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Full fart i futsal

Mielenkiintoinen uushankinta  s. 6-7
Max och Micke s. 10-11
Dam- och fl ickfotboll s. 12-13
Pallopiiri / Bolldistriktet  s. 18-21

Flickorna i F-12 har fullt upp med futsal vintertid. Tillsammans med tränaren Peter Nyman löper samarbetet bra. Mer om både futsal 
och laget inne i tidningen.
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O R D F Ö R A N D E N S  S PA LTO R D F Ö R A N D E N S  S PA LT

Vid samma tidpunkt ifjol 
var lagbygget för den 
nyligen vunna division 

1-platsen på slutrakan. Förvänt-
ningarna om hur det skulle arta 
sig under säsongen 2006 siades 
det livligt om bland annat på VIFK:

s hemsida och inte minst i lokala 
media. Hur gick det då? Uppfylldes 
förväntningarna eller blev det bes-
vikna miner på läktarna? Jag tror 
att de fl esta - lagledningen, fansen, 
konkurrerande lag och media anser 
att IFK klarade sitt första division 1-
år på länge med glans. En hedersam 
åttondeplats är en bra prestation, 
framförallt då vi beaktar att VIFK 
till största delen består av pojkar 
fostrade i föreningen. 

Framgången bekräftas också av 
att ett fl ertal ligaföreningar visade 
ett stort intresse för fl era av VIFK:s 
spelare under hösten 2006. Som 
slutresultat av långdansen blev 
att ettriga Sebastian Strandvall 
tog steget över till ärevördiga FC 
Haka från Valkeakoski och starke 
Andreas Björk hittade vägen till 
vår broderförening IFK Marie-
hamn på Åland. Vi tackar dem för 
fi na insatser under åren som gått 
och önskar dem lycka till i de nya 
föreningarna! Bollkonstnären Tony 

Björk stannar i Vasa IFK och det 
är vi givetvis stolta och ytterst 
glada över. 

Hur blir det i år? Vilka målsätt-
ningar har vi satt? Serien kommer 
säkerligen att bli mycket jämnare 
och hårdare. Gratispoäng delas 
garanterat inte ut. De lag som 
2006 steg till Ettan spelade sig 
till platsen och är föreningar med 
starka lag som i vissa fall satsar på 
att stiga till Ligan. Vasa IFK:s mål-
sättning är att då snön faller på 
marken hösten 2007 ligga i övre 
halvan av tabellen. Hur pass bra 
är då årets lag? Vi är övertygade 
om att vi har ett starkt, kunnigt 
och brett lag på gång under Tomi 
Kärkkäinens ledning. Kom gärna 
och kolla på vårens träningsmat-
cher vid Botniahallen och senare 
fram på sommaren i Sandviken. 
På www.vifk.fi hittar ni match 
datumen. Träningsmatchen nyli-
gen mot FF-Jaro gick fi nt, så det 
bådar gott .

 VIFK och många andra följde 
fotbollslegenden och gentle-
mannen Kurre Martin till den 
sista vilan i november senaste 
höst. Vi minns alla Kurre som 
kamraten som alltid hade tid att 
byta några hjärtliga meningar då 
man träffades. 

Avslutningsvis – Ni som 
känner för och beundrar Vasa 
IFK, vänligen sök fram bankgirot 
för inbetalning av medlemsavgif-
ten som fi nns inne i tidningen. 
Utnyttja förmånen att bli medlem 
i Vasa IFK. Bli ständig medlem - 
det lönar sig på lång sikt. Alla som 
är medlemmar i VIFK erhåller 
automatiskt rabatt på inköp från 
Intersport. Vi lovar Er dessutom 
underhållande fotboll i Sandviken 
under sommaren 2007!

Med fotbollshälsningar
Henrik Skytte
Ordförande för Vasa IFK

VIFK rullar mot ett spännande år

Kevään harjoituspelit 
pelataan seuraavasti:
Vårens 
träningsmatcher 
enligt följande:

17.2 kl. 14.15
GBK-VIFK

24.2 kl. 16
VIFK-JBK (Botnia)

10.3 kl. 12.00
VIFK-TP-S:joki (Botnia)

17.3 kl. 16.30
VIFK-KPV (Botnia)

31.3 kl. ??
PoPa-VIFK

14.4 kl. 16.30
VIFK-GBK (Botnia)
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P U H E E N J O H TA J A N  PA L S TAP U H E E N J O H TA J A N  PA L S TA

Viime vuonna tähän 
samaan aikaan oli äsket-
täin ykköseen nousseen 

joukkueen rakentaminen loppu-
suoralla.  Odotukset minkälaista 
kehitystä kausi 2006 toisi tulles-
saan ennusteltiin vilkkaasti mm. 
VIFK:n kotisivuilla eikä vähiten 
myös paikallisessa mediassa.  
Kuinka sitten kävi?  Toteutuiko 
toiveet vai näkyikö pettyneitä 
ilmeitä katsomossa?  Uskon että 
useimpien  - joukkueen johdon, 
kannattajien, kilpailevien jouk-
kueiden ja median mielestä IFK 
selvisi ensimmäisestä div. 1-
vuodestaan, pitkään aikaan, mai-
niosti.  Kunniakas kahdeksas sija 
on hyvä suoritus, etenkin ottaen 
huomioon että VIFK koostuu 
suurimmaksi osaksi oman seuran 
kasvattamista pojista. 

Menestystä vahvistaa myös se 
että monet liigaseurat ovat olleet 
kiinnostuneita useammasta VIFK:
n pelaajasta syksyn 2006 aikana.  
Lopputulos väännöstä oli että 
ketterä Sebastian Strandvall 
siirtyi kunnianarvoiseen FC 
Hakaan Valkeakoskelle ja vahva  
Andreas Björk löysi tien vel-
jesseuraan  IFK Mariehamniin 

VIFK kohti jännittävää vuotta 

Ahvenanmaalle.  Kiitämme heitä 
hienoista panoksista vuosien aikana 
ja toivotamme heille onnea uusissa 
seuroissa!  Pallotaitaja Tony Björk 
jää Vasa IFK:hon ja siitä me tietysti 
olemme ylpeitä ja erittäin iloisia. 

