tel. 06-318 2950
65100 Vasa
0500-364 688
www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi

Fråga efter
paketpris.
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Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och
öka din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar
depositionen med Aktias övriga sparprodukter.

050-343 4601

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för
en lönsam träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och öka
din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen
med Aktias övriga sparprodukter.

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam
Erbjudandet gäller tills vidare, depositionsräntan
träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

kan ändras enligt marknadssituationen.
Aktuell information om depositionsräntan finns på www.aktia.fi.

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ
att sköta om och öka
Välkommen för
till Aktia!
din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen
med Aktias övriga sparprodukter.

Välkommen till Aktia!

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam
träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

1,16 € / puhelu-samtal + 0,16 € / 10 sek + pvm-ina

till Aktia!
1,16 € / puhelu-samtal + 0,16 € Välkommen
/ 10 sek + pvm-ina

Calls from abroad +358 600 30011

Ser en människa i varje kund.

As Oy Vaasan Keltavuokko - Bs Ab Vasa Gulsippan
VIESTIKATU/SIGNALGATAN 2, 65320 VAASA

asunnot.fi/keltavuokko

Keltavuokossa on juuri sopivan kokoisia
asuntoja vaikkapa kaupunki-, seniori- tai
ensiasunnoksi. Haaveilet sitten pienemmästä tai vaikka sopivilla neliöillä varustetusta 3h+k+s kodista, niin pääset
heti muuttamaan! Energialuokka B2007.
Vid Gulsippan finns bostäder lämpliga
exempelvis som stads-, senior- eller första bostad. Oberoende om du drömmer
om ett mindre hem eller en 3 r+k+b bostad med lämpliga kvadratmetrar, kan du
flytta in direkt! Energiklass B2007.
MH ALK. € VH ALK. €
m²
FP FR. € SKF FR. €
1 h/r+kk/kv
32,5
43 965 109 000
2 h/r+kt/kutr+s/b 44,5-45,5 38 452 127 500
2 h/r+k+s/b
63,5-64,0 45 431 173 500
3 h/r+k+s/b
68,0
48 426 184 500
autopaikat/bilplatser
2 500 - 22 000

AsumisKululAsKelmA / BOendeKOstnAdsKAlKyl
Vastikkeet esim.
2h+kt+s
Vederlag t.ex.
2r+kutr+b
hoitovastike /skötselvederlag
rahoitusvast/finansieringsved
yhteensä €/kk / totalt €/mån

44,5 m²
44,5 m²
120,15 €
417,41 €
537,56 €

lue lisÄÄ / lÄs meRA:

AsunnOt.Fi

LEMMINKÄINEN TALO OY, OLYMPIAKATU 16, 65100 VAASA
LEMMINKÄINEN HUS AB, OLYMPIAGATAN 16, 65100 VASA
PUH./TEL 02071 58300, ASUNTOMYYNTI.VAASA@LEMMINKAINEN.COM
PUHELUIDEN HINNAT: LANKAPUHELIMSETA 8,28 SNT/PUH + 5,95 SNT/MIN, MATKAPUHELIMSETA 8,28 SNT/PUH + 17,04 SNT/MIN.
SAMTALSAVGIFT FRÅN FAST TELEFON 8,28 CENT/SAMTAL + 5,95 CENT/MIN´, FRÅN MOBILTELEFON 8,28 CENT/SAMTAL + 17,04 CENT/MIN.
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FOTO: Roland Björkqvist

Våra pojkar födda år 2000 är ett riktigt, riktigt tufft gäng. Sjunde plats i inofficiella FM för 14-åringar säger det mesta. Att
man dessutom torde ha fördelat speltiden mellan pojkarna mer än fallet var med motståndarna gör inte saken sämre.
Till skalperna hör att man i gruppspelet slog Käpylän Pallo, som innan dess var obesegrade i år. I kvartsfinalen blev det
knapp förlust mot ett gäng som var sammanslaget av pojkar från hela Västra Nyland.

P14 Suomen parhaimpien joukossa!

VIFK:n 14-vuotiaat pojat on koko seudun joukkue
Vaasan IFK:n 14-vuotiaat
pojat selviytyivät epäviralliseen Suomen mestaruusturnaukseen nimeltä Pajulahti
Cup voittamalla Puolen Suomen Liigan (PSL) vakuuttavasti keväällä kymmenellä
voitolla ja ainoastaan yhdellä häviöllä kovassa sarjassa. Liigaan osallistui pohjoisen Suomen viiden piirin
kaksi parasta joukkuetta
sekä kaksi parasta kolmosta. VIFK käytti kaiken kaikkiaan 29 eri pelaajaa Liigassa, todennäköisesti eniten
kaikista joukkueista. Liigan
viisi parasta pääsivät Pajulahti Cup:iin. Turnaus järjestettiin 7-10.8. Pajulahdessa.
Joukkue matkusti Pajulahteen 7.8. osallistuakseen lohkoarvontaan. Matka tehtiin
yhdessä VPS:n kanssa, joka
myös selvisi turnaukseen
PSL:n kautta. Näin on tehty
aina myös Puolen Suomen
Liigan aikana kustannusten
säästämiseksi
Kuinkas kävi? Pitkäjännitteinen työ ja laaja materiaali
toi meille ansaitun seitsemännen sijan erittäin kovassa turnauksessa. Jääpusseja
meni enemmän kolmen päivän aikana kuin koko kaudella siihen mennessä. Turnauksessa maalivahtimme
pelasivat joka toisen ottelun.