Miten käy tänä vuonna?  Mitä 
tavoitteita olemme asettaneet?  Sarja 
tulee varmasti olemaan paljon tasai-
sempi ja kovempi.  Ilmaispisteitä ei 
varmasti jaella.  Ne joukkueet jotka 
2006 nousivat ykköseen, pelasivat 
paikkansa, ja ovat seuroja joilla on 

vahvat joukkueet ja joista jotkut 
satsaavat liiganousuun.  Vasa IFK:
n tavoite on, että kun lumi syksyllä 
2007 laskeutuu maahan joukkue olisi 
taulukon ylemmällä puoliskolla.  
Kuinka hyvä sitten tämän vuoden 
joukkue on?  Olemme vakuuttuneita 
siitä että meillä on tarpeeksi iso sekä 
myös vahva ja taitava joukkue Tomi 
Kärkkäisen johdossa.  Tule mielellä 
katsomaan kevään harjoitusotteluita 
Botniahalliin ja myöhemmin kesällä 
Hietalahteen. Ottelupäivät löydät 

kotisivuilta www.vifk.fi . Harjoi-
tusottelu FF-Jaroa vastaan meni 
hienosti, se ennustaa hyvää. 

Viime syksyn marraskuussa 
saattoi VIFK monen muun 
mukana jalkapallolegendan ja 
herrasmiehen Kurre Martinin 
viimeiseen lepoon.  Muistamme 
Kurren ystävänä jolla aina tava-
tessa oli aikaa vaihtaa muutamia 
sydämellisiä ajatuksia. 

Lopuksi  -  Te jolla sydän lyö 
Vasa IFK:lle ja jotka ihailette 
Vasa IFK:ta, ota ystävällisesti 
pankkisiirto jäsenmaksua varten 
jonka löydät lehden sisältä.  
Käytä etua hyväksesi ja tule 
jäseneksi Vasa IFK:hon.  Tule 
ainaisjäseneksi – se kannattaa pit-
källätähtäimellä.  Kaikki VIFK:
n jäsenet saavat automaattisesti 
alennusta tehdessään ostoksia 
Intersportissa.  

Me lupaamme Teille myöskin 
viihteellistä jalkapalloa Hietalah-
dessa kesän 2007 aikana! 

Jalkapalloterveisin 
Henrik Skytte 
Vasa IFK:n puheenjohtaja 

Kaksikielinen
kotisivu?
Kuka jaksaisi kääntää tekstejä 
suomeksi aina silloin tällöin? 
Jos olet kiinnostunut niin 
meilaa Tobbe Holmgrenille, 
osoitteella:
tobbe.holmgren@netikka.fi .
Esimerkiksi Hockey-Sportilla 
on eräs VIFK-lainen (sic!) jolla 
on oma salasana. Hän tarkistaa 
silloin tällöin pitääkö tekstejä 
kääntää ruotsiksi. Asia toimii 
kuulemma ihan hyvin eikä 
aiheuttaa stressiä pojalle.
Ehkä juuri sinä olisit sopiva 
ihminen samantyyppiseen 
tehtävään VIFK:lle?
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VA L M E N TA J A N  PA L S TA

RESERVERAD
VARATTU

En ole täysin perehtynyt 
jalkapallon ” kaikki pelaa” 
- järjestelmään. Mutta kan-

nattaja olen kyllä.
Periaatehan on se, että kaikki 

joukkueen pelaajat pääsisivät 
otteluissa pelaamaan. Ja tämä 
sen vuoksi, ettei nuoresta junio-
rista ikinä voi varmuudella sanoa 
kenestä lopulta kehittyy hyvä 
senioritason pelaaja.

Tietysti olen samaa mieltä siitä, 
että kaikki pelaa - jos kaikki har-
joittelee. Eli ne jotka eivät treenaa 
niin paljon kuin muut, niin niitten 
ei myöskään pitäisi pelata samassa 
määrin kuin ne jotka todella viitsi-
vät harjoituksissa käydä.

Itse pelasin lätkää Mikkelin 
Jukureissa aina B–junioreihin asti. 
E–junioreissa olimme valtakunnan 

Tappaako aikuisten voitonhimo
tulevaisuuden futis-tähdet?

tasolla neljänsiä, ja D –junioreissa 
seitsemänsiä. Joukkueestamme ei 
kukaan yltänyt liigatasolle, ja vain 
kaksi pelaajaa pelasi muutaman 
vuoden mestiksessä. Itse päädyin 
jalkapalloilijana liigatasolle.

Teemu Selänne oli vielä 
C–junioreissa lahjakkaampi jal-
kapalloilija kuin jääkiekkoilija, 
edeten aina maajoukkueleirille 
asti. Siellä häntä kehotettiin lopet-
tamaan jääkiekko koska hän oli 
niin pienikokoinen. No – onneksi 
ei lopettanut. Zlatan Ibrahimovic 
aikoi puolestaan lopettaa jalka-
pallon pelaamisen 15–vuotiaana, 
koska ei mahtunut Malmön alue-
joukkueeseen. Eräs hänen valmen-
tajistaan kannusti häntä kuitenkin 
jatkamaan. Kiitoksena siitä pelaa 
hän nyt Inter Milanossa ja Ruotsin 

maajoukkueessa.
Esimerkkejä löytyisi varmaan 

satoja lisää, mutta se siitä. Pääasia 
on kuitenkin se, ettei lapsesta 
tiedä tuleeko hänestä tähti vai 
ei. Ja sen takia pitäisi jokaiselle 
lapselle taata tasavertainen ja 
reilu kohtelu. Etteivät he menetä 
kiinnostusta lajia kohtaan, ja että 

lajin harrastaminen olisi heille 
mahdollisimman mukavaa ja 
innostavaa. Mikäli juniorijoukku-
eisiin aina valittaisiin pelaamaan 
parhaimmat/kokeneimmat, unoh-
dettaisiin samalla yksilö. Tällöin 
pinnalla ovat tulostavoitteelliset 
ideat. Voisinpa melkein väittää, että 
vain ja ainoastaan lasten vanhem-
pien ja valmentajien ideat.

Koska lapsi unohtaa pelin 
viimeistään siinä vaiheessa, kun 
on pelin jälkeen makkarakojulla 
jonottamassa kavereittensa kanssa 
irtokarkkien ostamista.

Juniorijoukkueessa ei pitäisi 
ikinä tavoitella tulosta, vaan jokai-
sen yksittäisen pelaajan kehitty-
mistä. Tämä takaa pitkässä juok-
sussa sen, että juniorityö kantaa 
parhainta hedelmää tuotettaessa 
pelaajia senioritasolle.

MUTTA – senioritasollakaan 
ei kaikkein tärkeintä mielestäni 
ole tulos, vaan loppujen lopuksi 
kuitenkin se, MITEN se tulos on 
saavutettu.

Harjoitteluterveisin
Tomi Kärkkäinen
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T R Ä N A R E N S  S PA LT

Nu skall det från början 
sägas att jag inte är helt 
insatt i det här med sys-

temet med ”alla spelar” (”kaikki 
pelaa”). Men nog understöder 
jag tanken. Principen är väl den 
att alla i ett lag skall få vara med i 
matcherna. Detta för den skull att 
man aldrig kan vara helt säker på 
vem som till slut utvecklas och blir 
en bra spelare som vuxen.

Sjävlfallet skall man komma att 
tumregeln skall vara “alla spelar - 
om alla tränar”. De barn som inte 
är lika intresserade som andra kan 
knappast heller kräva att man 
skall få lika mycket speltid som de 
verkligt ambitiösa.

Riskerar de vuxnas ambitioner
ta kål på framtidens stjärnor?

Själv spelade jag hockey för 
Mikkelin Jukurit ända fram till 
B-juniorerna. Som E-juniorer var 
vi fjärde bäst i landet. Ännu som 
D-juniorer var vi sjunde. Men inte 
en enda från laget nådde fram till 
liga-nivå. Endast två stycken höll 
till i ”Mestis” några år. Själv hade 
jag glädjen att nå fram till liganivå 
– men då inom fotboll.

Teemu Selänne var visst bättre 
på fotboll än på hockey fram till 
C-junioråldern. Han nådde ända 
fram till pojklandslagsnivå. Han 
lär ha blivit uppmanad att glömma 
hockeyn eftersom han var så liten 
till växten. Men det var ju tur att 
han inte hörde på dom råden. 

Zlatan Ibrahimovic skall ha varit 
på väg att sluta med fotboll som 
15-åring då han inte slapp med i 
regionlaget i Malmö. Som tur för 
Inter och svenska landslaget var 
det någon vettig tränare som för-
mådde honom att fortsätta.

Finns säkert hundratals exem-
pel ytterligare. Men nog om den 
saken. Poängen är att man inte 
kan säga om ett barn blir stjärna 
eller inte. Därför måste varje barn 
få en likvärdig och rättvis behan-
dling. För att inte helt tappa 
intresse för grenen – och för att 
den här idrottsgrenen skall vara 
så intressant som möjligt. Plockar 
man bara ut de bästa glömmer 

man lätt individen som fi nns där 
bakom. Det gäller att inte bli för 
resultatfi xerad. Idéer som nog kan 
spåras till föräldrar och tränare.

Barnen har glömt bort matchen 
senast då dom står med kompisarna 
i kön till kiosken där man får köpa 
godis och korv.

I ett juniorlag borde man aldrig 
fokusera på resultaten utan på 
utvecklingen för varje individ. På 
sikt ger detta det bästa resultatet.

MEN – inte heller på seniornivå 
borde man kanske fi xera allt för 
mycket på resultatet. Utan på vilket 
sätt resultatet har uppnåtts.
Med träningshälsningar,
Tomi Kärkkäinen



6

Joku saattoi ehkä saada aamu-
kahvin syliinsä huomatessaan 
kenestä tulee alkavana kau-

tena tähtipoikien pelaava kakkos-
valmentaja. Vaasalaiset muistavat 
Christoffer ”Toffe” Kloon päät-
täväisenä keskipuolustajana. Sen 
jälkeen kun pelaajaura (aivan liian 
aikaisin) oli ohi, jalkapallokiinnos-
tus viileni, koska Toffen mottona 
on ”kaikki tai ei mitään”. Mitä 
jalkapalloon tulee, nyt on toivot-
tavasti taas ”kaikki” pelissä, ja näin 
vaikuttaisi myös olevan.

”Odotan kautta innolla, ja 
toistaiseksi viihdyn erinomaisesti 
sekä joukkueen että Tomi Kärkkäi-
sen kanssa. Tunnen hänet myös 
ennestään.”

On aivan selvää, että ”Toffella” 
on positiivinen näkemys yhteis-
työkumppanistaan: ”Hänellä ei 
ole sellaista liioiteltua egoa, kuten 
monella muulla valmentajalla. Hän 
suhtautuu asioihin hyvin vakavasti 
ja hänen kanssaan on helppo 
keskustella”, sanoo tyytyväinen 
”Toffe” Kloo.

Jonkinmoista palapelityötä 
joukkueessa on tietysti edessä. Sen, 
että Max Peltonen ja Ville Ylinen 
puuttuvat puolustuslinjasta, voi 
akkosvalmentaja ehkä ratkaista 
pelaamalla itse siellä. Toisaalta 
herrat Kock (JBK) ja Westermark 

Kloo on mielenkiintoinen uushankinta 
sekä pelaajana että joukkueenjohdossa

”VIFK on tehnyt mahtavaa juniori-
työtä, joka tänä vuonna tuo tulosta” 

(VPS) ovat sen luokan vahvis-
tuksia, jotka kelpaisivat mihin 
tahansa puolustukseen tällä tasolla. 
Westermark voi tosin myös pelata 
ylempänä.

”Jonkun täytyy myös täyttää 
Sebastian Strandvallin jättämän 

aukon. Mutta muistakaamme, että 
muiden muassa Robin Nordlund, 
Tobias Utriainen ja Putte Lindroos 
ovat nyt vuoden vanhempia – ja 
sillä voi olla suurtakin merkitystä”, 
sanoo ”Toffe” optimistisesti.

Andreas Björkin ja Ville Laak-
kosen poistuminen ei ole kivaa, 
mutta nyt Kloolla ja ”Kärdellä” on 
Jonas Britschgi (VPS) käytettävis-
sään sekä myös Tomislav Krstevski, 
joka ”Toffen” arvion mukaan tekee 
ensi kaudella 10 maalia.