Kaikki pelaajamme pelasivat
vähintään kahdessa ottelussa avauksessa. Valitettavasti
jouduttiin jättämään hyviä
pelaajia kotiinkin, koska turnaukseen sai ilmoittaa 20
pelaajaa. VIFK oli harvojen
joukossa, joilla oli maksimimäärä pelaajia mukana.
Taustaa. VIFK:lla oli 40 pelaajaa P14 ikäluokassa kaudella 2014 jaettuna kahteen
tasaväkiseen joukkueeseen,
Smedsby ja City. Joukkue
PSL:ssä ja Pajulahdessa koostui pelaajista molemmista
joukkueista. Erikseen molemmat joukkueet pelasivat
aluesarjassa ja voittivat
hopeaa ja pronssia. Tämän
lisäksi VIFK:lla oli joukkue
ykkösdivisioonassa,
joka
koostui niin ikään molempien joukkueiden pelaajista .
Tämä joukkue oli sarjassaan
toisena. Tällä tavalla taataan
kovia pelejä kaikille ja laaja
pelaajarinki. Uskomus on,
että laaja pelaajamateriaali
tässä iässä tuo pitkäjännitteisellä työllä myös huippuyksilöitä. Pelaajat kehittyvät fyysisesti, henkisesti,
sosiaalisesti ja pelaajina
hyvin eri tavalla. Piirijoukkueessa edustuksemme oli
vahva, noin puolet pelaajista oli IFK:sta. Piirijoukkuekin pärjäsi erinomaisesti

omassa piirien välisessä
turnauksessaan sijoittuen
kolmanneksi.
Tärkeätä on nostaa esille,
että tämä on oman seutumme näköinen joukkue. Moni
pelaajista on saanut alkukosketuksensa
jalkapalloon
seudun eri seuroissa, joissa
tehdään hyvää työtä (BK-48,
I-JBK, Kuffen, Solf IK, Sundom IF, Sport, Luja). Pelaajat
ovat hakeutuneet seuraamme ikänsä ja kehityksensä
eri vaiheessa hakeakseen
uusia haasteita. Tärkeätä on
huomioida, että yhtäkään
näistä pelaajista ei ole värvätty seuraan, vaan he ovat
tulleet omasta aloitteestaan.
Takaisin
Pajulahteen.
Turnaukseen olivat viisitoista Suomen parasta joukkuetta päässeet karsintojen
kautta. Lisämausteeksi oli
tuotu Bremenin P13-joukkue
Saksasta, eli turnauksessa
oli yhteensä 16 joukkuetta.
Joukkueet arvottiin neljään
lohkoon. Toiveena oli VPS:n
kanssa, ettei meitä arvota
samaan lohkoon. Ensimmäinen arpa kertoi että HJK-j tulee meidän lohkoomme. Sen
jälkeen arpaonni toi meille
Käpylän Pallon (KäPa) Helsingistä, joka ei ollut hävinnyt yhtään ottelua ennen
turnausta. Kuten arvata

saattoi, rakas naapurimme
VPS arvottiin samaan lohkoon!
Arvontaa suorittamassa oli
HJK:sta, maajoukkueesta ja
TV:stä tuttu asiantuntija Erkka V. Lehtola. Hänen näkemyksensä talentista on, että
jalkapalloilijan
tärkeiden
fyysisten, teknisten ja pelillisten ominaisuuksien lisäksi
hänen tulee tehdä kanssapelaajistaan parempia.
Perjantaiaamuna
turnaus
avattiin
HJK-j:tä
vastaan.
Kaksi
hermostunutta ja latautunutta
joukkuetta avasivat ottelun
kovassa tempossa. VIFK
otti otteen pelistä ja dominoi välillä vahvasti onnistumatta maalinteossa hyvistä
paikoista huolimatta. HJK-j
tarjosi vastoin pelin kulkua
kylmän suihkun juuri ennen puoliaikaa menemällä
johtoon. Toinen puoliaika
oli VIFK:n hallintaa ja se tuotti lopulta tasoitusmaalin.
Enempää maaleja ei nähty,
joten turnaus alkoi tyydyttävällä tasapelillä.
Päivän toisessa ottelussa
oli turnauksen yksi vahvimmista
ennakkosuosikeista
vastassa, eli KäPa. KäPa
aloitti
erittäin
vahvasti
ja oltiin vastaanottavana
osapuolena
ensimmäiset
NR 5 2014 www.vifk.fi - 13

15 minuuttia. Onnella ja ta, joten turnauksen aikana
vahvalla
puolustamisella mentiin pelien jälkeen aina
selvittiin ilman takaiskuja. suoraan uimaan. Kylmähkö
Fax.Peli
(06) 781
0217
rauhoittui
hieman al- vesi edesauttoi palautumiskurynnistyksen jälkeen ja ta kovista peleistä. Rutiinei6817 - Fax. (06) 781 0217
hin kuuluivat venyttely, jääonnistuimme
menemään
24 6817
- Fax. (06) 781
0217 - vikstroms@vikstroms.fi
johtoon vastoin pelin kulkua pussit ja ruoka, sekä tietysti
juuri ennen taukovihellystä. tärkeät ottelupalaverit.
Lauantaiaamuna olivat sitToisen puoliajan alkajaiseksi
KäPa tasoitti ja pelkäsimme ten kaikki ainekset jännittäpahinta. Pelaajat pelasivat vään koitokseen valmiina.
rauhallisesti ja kurinalai- Ennakkoasetelma paikallissesti ja saimme paremman vastustajaa vastaan oli että
otteen pelistä. Teimme kaksi VPS oli pakkovoiton edessä
maalia ja turnauksen suu- selvitäkseen kahdeksan parrimpia yllätyksiä oli valmis. haan joukkoon. Vasa IFK:lle
riittäisi tasapeli. VPS aloitti
Voitto 3-1.
Asuttiin 40 metriä rannas- vahvasti ja oli parempi
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Sähköasennuksia/Myymälä - Elistallationer/Butik