”VIFK on tehnyt mahtavaa työtä 
saadakseen esille kyvykkäitä junio-
reita”, sanoo Kloo. ”Tämä pääoma 
tuottaa nyt korkoa.”

Myös maalivahti Kauppi on jät-
tänyt joukkueen, mutta maalivahti-
rintamalla on ennestään jo Kolam 

“Toffe” Kloo gör sitt bästa för att bli av med “jenkka-handtagen” lagom till premiären mot KuPS 29:e 
april.
“Toffe” Kloo tekee parhaansa päästäkseen eroon “jenkka-kahvoistaan” ennen 29. huhtikuuta kun 
vastassa on KuPS. 

ja Eriksson. Joka tapauksessa jouk-
kueessa täytyy tehdä aika paljon 
uudelleen järjestelyjä. Vaikka 
tulokkaat täyttäisivät vaatimukset, 
niin jatkuvuus on tärkeää. Liian 
montaa pelaajaa ei pidä kerralla 
vaihtaa. Joten valmentajadebyytti 
on todellinen haaste Kloolle, 
kun kyseessä ei todellakaan ole 
kortteliliiga.

Tehkäämme pieni katsaus men-
neisyyteen. Tapahtui niihin aikoi-
hin, että Italiassa järjestettiin jal-
kapallon MM-kisat. Vuosi oli 1990. 
Allekirjoittanut ja eräs kaverini 
olimme saaneet tehtäväksi tehdä 
Vasabladetille MM-liite. Meidän 
tuli muun muassa kirjoittaa juttu 
jostakin lupaavasta juniorista, joka 
toimi esimerkkinä muille sekä ken-
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tällä että sen ulkopuolella. Mutta 
kenestä kirjoittaisimme?

”Ottakaa Christoffer Kloo, hän 
on tähän tarkoitukseen täydelli-
nen”, saimme Lars Mosanderilta 
neuvoksi. Hän oli silloin IFK:n (tai 
oikeastaan BK-IFK:n, ollaksemme 
tarkkoja) junioripäällikkö. Okej, 
mutta kuka ihmeessä Kloo on? 
- täysin tuntematon nimi. Mutta 
”Mosa” oli oikeassa. Poika, jolle 
soitin, oli sympaattinen nuori 
sundomilainen, jolla oli korkeat 
tavoitteet, mikä näkyisi myös 
myöhemmin. Tapaamiseemme 
hän tuli kuitenkin kainalosauvoilla 
kävellen. ”Toffe” Kloo on uransa 
aikana usein joutunut kärsimään 
loukkaantumisista. Kaikki luulivat 
hänen uransa olevan ohi, kunnes 
yhtäkkiä lehdessä luki, että hän 
tekee paluun 1-divisioonaan VIFK:
n pelaavana kakkosvalmentajana!

Kun haastattelin tätä miestä 
Juniorcupin 25-vuotisjuhlaan liit-
tyen, hän oli laittanut jalkapallo-
kengät hyllylle. Loukkaantumiset ja 
täydellinen panostus jalkapalloon, 
olivat jättäneet jälkensä. ”Toffe” 
on tuskin nähnyt otteluakaan 
lopetettuaan. Onneksi innostus 
on palannut, koska siitä voi koko 
seuramme hyötyä.

”VIFK pelaa niin viihdyttävää 
jalkapalloa, että meidän pitäisi 
saada houkuteltua ihmiset ottelui-
hin näkemään tämän omin silmin”, 
sanoo ”Toffe” Kloo. Viime kautena 
tuli kieltämättä mieleen, että jouk-

kue ansaitsisi runsaslukuisemman 
yleisön.

Nyt on kulunut viisi vuotta siitä, 
kun ”Toffe” itse pelasi huipputa-
solla. Tuolloin, vuonna 2002, VPS:
ssä, joka samana vuonna putosi 
1-divisioonaan, jonne ”Toffe” ei 
mukana seurannut. Hänen jal-
kapalloenergiansa oli kadonnut. 

Mutta nyt hän on löytänyt sen 
uudelleen, ja palaa juuri 1-divisi-
oonaan, mutta toivottavasti edis-
tyksellisessä joukkueessa. Ajatuk-
sena on, että ”Toffe” avustaa Tomi 
Kärkkäistä valmennuksessa, muuta 
myös pelaa itse keskipuolustajana. 
”Miten minä voin auttaa? No jaa, 
ehkä opettamalla, miten parhaiten 

ratkaistaan ottelutilanteissa synty-
viä erilaisia ongelmia.” Siitä tulee 
mielenkiintoista.

Christoffer Kloon ura alkoi 
kotikylässä Sundomissa, josta 
hän 11-vuotiaana siirtyin VIFK:n 
riveihin, kun Sundomissa ei enää 
löytynyt tarpeeksi jalkapalloile-
via poikia. Vuosina 1990-92 hän 
pelasi puolustajana BK-IFK:ssa, 
ennen kuin hän siirtyi VPS:ään, 
jossa hän pelasi 1993-95 ja 1999-
2002. Siinä välissä Värendsvallen 
oli kotikenttänä, kun hän vuosina 
1996-98 pelasi Allsvenskan jouk-
kueessa Östers IF:ssä (Växjö). Sen 
jälkeen, kun haastattelin ”Toffe” 
Kloota ensimmäisen kerran, on 
tapahtunut paljon – monessakin 
mielessä. Kaveri, jonka kanssa 
kirjoitin mainittua MM-liitettä on 
nykyään ympäristöministeri. Itse 
kirjoitan edelleen jalkapallosta 
– mutten enää tajua pyytää siitä 
maksua. Oleellisinta on, että ”Toffe” 
on jälleen siellä, minne hän kuuluu 
– Vasa IFK:ssa.

Claus Stolpe
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Så här under ”silly season” vore 
det skoj att kunna berätta lite 
om de övriga lagen. Frågan 

är nu vad som egentligen fi nns att 
berätta. Sist och slutligen tycks det 
ha hänt ganska litet. Några såna där 
riktigt spektakulära värvningar 
har väl inte förekommit i egentlig 
utsträckning. Åtminstone ger inte 
några timmars surfande via hemsi-
dorna något sådant besked.

En gissning är ändå att serien 
kommer att bli jämnare än förra 
året.

De tre som steg från division 
2 (JJK, GBK och TPV) var så över-
lägsna att de troligen höll div. 1-
klass redan förra året. Knappast lär 
dom spela sämre i år.

Dessutom är det inte sagt att 
de som på basen av förra årets 
tabeller borde vara bäst håller så 
himla hög klass.

KuPS var det enda laget som föll 
ur ligan. Bara därför borde väl laget 
få gälla som något av favorit. Men, 
men…ekonomin har varit kaotisk 
och i något skede fi ck man ställa 
sig frågan om denna verkligt klas-
siska förening i fi nländsk fotboll 
skulle kunna fi nnas ens på division 

Jämnare serie än förra året?

1-nivå. Men okay. Det redde upp sig 
så pass att föreningen nu är med i 
alla fall. Men material till B-laget i 
div. 2 hade man inte längre. Något 
som nu kanske inte är så himla 
intressant i det här sammanhanget. 
Mer intressant är förstås att VIFK 
spelar sin första seriematch mot 
just KuPS – borta den 29:e april. 
Någon som vill börja vapp-fi randet 
en dag i förväg?

KuPS har haft två afrikaner på 
prov. Men den ena skickade man 
hem omgående.

Favoritstämpeln får tillsvidare 
fi nnas hos RoPS från Rovaniemi. 
Föreningens starke man Jouko 
Kiistala talar klarspråk på RoPS’ 
hemsida:

- Finns ingen orsak att inte ha 
avancemang som målsättning. Vi 
behöver 3-4 förstärkningar ännu. 
Men det fi nns gott om tid.

Gamle Vasa-bekantingen Jukka 
Ikäläinen fi ck gå. Ny tränare är Kari 
Virtanen; tillbaka i föreningen för 
sin tredje sejour. De senaste åren 
har han varit verksam inom Inter 
Turku. På spelarfronten har man i 
sedvanling ordning en skock från 
Zambia som är och visar upp sig. 

Undrar hur många spelare från 
Zambia som RoPS har haft genom 
åren?

George Chilufya och Zeddy 
Zaileti var klara från tidigare. Men 
medan Zaileti var hemma och 
”tinade upp” fick han i uppgift 
att leta upp lämpliga kompisar 
att plocka med sig. Egentligen ett 
ganska okomplicerat koncept.

Förra årets stora sensation i div. 
1 var Jippo från Joensuu. Man talar 
ibland om ”det svåra andra året”. 
Något som riskerar bli realitet för 
såväl Jippo som andra nykomlingar 
från ifjol – t.ex. VIFK (vilket vi förs-
tås vägrar tro). Gemensamt med 
VIFK har man också i form av att 
det numera fi nns en utomhusplan 
med konstgräs där borta. En enorm 
juniorverksamhet har man också, 
för den delen.

Atlantis var också ett topplag 
förra året. Men fick ge sig mot 
lokalkonkurrenten Viikingit samt 
AC Oulu. Med ännu ett Hesa-lag 
i ligan kan verksamhetsförutsätt-
ningarna i någon mån försvåras 
för de som är kvar på lägre nivå. 
Låt vara att produktionen av nya 
spelare i huvudstadsregionen förs-

tås är enorm jämfört med övriga 
delar av landet. Så här under ”silly 
season” har Atlantis ändå varit 
en förlorande part så här långt. 
Man har tappat spelare till såväl 
MIFK som Viikingit och ända till 
Tyskland. Men inför seriestarten 
fi nns förstås goda förutsättningar 
att skaffa nya ersättare.

Atlantis har matchat mot fl era 
liga-lag. 2-2 mot Viikingt imponerar. 
Men det har också blivit fl era klara 
förluster. Bland annat mot ett HJK-
lag som till största delen bestod av 
folk från Klubi-04.

Klubi-04 – som tydligen är 
förkortning för Talenttiklubi -04 
– lever förstås på vad som blir 
över från HJK. Samtidigt skall vi 
inte sticka under stol med att det 
innebär att laget kommer att hållas 
på div. 1-nivå så länge man inom 
HJK:s led anser det vara mödan 
värt att hålla sig med ett farmlag 
i div. 1. En genomsnittlig öppning-
selva i Klubi -04 bjöd förra året 
på låg snittålder – men med stora 
mängder meriter från pojk- och 
ungdomslandslag.

I januari mötte Klubi-04 det 
tredje H:fors-laget i div. 1; PK-35. 

RoPS vill upp till FM-ligan – via Zambia
JJK bästa av tre tuffa nykomlingar?

Jämnare serie än förra året?
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Matchen slutade 1-1. Vidare har 
PK-35 hunnit få stryk av Viikingit 
med 0-2.

Det mest intressanta med PK-
35 för tillfället är väl att man några 
dagar in på det nya året invigde 
en egen bollhall a’ cirka 85 x 55 
meter. Låt mig spinna vidare lite 
på det där, även om detaljerna inte 
har med div. 1-fotboll att göra. En 
träningstur i den egna hallen kostar 
130  per timme. Klart det är dyrt. 
Men vill man ha vettiga träningsför-
hållanden måste man vara beredd 
att satsa. PK-35 har satsat.

Vill man ordna frågesport kunde 
man fråga folk vilket annat div. 1-
lag än VIFK som har en fyruddig 
stjärna. Svaret är TPV (T:fors). Men 
dom är ”värre” än VIFK såtillvida att 
stjärnan i fråga helt enkelt utgör 
föreningens logo.

Det är inte så himla många år 
sedan TPV överraskande tog liga-
guld. Sedan dess har man varit 
nere via div. 2 och vänt. Nu får 
man spela derbyn mot PP-70. Men 
räcker underlaget till för två div. 
1-lag i Tammerfors då

Då lagen möttes i en tränings-
match var PP-70 bättre. Tydligen 
både målmässigt (2-1) och spel-
mässigt.

PP-70 har det ändå motigt inte 
minst då man hamnade under 
förstoringsglaset då det började 
komma misstankar om uppgjorda 
matcher. Ingen vidare reklam för 
en förening även om man är oskyl-
diga – eller om det som sedan visar 
sig vara skyldiga redan har lämnat 
föreningen. Inte var PP-70 någon 
ljuspunkt i serien förra året. Knap-
past är dom bättre nu? I vart fall har 
dom en 17-åring med meriter från 
serbiska juniorlandslaget.