V-Click plåt
plåt
V-Click

Mjölnaregatan 26 B Myllärinkatu

de
de
en
en

u
ensimmäisellä
puoliajalla.
Ensimmäinen puoliaika oli
maaliton. Toisen puoliajan
alussa oltiin aktiivisempia ja
peli oli tasainen. Sitten VIFK
sai rangaistuspotkun, joka
ratkaisi ottelun. Voitto merkitsi myös lohkovoittoa. Iltapäivällä oli sitten vastassa
Länsi-Uudenmaan yhdistetty joukkue. Voittaja selviytyisi semifinaaliin.
Iltapäivän ottelu oli VIFK:n
hallintaa
ensimmäisellä
puoliajalla. Taas kylmä suihku kun yksi turnauksen
parhaista pelaajista pääsi
maalintekoon ja oltiin maalilla häviöllä puoliajalla. Toista puoliaikaa VIFK dominoi

suuresti ja loi maalipaikkoja
onnistumatta. Rangaistuspotkussakin
epäonnistuttiin. Enemmän ansaittiin,
mutta Länsi-Uusimaa semifinaaliin. VIFK pelaisi jatkossa
sijoista 5-8. Semifinaali oli
niin lähellä…
Sunnuntai. Ilves Tampereelta vastustajana. Tämä
oli heikoin pelimme turnauksessa. Ilves oli aktiivisempi ja parempi, piste. Ei
päästy omalle tasollemme ja
Ilves ansaitsi 2-0 voittonsa.
Turnauksen
viimeisessä
pelissä pelattiin sijoista
7-8 ja vastustajana JJK-j
Jyväskylästä. VIFK aloitti
erittäin hyvin ja meni ansai-

(06) 317 7900

V-Piippu skorsten
skorsten
TAG KONTAKT!V-Piippu

VI FINNS NU OCKSÅ I VASA
Plåtslagartjänster med kvalitet!

NYT MYÖSKIN VAASASTA

CNC-stansad plåt
plåt
Transport-rör
CNC-stansad
Transport-rör
Laadulliset peltisepänpalveluja

uu

6) 781
781 0217
0217
6)
Tfn Vasa 044-7240910 Vaasa.

Fax. (06)
(06) 781
781 0217
0217
Fax.
Oravais 0400-340093 Oravainen
7
Fax.
(06)
781
0217 -- vikstroms@vikstroms.fi
vikstroms@vikstroms.fi
7 - Fax. (06) 781 0217
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NIBE värmepumpar

tusti 1-0 johtoon maalipaikkoihin ja peliin nähden ansaitusti. Puoliajan lopussa
tapahtui pari nukahdusta
ja joukkue meni tauolle 1-2
tilanteessa. Toinen puoliaika oli sitten liikkuvaa ja
hyökkäävää peliä VIFK:lta.
Vastustaja oli täysin altavastaajana, kun VIFK ratkaisi ottelun tekemällä neljä maalia
toisella puoliajalla ja voittamalla ottelun 5-2. Hyvällä
pelillä ja tuloksella oli hyvä
päättää turnaus. Loppusijoitus oli seitsemäs kovassa
turnauksessa.
Turnaus antoi lisämakua ja
aimo annoksen uutta intoa
ja itseluottamusta. Joukkue
osoitti, että se pystyy kilpailemaan maan parhaiden
kanssa. Samalla joukkue ja
yksilöt oppivat millä osaalueilla pitää vielä kehittyä.
Merkille pantavaa on myös,
että Vaasa oli ainut paikkakunta Helsingin lisäksi, joilla
oli kaksi joukkuetta lopputurnauksessa.
Palloliitto
on
valinnut
14-vuotiaita
Tähtitarhatapahtumaan
Eerikkilään
marraskuussa.
Valittujen
pelaajien joukossa on kuusi
pelaajaa Vaasan IFK:sta,
neljänneksi eniten kaikista
seuroista Suomessa! Enemmän pelaajia on ainoastaan HJK:lla, KäPa:lla sekä
OLS:lla. Onnittelut pelaajille.
Lämmin kiitos hyvästä
kaudesta kaikille pelaajille,
valmentajille,
joukkueenjohdolle, talkoo-porukalle,
sponsoreille sekä faneille!
Työ jatkuu…
Tommi Virkama

MERA FLICKOR

LISÄÄ TYTTÖJÄ
Etsimme lisää tyttöpelaajia!
Meillä on joukkueita kaiken ikäisille,
2010 syntyneille ja sitä vanhemmille.
Rohkeasti mukaan kokeilemaan!
Ta kontakt!/Ota yhteyttä!:
krister.gronholm@vifk.fi
044-0331624

www.accountor.fi

Vi söker flera flickspelare!
Vi har lag för alla åldrar,
från 2010 födda och äldre.
Kom och prova på!

www.accountor.fi
Accountor
Vaasa Hietasaarenkatu 18 65100 Vaasa Accountor Kokkola Pitkänsillankatu 1-3 67100 Kokkola
Accountor Seinäjoki Keskuskatu 13 B, 60100 Seinäjoki
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bensin ???
e så har vi den !!

445 520
405 4700

Nu till höstpris

2 x 2 m , 440 kg
0 - 60 hk
0 knop / 2 pers / 50 hk
7 knop / 4 pers / 50 hk
0,5 l / sjömil

DIN NYA RODDBÅT

SE
DEMO
FILMERNA

Rmp 8950,-

Arholmsv. 64a
65410 Sundom
0500 - 660684

Tel. 050-3519487, 050-3104607

nomin inför VM

www.mwmbygg-rakennus.com

050 572 1214
050 568 9549
Lagervägen 9 A 7
65610 KORSHOLM
www.kmroofing.fi
• Plåtslageri • Maskinfalsade Plåttak
• Fönterplåt/Plåtlister • Taksäkerhetsprodukter • Inplåtning av skorstenar • Skräddarsydda lösningar enligt kundens behov

Vi bygger radhus i Yttermalax.
Ännu finns lediga lägenheter kvar.
Ring för mera info!
* gör element för hus, garage och villor
* bygger nytt, gör ritningar och planering
* renoverar
* vtt certifikat för våtutrymme