Från samma distrikt som tam-
merforsarna har vi FC Hämeen-

linna. Laget hade bottenkänning 
hela förra året. Kanske det går 
bättre i år? Den första tränings-
matchen var inplanerad mot 
självaste ligamästarna Tampere 
United. Men matchningen tycks 
vara blygsam jämfört med många 
andra lag. Tavastehus-laget har 
några nya spelare. Främst anfalla-
ren Pekka Sihvola med ligarutin 

Ännu 2006 hade man ett ”dyrt” lag. 
Något snabbt återtåg till ligan blev 
det inte. Svårt att veta om luften 
nu håller på att gå ur eller hur 
det ser ut.

Tommi Halonen gick åtmins-
tone till GBK; serienykomling som 
nu igen ser chansen att bli bäst i 
stan. Men då gäller det alltså att hålla 
sig före KPV i tabellen. Förra året 

som visar på att KPV går in seriöst 
för den här säsongen. Bland andra 
brassen Jeferson Pires har varit och 
visat upp sina talanger på sistone. 
I kölvattnet av RoPS kan KPV te 
sig riktigt starka. Revansch för det 
misslyckade fjolåret kanske?

Notera att GBK har en ukrainsk 
anfallare som lär vara något i 
hästväg. Exempelvis i träningsmat-
chen mot Jaro visade varken han 
eller någon annan av de rödvitran-
diga någon som helst respekt.

De tre lag som förra året steg 
från div. 2 kan te sig oroväckande 
bra med tanke på att alla var helt 
överlägsna i sin zon. Det gällde 
både TPV och GBK. Men den som 
tycks satsa hårdast av nykomlin-
garna är JJK från Jyväskylä.

På hemsidan berättar man om 
en marknadsföringsexpert vid 
namn Joni Vesalainen som tror 
stenhårt på fotbollen i Jyväskylä 
med omnejd:

- Det fi nns en stor social 
beställning på fotboll i den här 
trakten.

JJK är för övrigt en juniorfö-
rening av alldeles enorma mitt, 
inte minst för att vara i Mellersta 
Finland där man dominerar stort. 
Sponsoranskaffningarna tycks ha 
gått bra och från JJK meddelar man 
rent ut att man så småningom vill 
till ligan.

I den första träningsmatchen 
tog man ledningen borta mot själ-
vaste MyPa. Men fi ck som väntat ge 
sig med 3-1.

Detta om detta. Självklart allde-
les för tidigt att spekulera desto 
mera. Men totala intrycket är ändå 
att vi får en lämn och spännande 
div. 1-serie att se fram emot!

CLAUS STOLPE

från Honka. I övrigt tycks man 
rikta in sig på satsande killar från 
de lägre serierna.

Självfallet är det svårt att säga 
någonting alls om motståndarna 
den här tiden på året. Speciellt 
då infon baserar sig på vad som 
står på föreningarnas hemsidor 
– i all synnerhet eftersom t.ex. 
TP-47:s inte hade uppdaterats på 
fl era månader då jag var inne och 
kikade.

Men TP-47 har tappat spelare 
till såväl TPV som GBK. Hur ser det 
ut med storsatsningen där uppe? 

satsade KPV på avancemang. Det 
gick inte alls bra. Men det brukar 
av någon anledning aldrig gå bra 
för lag som anlitar Steven Polack 
som tränare. Inget illa ment i detta. 
Det är bara ett konstaterande. Då 
ex-VPS:aren Harri Kevari tog över 
gick det betydligt bättre. Nu är 
det andra gamla bekantingar som 
tränar KPV; Hannu Touru och Arto 
Halonen håller i piskskaftet det 
här året. Den förre känner vi igen 
från Jaro och VPS, den senare har 
ju spelat för bland annat oss. Båda 
två är från Åbo. Men en satsning 
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Det är väl förspänt på tränar-
sidan för Vasa IFK:s grupp 
med B-juniorer Micke 

Renfors och Max Peltonen kommer 
att dela ansvaret för gruppen. Max 
kräver nog knappast någon vidare 
presentation, men ifall någon otro-
ligt nog kunnat missa det så har 
han varit representationslagets 
kapten de senaste åren. Micke 
däremot, han förlorade sitt hjärta 
till Emilia och fl yttade till Vasa från 
Oxelösund i Sverige. Micke spelade 
själv i Oxselösunds IK:s herrlag i 
div 2 fram till knäskadorna satte 
stopp för spelandet 1999. Ja du 
– konstaterar Micke på klingande 
rikssvenska. I Sverige är det väldigt 
vanligt att representationslagsspe-
larna fortsätter som juniortränare 
när kroppen säger ifrån. Före jag 
fl yttade tränade jag motsvarande 
A och B-juniorsåldern i Svenska 
Superelit på sidan om mitt jobb 
som engelska lärare i högstadiet. 
Det blev väl sammanlagt 4 år före 
fl yttlasset gick konstaterar Micke 
med ett leende.

Vilken är de största 
skillnaderna du mött när du 
nu fått känna på den fi nska 
fotbollskulturen? 
Helt klart talar vi om stora skillna-
der gällande allt från publiksiffror 

Vilka skillnader upplever 
du att det fi nns mellan den 
Svenska och Finska modellen 
av Juniorskolning? 
I Sverige satsas det på samma sätt 
att alla spelar, men på sin egen 
nivå. Där kör man Pojkallsvenskan 
från 13 års ålder och där spelar 
dom bästa. Sen följer man också 
med spelaren individuellt på ett 
annat sätt och direkt någon är 
mogen så fl yttas man upp med 
äldre. Jag debuterade i herrarnas 
div II som knappa 14,5 åring. Sen 
jobbar man nog mer med ren 
styrka. 

Hur är din egen 
träningsfi losofi  och 
målsättning för 2007 Micke? 
Jag älskar fotboll och att vinna 
matcher, men jag är här för 
att utveckla spelare – det är 
min måttstock. Vi skall lära oss 
zonspel och stiga till div 1 efter 
våromgången.

Hur skall det då gå till? 
Vi har en grupp på knappa 30 
spelare i truppen idag. Det ger 
utrymme för att vi kan ta emot 
maximalt 6 spelare till. Vi spelar 
sen med två lag där alla får spela 
och utvecklas på sin egen nivå. 
Sen har vi otroligt samma syn 
på saker och ting med Max så 
det känns otroligt roligt. Ska bli 
kul - helt enkelt skrattar Micke. Vi 
har just stannat utanföre Kippa-
rihallen i Karleby där en match 
mot KPS B-juniorer startar om 
en timma. 

Jo Micke och Max , hur gick 
det sen? 
Det fanns många bra saker jag 
såg och jag ser verkligen positivt 
på laget konstaterade Max direkt 
efter slutsignalen. Javisst – första 
halvlek var bland de bästa vi 
spelat hittils. Sen tappade vi lite 
i andra halvlek men vinst är alltid 
vinst………….

Matchen slutade 0-1 efter mål av 
Jonas Pitkäkangas.

Bjarne Sundqvist

Micke Renfors en frisk fl äkt
från väst

till träningsanläggningar. Har man 
8000 pers på en match i Sverige så 
klassas det närmast som katastrof 
i pressen. I Sverige har klubbarna 
ofta egna träningsanläggningar 

vilket ger en helt annan möjlighet 
när man planerar verksamheten. 
Här är det många klubbar som 
samsas om samma ställen och det 
känns kanske lite begränsande. 

Micke Renfors t.h. har huvudansvaret för B-pojkarna. Som 
“bollplank” fungerar Max Peltonen ibland.
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Efter en lång och nog rätt så 
framgångsrik karriär valde 
Max Peltonen att lägga 

skorna på hyllan. Åtminstone vad 
division 1-fotbollen beträffar. 

Alla som sett Max på plan vet 
också att han alltid spelat med 
hjärtat och att detta hjärta alltid 
klappat speciellt för Idrottsföre-
ningen Kamraterna i Vasa.

Som tur är kunde därför VIFK:s 
juniorsida övertala honom att fort-
sätta IFK-karriären i en lite ny och 
annorlunda bana - nämligen som 
träningschef på pojkjuniorsidan! 
Närmast då med fokus på de äldre 
pojkarna.

Eftersom Max upplevt en hel 
del under åren med fotboll så tror 
vi hårt på att han även kan ha ett 
och annat att förmedla till våra 
juniorer av idag.

Som så många andra startade 
även Max sin IFK-karriär på Lyskas 
plan i stan med Joker Strömsholm 
och Valle Haldin som dragare. Fot-
bollen förde honom så småningom 
vidare ut i större kretsar och under 
sejouren på Island med Leiftur 
1999 blev det brons i ligan med 
tillhörande spel i UEFA-cupen. 

Seniordebuten i dåtida BK-
IFK tio år tidigare kommer han 
ännu väl ihåg, det var en match 

i Sparbankscupen mot Virkiä i 
division 2.

Efter debuten bar det efter ett 
antal år iväg till Norge 1995 och 
laget Mjölner i div 1, sen  stod 
Island på programmet och åren 
2000-01 tillbringade Max i Hangö 
IK:s färger för att sedan dra fl ytt-
lasset till Närpes Kraft 2002-03. Till 
säsongen 2004 kom så Max hem 
och vi kan bara hoppas att Max 
känner sig hemma nu då han är 
”hemma igen” och att han fi nner 
glädjen sin nya arbetsuppgift med 
att utbilda våra juniorer i bolls-
parkandets ädla konst.

Magasinets utsände fi ck tag i 
Max i Kiisto-hallen  sent en onsdag 
kväll då han var med och hjälpte 
tränaren Micke Renfors som är ny 
tränare för IFK:s B-juniorer. Vi pas-
sade samtidigt på att ställa frågor 
om ett och annat…

1. Första fotbollsminnet?
- ”Lyskas” plan med Joker som 
tränare. Där var samtidigt massor 
med andra småkillar och jag var 
lite nervös. Kommer ihåg att Valle 
Haldin visade hur man slår en 
bredsida

Yngre läsare bör kanske infor-
meras om att det handlar om vad 
som vi idag kallar Övningsskolans 
gymnasium. Innan gårdsbyggnad 

och P-platser dök upp sparkades 
det boll på den skolgården. Under 
många herrans år.

2. Vilka andra sporter har du 
sysslat med som yngre?
- Det blev nog en hel del annat 
också. Pingis, friidrott och tennis 
var väl det som jag sysslade mest 
med.

3. Hur mycket har du tränat 
på egen hand i unga år?
- Dagligen med Jocke (Nyberg) och 
Kristian (Pullola) på Vasklot plan!
Så hälsningar åt Jocke och Kristian 
om ni läser detta..!

4. Tre saker du vill förmedla 
till våra IFK-juniorer?
- Hmmm… Bra fråga. Mend et där 
kom lite plötsligt… Få se nu…
- Det blir nog i så fall att ge 
alla möjligheter att utvecklas
- Positiva upplevelser. Såna kan 
förstås komma på många sätt.
- Att lära dem att ”arbeit i lag”! Det 
är en lagsport det handlar om.

5. Har du nån förebild som 
tränare?
- Tveklöst Lars Mosander. Han kan 
fotboll bättre än nån annan jag träffat.
Det är krut och idé i hans tränin-
gar. Humorn förekommer före 

och efter träningarna men då man 
tränar så tränar man!

6. Hur var fotisen på Island?
- Faktiskt så var det rätt teknisk 
fotboll som spelades. Samtidigt 
var det rätt fysiskt. - Ett skojigt 
minne var dock från den första 
tiden där då jag bodde tillsam-
mans med tre spelare från Brasi-
lien. Plus deras agent som också 
var brasse. För att ta det kort kan 
vi väl säga att det var kulturchock 
ibland… säkert båda vägarna …

7. Vad betyder IFK Vasa för 
dig?
- Som jag sagt tidigare så har IFK hela 
tiden varit en röd tråd i min uppväxt. 
Som yngre är det lätt hänt att 
halka in på fel spår men liksom 
mina föräldrar fanns IFK alltid 
där som ett stöd i bakgrunden.

8. Futsal växer så det knakar. 
Varför?
- Fotbollsfolk har märkt att futsal 
är ett jättebra komplement under 
vinterhalvåret. Det fi nns mycket 
folk inom fotboll och när dessa 
så småningom får upp ögonen för 
futsal kan det bara gå en väg…

9. Vad fi ck dig att ändra 
frisyr så radikalt?
- Jag är för dålig att hantera 
vax, gelé, spray och fön.
Lättare så här.