FABRIKSBETONG

Beställningar och rådgivning:
(06) 320 8150
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LINDBERG CONSTRUCTION
Kaasastået 32, Malax
www.ovelindberg.fi

Tegelbruksgatan 47,

Ring! Begär offert Ove 0500-733701
e-post: ove.lindberg@pp.malax.fi

Tillbaka till division 2 norra?
Vasa IFK räckte inte ända fram
Derbyn mot Kiisto väntar 2015

Sådärja. Herrlagets säsong
var avklarad 18 oktober.
Fyra veckor sedan. Se ut
genom fönstret! Fotbollssäsongen känns långt borta.
Alltnog! Vasa IFK avrundade
som bekant med kval till division 1 mot PS Kemi. Före
kvalet beskrevs motståndarna av VIFK–tränaren som
ett spelande lag med snabba
omställningar. Detta sedan
han varit till Karleby och
”tjuvtittat” på dem några
omgångar från slutet. Första
matchen, uppe i Kemi, slutade 1–0 till hemmalaget. Så
chansen fanns inför returen
på Sandviken. Gick som det
gick. Absolut ingen katastrof
eller så. Men då Kemi gjorde
mål i första halvlek visste
man att VIFK var tvunget
att göra tre mål för att stiga.
Blev 0–3 till slut.
Harmligt, men ingen sensation. PS Kemi hade satsat
hårt.
VIFK då? Killarna säkrade
seriesegern genom 2–3 borta över Rauman Pallo–Iirot
i den näst sista omgången.
Nämnas kan att VIFK ledde
division 2 västra ända sedan
bortasegern mot samma lag
6 juni.
Följde man stämningarna
bland den självutnämnda
expertisen på ”futisforum”
på nätet verkade VIFK vara
önskemotståndare för alla
och envar. Kanske förståeligt. De som segrade i de
tre andra zonerna verkade
satsa rätt ordentligt på avancemang. Nå, bara att hoppas
att kostymen räcker även
nästa år för de två lag som
steg. En riksomfattande division 1–serie kräver en större
organisation än många kanske förstår.

FOTO: JOHAN GEISOR

Harmligt, men PS Kemi Kings (!) var värda att stiga. Efter
1–0 uppe i Kemi hade våra motståndare ”guldsits” inför
returen i Vasa för fyra veckor sedan. Ett bortamål i första
halvlek gjorde att VIFK var tvungna att göra tre mål. Inte så
lätt mot ett tufft gäng som gått in för avancemang.

Ett halvdussin omgångar
från slutet var det ganska
klart att Ekenäs IF och huvudstadsklubben
Atlantis
FC skulle ta hem segern i de
två zonerna längst söderut.
De där två lottades mot varandra i kvalet. Ekenäs var på
god väg att avgöra då man i
det första mötet ledde 3–1
då gästerna fick en spelare
utvisad. Slutade 3–3. Ekenäs
säkrade avancemanget på
bortaplan.

Sakari Tukiainen i Atlantis är hur som helst seriens
mest intressanta spelare.
Han slog Pasi Nevanperäs
gamla målrekord för division 2 från tiden då Pasi
spelade för Kiisto. Förra året
spelade Tukiainen i division
6. Innan dess hade han hållit upp med fotbollen under
fem års tid sedan han lagt av
som 17–åring. Uppe i norr
säckade en av favoriterna,
AC Kajaani, ihop på hösten.

Plötsligt var Ylivieska största hotet mot PS Kemi.
Som vi konstaterade i förra
numret så var VIFK det lag
som längst var obesegrat
av samtliga 40 gäng i division 2. Dessvärre är det inte
den detaljen som avgör avancemang. Med handen på
hjärtat känns det som att
den västra zonen av år 2014
knappast var den starkaste
genom historien. Resultaten
i serien gick i kors på det
mest vansinniga sättet.
VIFK gick också på några
oväntade förluster. Men kändes ändå som det jämnaste
laget.
I början av september hade
VIFK chans att punktera
spänningen för att därefter
fokusera på kvalet. Man åkte
till Åbo för att möta systerföreningen ÅIFK. Seger hade
inneburit ledning med tio
poäng före Masku. Förlust
skulle innebära att ÅIFK låg
fem poäng bakom med fem
matcher kvar att spela.
Förlusten kom på ett oroande sätt. VIFK tog ledningen i 67:e. Varpå ÅIFK slängde
in en kille som fick VIFK:s
försvar att se stillastående
ut. Blev 4-1. Samma karl gjorde alla mål. Inte kul för målvakten Scott Angevine i sin
debut. Inte för det var hans
fel. Lite synd bara. Skadade
sig gjorde han också.
Ändå nästa år? Skall vi
gissa på att VIFK hamnar tillbaka i den norra zonen? De
som föll ner från division 1
ligger trots allt längre söderut än vi själva gör. Viikingit
(H:fors) var ju ”toksist” och
fick till slut Jippo (Joensuu)
med sig under nedflyttningsstrecket. Vidare var det från
årets ”norrtvåa” som tre flytNR 5 2014 www.vifk.fi - 17

tades ner jämfört med två
lag från de övriga zonerna.
Den ”tabellåtta” som har
minst poäng degraderas ju
eftersom det är nio lag som
skall ut. Det blev Jakobstads
BK.
Från division 3 flyttas de
nio zonsegrarna upp. De
senaste åren har det alltid
varit något lag som avstår.
Vilket i sin tur har lett till allehanda yrsel kring att fylla
zonerna i division 2. Speciellt synd är det i de fall då
lagen ”pantar” på sitt beslut.
Ställer till bekymmer för de
som står i tur; redan resorna
gör att det krävs helt annan
budget i ”tvåan” jämfört
med i ”trean”.
Den österbottniska zonen
hörde till de mer jämna. Av
topplagen var det väl Kiisto
som hade det mest uttalade
målet att stiga. Så man antog
väl att Hovsala och Sundom
skulle hamna ge sig till slut.
I seriefinalen Kiisto–SIF närmade sig siffrorna tvåsiffrigt.
Längst norrut tryckte Santa Claus (Rovaniemi) in mål
i mängd och massor. Det
blev 104 till slut. Det oaktat
förlorade man vissa nyckelmatcher och fick konkurrens
av både Tervarit (Uleåborg)
och FC-88 från Kemi. Det
hela avgjordes först i sista
matchen genom 1–0 över
mittenlaget ORPa!
Söker vi oss en bit inåt
landet och söderöver var
Musan Salama – med centra
i Björneborgs stora hamnområde – bäst före PS–44
(Valkeakoski)
och
TKT
(Tammerfors). MuSa är ett
verkligt hisslag. Dessutom
en förening som brukar ha
rätt stor juniorverksamhet.
Det gillar vi! Ja, eller åtminstone undertecknad gör det.
Går vi ännu en bit inåt landet
därifrån så var FC Vaajakoski
första lag med att säkra sitt
avancemang. På 18 omgångar tog FCV 17 segrar och en
oavgjord. Marginalen till
tvåan var 18 poäng. Det hela
kan kanske delvis förklaras
av att FCV är farmlag åt JJK.
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BILDTEXT:
Harmligt, men PS Kemi
Kings (!) var värda att stiga.
Efter 1–0 uppe i Kemi hade
våra motståndare ”guldsits”
inför returen i Vasa för fyra
veckor sedan. Ett bortamål
i första halvlek gjorde att
VIFK var tvungna att göra tre
mål. Inte så lätt mot ett tufft
gäng som gått in för avancemang. Bara att önska lycka
till i den resurskrävande serie som division 1 utgör. Nästa år kommer PS Kemi att
möta klassiska lag som TPS,
Haka och KTP. VIFK tar sig
an Kiisto och Football Club
Santa Claus Arctic Circle.
Helt okay det med! ”Kärde”
och killarna har all heder av
insatsen för i år! En serieseger måste utgöra en särskilt
minne för alla som var med!
Bra jobbat, killar!

Å andra sidan hade JJK fullt
upp att hålla sig kvar i division 1, så nog måtte det finnas en egen stomme att stå
på i Vaajakoski.
Nere i Åbo med omnejd
var KaaPo (S:t Karins) bäst.
Rent poängmässigt var FC
Åland inte så himla långt
efter. Men redan att KaaPo
gjorde ungefär dubbelt fler
mål vittnar om kapacitet.
Söker vi oss mot östgränsen
var Sudet bäst. Intressant
förening såtillvida att de
från början kom från Viborg.
Efter ett kort nedslag flyttades verksamheten till Kouvola. Sudets hemmaarena är
den sjunde största i Finland.
Dit ryms 8.000 åskådare. Så

det är kanske motiverat att
de spelar högre upp än i division 3? Föreningen tog faktiskt ett FM–guld kort tid efter flytten från Viborg. Men
det var då det.
Återstår att redogöra för
de tre zoner som finns nere
i Helsingfors och Nyland.
Nurmijärvi och Ekenäs Soccer Club vann sina respektive zoner ganska enkelt. I den
mest huvudstadscentrerade
zonen var Kiffen bäst före
HIFK:s reservlag.
Någon zonindelning är inte
officiell ännu. Men av tio lag
från årets norrtvåa blir sex
lag kvar. Till att börja med
Karleby-duon GBK och KPV.
Dessutom Ylivieska, Kajana,

OPS (Uleåborg) och TP-47
(Torneå). Då behövs ytterligare fyra. Lutar väl mot
Santa Claus, Kiisto, VIFK och
SJK:s farmlag Kerho’07 då?
Om något lag avstår från avancemang behåller JBK sin
plats i division 2. Men då är
det snarast Kerho’07 som
hamnar i en annan zon.
Nu kan det förstås finnas
en möjlighet ännu att få
spela i division 1 år 2015.
Om två av lagen kastar in
handduken ryms även VIFK
med. Samtidigt vore det ju
osportsligt att sitta och hoppas på någonting sådant.
Enklast att utgå från att det
blir norrtvåan som gäller.
Claus Stolpe

Lovande spelare i idrottsgymnasiet
Adelina Ragnäs är hemma
från Lappfjärd och har en fotbollsbakgrund i Sporting och
SIF innan hon kom till VIFKs
B-flickor för två år sedan. I
samma veva tog hon beslutet
att börja i idrottsgymnasiet i
Vörå.
- Det var ett ganska enkelt
beslut. Jag ville utvecklas
inom fotbollen och samtidigt
satsa ordentligt på studier.
I ett idrottsgymnasium kam
man kombinera idrott och studier på ett vettigt sätt. Dessutom inspirerar man och motiverar varandra om man går
i en klass med andra idrottare
och bor tillsammans på internat.
Adelina har fyllt aderton och
har spelat sista året med Bflickorna i år. Hon har också
spelat flera matcher med
VIFKs damer och fick plats
i damernas startelva i slutet
av säsongen. I september
fick hon också beskedet att
hon var uttagen till landslaget (U19) och fick pröva på
att spela EM-kvalmatch mot
Georgien. Att bli uttagen till
landslagsuppdrag är tufft och
för Adelinas del får man lyfta
på hatten en extra gång, då
man vet att hon var skadad
och blev vristopererat så sent
som i januari i år.
- Där hade jag stor hjälp av
idrottsgymnasiets fotbollstränare och också av andra tränare vid skolan under rehabiliteringen. Tom Andtbacka tog
han om konditionsträningen,
som bland annat innehöll
mycket cykling, och Johan
Nordmyr skötte om styrkerehabiliteringen. Och rehabiliteringen kunde jag göra
på idrottstid i skolan, så jag
fick dela upp träningen i flera
pass per dag.

Idrottsgymnasiet i Vörå är det enda
officiella idrottsgymnasiet på svenskt håll.
Här är fotbollslinjen stark och många fotbollsspelare från VIFK återfinns bland
de studerande.
Inför nästa säsong siktar
Adelina på en plats i damlaget och att få så mycket speltid som möjligt.
– Jag siktar så högt som
möjligt. Målet är att hela tiden
utvecklas och komma framåt!
Liknande planer har lagkamraten Freja Lähteenmäki.
Freja är hemma från Kristinestad men flyttade till VIFK
och började i idrottsgymnasiet tillsammans med tvillingsystern Frida ifjol. Freja, som
har varit kapten i B-flickornas
lag denna säsong, har också
prövat på spel med damlaget
i ettan i sommar och fick en
reservplats i U-17 landslaget.
- Det kändes så skönt att få
den reservplatsen. Det var
en bekräftelse att jag är på
rätt väg och ger mig så stark
motivation att jobba framåt.
Senaste säsong har jag utvecklats jättemycket både
som spelare och individ. Jag
har fått bättre passningsteknik, hårdare passningar och
snabbare spel. Ansvaret jag
fick som kapten har utvecklat
mig till en bättre ledare och
jag känner att jag vill bara lära
mig mera. Nu satsar jag på
att få mera speltid i damlaget
till nästa säsong.
Idrottsläroplanen och tillgången till ett stort tränarteam med bland annat tre

fotbollstränare gör att idrotten
är invävd i skoldagen. Det är
lättare att kombinera mycket
träning med studier då allt är
schemalagt från skolan. Freja är nöjd med möjligheten att
läsa enligt idrottsläroplan.
- Jag vill satsa på fotboll och utvecklas mera, så
idrottsgymnasiet var ett enkelt val. Vi får mycket hjälp
med träningen. I Vörå har
jag också nära till VIFKs träningar. Och (skratt) nog är det
ett plus att man får kurser för
idrotten och inte behöver läsa
lika mycket allmänna ämnen.
Att gymnasiet flyttar till Campus Norrvalla nästa år kan
också bli väldigt bra. Vi kommer närmare konstgräsplan
och dessutom blir kursutbudet ännu större. Till exempel
nån kurs om förebyggande av
skador eller en kurs i idrottspsykologi skulle vara intressant att läsa.
Oliver Sparv är vasabo och
abiturient i år. Han har spelat
i A-juniorernas division ett-lag
hela sommaren och gjort sig
känd som en säker mittback.
I slutet av sommaren har
Oliver också tränat med her-

rarna, och en målsättning är
förstås att ta en plats i första
laget nästa säsong. En vanlig skolvecka hinner Oliver
träna 9-10 gånger.
- Ofta börjar veckan med
träning på måndag kväll.
Kanske en återhämtande
träning om vi har haft match
i helgen. Tisdag, onsdag och
torsdag har vi träning på förmiddagarna i skolan. På tisdag och torsdag kväll har vi
träning med laget. På fredag
har vi vanlig skolgymnastik
och sedan träning med laget
på kvällen. I helgen har vi oftast en matchdag och en vilodag.
Gymnasiets träningar ska
komplettera lagets. Utöver
den egentliga fotbollsträningen finns också möjlighet att
träna styrka och rörlighet på
eftermiddagarna. Eftersom
träningen ingår i schemat har
spelarna möjlighet att dela
upp träningen på två pass per
dag. Medan säsongen pågår har man mycket positionsanpassad träning och
satsar på teknik och rörlighet. – Vi har många lovande
spelare här. Varje spelare ska
få hjälp att utvecklas utgående från egna förutsättningar.
Det har både spelaren och
laget nytta av, säger Marko
Uusitalo, tränare på idrottslinjen tillsammans med Tomi
Kärkkäinen och målvaktstränaren Esa Kurki. – Sedan ska
spelarna förstås också hinna
sköta skolan. Studier och
idrott ska gå hand i hand.
Text och bild: Pia Hildén

Freja Lähteenmäki, Oliver
Sparv och Adelina Ragnäs
är träningskompisar i idrottsgymnasiet. Att många idrottare
och tränare finns under samma
tak ser de som en stor fördel.
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Herman jakaa oppeja hieronnasta
Aikaisemmassa numerossa
(2/2014) esittelimme viime
kauden VIFKn ”Fair Play” –
valmentajan. Kyseessä on
Herman Fogelberg; aktiivinen pojat syntyneet vuonna
1999 joukkueessa. Siis ne
jotka ovat mopoiässä ja
miettivät jos jaksavat jatkaa
satsausta jalkapalloon. Silloin on todella tärkeätä saada
tukea ja innostusta joukkuejohdolta ja vanhemmilta.
Hermanilla on mielenkiintoinen tausta, siinä mielessä
että hän on opettaja joka on
kouluttautunut hierojaksi.
Hän toimii muun muassa
hierojana VIFKn miesten
edustusjoukkueelle.
Jalkapallojoukkueelle on
mielenkiintoista että valmentajalla on sekä kasvatustieteellinen tausta että tietoa
ja taitoa kehon sekä lihasten
toiminnasta. Viime haastattelun yhteydessä totesimme
että hän on todella puhelias
ja että haluamme mitellään
kuulla hänestä lisää.
Hierojan käynnin yhteydessä on hyvä tulla ajatelleekseen joitakin seikkoja:
– Ei särkylääkettä ennen
hierontaa. Jos tarkoitus on
saada maitohapot ja kuonan
pois, sekä ”avata” kiinteät
lihakset joutuu käyttämään
hieman kovempia otteita.
Silloin voi tuntua hieman
kipua, tärkeää on kuitenkin
yrittää rentoutua jotta haluttu vaikutus saadaan hierontaan.
Mitenkäs liikunta ja harjoittelu hierojan käynnin jälkeen? Ei kai sitä voi suoraan
mennä lenkille?
– Ei todellakaan. Ei harjoittelua samana päivänä, sillä
hieronta sinänsä on kuin
harjoituskerta. Kovan hieronnan jälkeen Herman
suosittelee jopa harjoitusvapaata päivää. Juo paljon
hieronnan jälkeen, sekä
muista että ”pissa hätä” ja
pieni vilu on ihan normaalia. Myös harjoitus kipeät
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I samband med ett tidigare nummer (2/2014) hade vi en pratstund med Herman Fogelberg; skolläraren som sadlade om
och blev massör. Inte minst då för VIFK:s herrlag. Herman
hade många tankar kring sitt nya arbete. Så det kändes
redan då som en självklarhet att följa upp med mera. Vid
det förra tillfället handlade det om en svenskspråkig text.
Men för att få ut den här viktiga informationen till möjligast
många är det på sin plats att en av de båda artiklarna riktar
sig till den andra språkgruppen.
Aikaisemman numeron yhteydessä (2/2014) meillä oli juttutuokio Herman Fogelbergin kanssa, opettaja joka kouluttautui hierojaksi. VIFKn edustusjoukkueen hieroja. Hermannilla oli monta ajatusta uudesta ammatistaan. Silloin
jo tuntui itsestään selvyydeltä jatkaa juttuja. Viime kerralla
teksti oli ruotsiksi. Jotta tämä tärkeä tieto yltyy niin monelle
kuin mahdollista on paikallaan että tämä toinen kirjoitus on
suomeksi.

lihakset seuraavana päivänä
on tavallista. Hieronnan parhaan tuloksen huomaa usein
2-3 päivän jälkeen. Kevyttä
”herättävää”, lämmittävää ja
lyhyttä hierontaa voi antaa
ennen kovempaa harjoitusta
tai ottelua.
Muita seikkoja joita hän
mielellään painottaa on yöuni ja nesteytys.
– Riittävästi nestettä! Urheilusuorituksen
ennen,
yhteydessä, sekä jälkeen!
Samalla myös mielellään mineraaleja ja suolaa. Monta

vaihtoehtoa löytyy; mineraalivesi, magnesiumia, suolakurkku, salamimakkaran
palanen ja niin edelleen. Ei
ainoastaan paljon vettä!
Jos on hieronnan tarpeessa, mikä on usein tarve?
– Pohkeet, takareidet ja
nivukset ovat usein jalkapalloilijoiden ongelma alueet.
Myös nivelongelmat, nilkat
ja polvet ovat hyvin tyypillisiä. Näihin ongelmiin voi
ennaltaehkäisevästi tehdä
asioita. Ympäröivien lihasten harjoittelu. Heikkojen

nivelten teippaus ennen otteluja ja peliharjoituksia.
Mutta ei teippausta normaali harjoitukseen, se voi
ehkäistä lihasten harjoittelua sekä nivelten liikkuvuutta ja notkeutta. Mielellään
juoksulenkkiä ja vaellusta
maastossa ja metsässä
harjoittelu muotona, silloin
nivelet voimistuvat ja samalla saa ”aivojumppaa”.
Pohkeista puheen olleen.
Herman kertoo että pohkeisiin kerääntyy pitkäaikaista maitohappoa. Se
kerääntyy
pohjelihaksen
molempien ”päiden” väliin
ja on vaikeaa venyttää pois,
siksi loppuverryttely on
tärkeää. Maitohapon voi
helposti poistaa hieromalla,
mutta se on tuskallista. Pohjelihas ”kramppaa” helposti juuri tämän maitohapon
takia. Krampin saa ehkäistyä hieronnalla esimerkiksi puoliajalla tai pudotuspelin jatkoajalle siirtyessä.
Tätä nähtiin usein televisiossa Mm-pelien yhteydessä,
kun siirryttiin jatkoajalle.
– Niin sanottu ”penikkatauti” on myös hankala. Kyseessä on siis kipeäntyvistä
kalvoista ja lihaskiinnitteistä sääriluissa. Kun oireet
ovat pahat on kyseessä jopa
tulehdus. Tulehdus kipulääkettä, ja kun akuutti tulehdus on ohi, niin voi hierota.
Hieronta on kipuliasta ja erilaiset kylmähoidot auttavat,
kylmägeeli, jääpalat, kylmä
vesi ja niin edespäin.
No niin! Kiitos oppitunnista! Toivomme kaikkien
VIFK;laisten
muistamaan
ennaltaehkäisevät ”niksit” ,
niin käynnit Hermannin tai
hänen kollegoiden luona
voidaan minimoida. Kylläkin hyvä että hän ja kollegat
ovat olemassa, sillä ilman
minkäänlaisia ongelmia on
vaikea säilyä urheillessa.
Liikkumatta kylläkin ongelmat ovat suuremmat!
Claus Stolpe
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Ta del av USA:s presidenter och USA:s samhällsutveckling.
”Den amerikanska drömmen” är den svenskspråkiga, initierade
och lättsmälta redogörelse över USA:s presidenter som det länge
funnits ett behov av på bokmarknaden. Det handlar om ett verk
som ingalunda utgör en glorifiering av vare sig landet eller dess
statsöverhuvud genom åren. Författaren, pol.dr och fil.dr Claus
Stolpe, betraktar sig förvisso som något av en USA-vän – men det
handlar helt klart om en kritisk USA-vän.
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Claus Stolpe blev år 2011 fil.dr

strikt akademiska har fått ge vika för en uppsjö anekdoter som gör
att läsaren på ett underhållande sätt kan bekanta sig med USA:s
presidenter. Vidare beskrivs USA:s tillkomst och samhällsutveckling. Vid sidan av en kunskapsbank om presidenterna presenteras
tekniska landvinningar och intressanta personligheter som på gott
och ont har bidragit till att USA blev vad det blev.

i historia på en utvärdering av USA:s
presidenter. Sedan tidigare är han

Är Roosevelt
eller
Lincoln
”den störste”? Vem är sämst? Nixon?
SCALA
C LICK
55

Boråsvinyylilattia
nya
Eller någon av de lät USA glida in i ett inbördeskrig?
MARSTRAND
49 50€ ”...tapetserie
man verkligen njuter
av att bläddra i, läsa i,
Från
vår butik!! 90€
IDEO T EX återkomma till och bli00€
TARJOUS

Boken avslutas med författarens egen rangordning av USA:s
presidenter. Rangordningen är fantasieggande och formligen
inbjuder läsaren att efter genomläsning göra sin egen rangordning
som måhända kan avvika från Stolpes egen.

Uudentyyppinen lattianpäällyste
jossa kulutusta hyvin kestävä vinyy
lipinta, kosteussuojattu HDF-runko
ja taittopontti. Paksuus 9,4 mm.
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pol.dr i statskunskap på en avhandling
om valmetoder.
Författaren är sedan 1990 verksam vid
Åbo Akademi i Vasa. Han är född och
uppvuxen i Vasa. Vid sidan av yrkes–
och familjeliv har Stolpe en mångårig

-

bakgrund med ideellt arbete inom
fotbollens värld. Vidare hann han
under tre mandatperioder vara aktiv
inom lokalpolitiken i Vasa.
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We welcome
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winning team
Check out our vacant jobs at
www.veo.fi
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Hundpensionat och försäljning av hundtillbehör
Södra Vallgrund
tel. 06-352 7807, 050 572 6462
www.netikka.net/bigdog
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ANNONS

2014
                                      2015
SPORTIA – WASASPORT --> INTERSPORT –  WASASPORT
De som rört sig i centrum av Vasa den
senaste tiden har kanske lagt märke till
att Intersport har tömts på varor allt eftersom. Orsaken är att Tomas Friman
som verkat som köpman på Intersport
återvänder till Tammerfors för nya utmaningar när han blir köpman för en ny Intersportbutik. VIFK tackar Tomas för det
goda samarbetet och önskar honom all
lycka i Tammerfors.
Det som verkligen är bra för VIFK och
andra sportutövare i trakten av Vasa är
att det är vasabon Marko Uuro som tar
över som ny köpman för Intersport, detta efter att hans nuvarande verksamhet
Sportia–Wasasport, som avslutas innan
årsskiftet, slås ihop med Intersport. Efter
sammanslagningen får han tillgång till
båda affärernas säljytor, som dessutom
råkar ligga precis ovanför varandra i Aktias hus. Till en början används båda de
tidigare ingångarna till affären jämte de
två kassorna på både övre och undre våningen. Detta arrangemang finns endast
under en kort övergångsperiod. Den nya
Intersport–affären kommer att förses med
en praktisk rullbandstrappa mellan våningarna. Efter det kan alla som kommer
till affären bekvämt ta sig in genom de
stora dörrarna i hörnet av Handels- och
Vasaesplanaden för att välja och vraka i
ett stort utbud av alla de slags textiler och
sportkläder i den nedre våningen eller
frossa i diverse olika sportutrustningar på
den övre våningen. Utbudet på utrustning
och artiklar från Sportia-Wasasport och
Intersport-Vaasa kommer tillsammans
att ytterligare breddas för att betjäna en
mycket bredare och mångsidigare kundkrets än tidigare.

FOTO: HENRIK SKYTTE

Försäljarna Tomi Peltonen och Markus Bystedt tillsammans med
köpmannen Marko Uuro.
Undertecknad besökte Intersport-Wasasport precis då de nyöppnat, medan personalen ännu höll på att plocka varorna
på plats. Det såg både fräscht och lockande ut att spana mellan montrarna där
nya varor var grupperade både synligt
och enligt de olika sportgrenarna. Fotbollen har en framträdande roll även i nya
Intersport–Wasasport affären. Det nya
var ett ”Föreningsrum” som skall byggas
speciellt för att tillmötesgå föreningarnas
behov och önskemål.
Hur blir det då med samarbetet Vasa
IFK och Intersport – Wasasport? Den
biten är förstås relevant här. Jo, det fortsätter precis som tidigare, med samma
kontaktpersoner, rutiner, medlems– och
lagrabatter samt dessutom ett bemötande som t.o.m ser ut att bli ännu bättre.

Vasa IFK har av tradition ett mycket långt
samarbete med Intersport, trots att köpmännen har bytts ut med några års mellanrum. Nu fortsätter alltså samarbetet
med vasabon Marko, som även lovat att
bl.a. VIFK-kvällarna med specialerbjudanden skall få en fortsättning och även
piggas upp med nya jippon och specialerbjudanden. Detta arrangemang känns
mycket naturligt och välkommet.
Vasa IFK hoppas att Marko och hela
gänget lyckas i sin satsning och förmår
betjäna oss många år in i framtiden.
Här undertill kan ni konstatera att Intersportlogon med kontaktuppgifter har ändrat lite grand. Kontaktuppgifterna hittar ni
från logoannonsen och deras hemsida.
Henrik Skytte

ntersport logon kommer att ändra med en ny köpman!

a bort SPORT TO PEOPLE

2014

-->2015

nder Intersport kommer det : WASASPORT

WASASPORT

dressen ändrar till: Kauppapuistikko 14, 65100 VAASA • P. (06) 3193900
2014

2015

Korsholms gymnasium erbjuder dig
- en grund för högre utbildning
- ett brett utbud av traditionella ämnen samt kurser i musik, konst, drama, språk m.m.
-idrottsmöjligheter på skoltid (fotboll, friidrott mm.)
tfn: 06-327 7307

e-post: gymnasiet@korsholm.fi

hemsida: www.korsholm.fi/gymnasiet
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