Detta om detta. Alla vi som jobbar 
inom VIFK är förstås både glada 
och stolta över att ha lyckats locka 
honom till juniorsidan nu då tiden 
inte längre räcker till för spel på 
division 1-nivå. Att Max nu väljer att 
dela med sig av kan säkert hjälpa 
andra undomar inom IFK att fi nna 
den röda tråden.och samtidigt lära 
sig spela fotboll. 

Och kanske det är just detta 
som är en del av tjusningen med 
att jobba på juiorsidan – känslan av 
att förmedla vidare det som man en 
gång själv fått från någon annan?

Tobbe Holmgren

Ny frisyr och nya uppgifter för Max
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Framtiden för damlaget ser 
ljusare ut än på länge. Det 
fi nns 29 spelare i truppen. Av 

dessa är 20 ännu i b-junioråldern, 
medan 9 kan räknas som seniorer. 
Truppen består av unga, redan nu 
erfarna spelare (äldsta spelaren är 
drygt 20 år), helt egna produkter 
samt andra föreningars lovande 
adepter. Damlaget kommer att 
spela i division 3. Juniorspelarna 
bildar också ett eget lag som spelar 
i b-juniorernas division 1.  Staben 
kring truppen består av tre tränare 
och en lagledare samt fl era perso-
ner som jobbar med ekonomiska 
frågor. En specialitet är bilder 
från matcher som är lagda ut på 
internet. Besök gärna damlagets/b-
juniorernas gemensamma sida på 
www.vifk.fi .

En ny satsning på dam-/
flicksidan är ett motionslag för 
spelare i åldern 16-20+. Den har 
startat sin verksamhet i januari 
2007. Målsättningen är att spelare 
som vill spela fotboll, men inte vill 
tävla och satsa hårt, skall erbjudas 
ett alternativ. En rolig träning i 
veckan med kompisar, på somma-
ren också matcher.

Talangskolan för fl ickor i 13-15 
års ålder har kört igång med en 
träning i veckan under perioden 
januari-april. Tanken är att verk-
samheten fortsätter på somma-
ren med två förmiddagsträningar 
i veckan. Då skall också tekniksko-
lan för tjejer i 10-12 års ålder vara 
i gång. Mera om det senare. Både 
talangskolan och teknikskolan är 
öppen för alla intresserade tjejer 
i rätt ålder.

I.o.m. att de yngsta fl ickorna 

”…..UTSIKTER TILL OKTOBER 2007.”

födda år 2000 har startat sin verk-
samhet under Christian Alméns 
ledning, kan vi konstatera att VIFK 
åter har ett fl icklag per åldersgrupp 
från 7-15 år, b-juniorerna fångar 
upp spelarna i 16-18 års ålder. 
Totalt blir det 11 lag, motionslaget 
medräknat. Inte fy skam.

En röd tråd i verksamheten 
kommer att bli förverkligandet av 
juniorsektionens nya fotbollspro-
gram. En förkortad version av den 
kan läsas på www.vifk.fi .

Hans Backman
träningschef

FÖRENINGENS 
FLICKTALANG 
ÅR 2006
-en utmärkelse som 
utdelas årligen på 
säsongavslutningen

Hon heter Malin Söder.
Hon är hemma från Kuni 
i Korsholm.
Hon går i skola i Korsholms 
gymnasium.
Hon vill bli klasslärare.
Hon började spela fotboll som 11–åring i Skatila IK.
Hon har spelat som målvakt ända från början.
Hon fl yttade till IFK Vasa som 13-åring.
Hon kör 20 km med sin tvillingsyster Kristin för att komma 
till träningarna.
Hon har spelat tre år i distriktslaget.
Hon var år 2005 på landslagstalangläger i Eerikkilä.
Hon gillar att slänga sig efter bollar i målområdet.
Hon vill bli bättre på att fånga höjdbollar.
Hon vet att hon är uthållig.
Hon går på fotbollstränarkurs och tycker att det är 
intressant.
Hon är aktuell just nu: som damlagets målvakt och en av 
två kaptenerna i laget.
Tränarens kommentar: hon har bollkänsla, ger aldrig upp, 
är modig, tål hårda smällar, ger allt för laget, storspelar 
inte enbart i matcher utan också på träningar.

ÄR DU ELLER DIN DOTTER 
INTRESSERAD AV VÅR 

VERKSAMHET?
Kontakta i så fall träningschefen, 

tel. 050-4070011

ÄR DU ELLER DIN DOTTER 
INTRESSERAD AV VÅR 

VERKSAMHET?
Kontakta i så fall träningschefen, 

tel. 050-4070011

VIFK:s damlag.
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Cirkelvägen 15, 65100 VASA, tel. 318 2950

Team STIHL-affär FÖRSÄLJNING • RESERVDELAR • SERVICE

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

De tjejer inom VIFK som 
nu håller till i F12 kan i 
bästa fall ha det riktigt väl 

förspänt inför framtiden. Flickorna 
är hela 20 till antalet. Vilket inte 
vill säga lite. Den stora utmaningen 
vintertid har varit Pirkka-hallens 
turnering i Tammerfors. I år blev 
det brons, så man prutade lite från 
fjolårets guldmedalj och silver för 
två år sedan. Men enligt uppgift är 
konkurrensen just i den här turne-
ringen bland det hårdaste man kan 
få i landet. Så mot den bakgrunden 
är insatsen rätt anmärkningsvärd.

På årsbasis deltar man i ungefär 
fyra större turneringar. Bland annat 
då i Umeå, Jyväskylä etc.. Plus själ-
vfallet då turneringar som Wasa 
Footballcup och den vårturne-
ring som FC Sport ordnar på 
våren.Tredje plats i DM-serien är 
också en god insats - speciellt då 
man lägger till att fl ickorna faktiskt 

Det hänger på håret för tjejerna i F12

spelade mot sådana som är ett år 
äldre än man själv är.

Men sånt är man vana vid. 
I samband med förra vinterns 
futsal-serie spelade man mot dom 
som var två år äldre. Nu nöjer man 
sig med att möta de som är ett år 
äldre än man själva är. Bra har det 
gått i alla fall. Idel segrar.

Med den här farten kommer 
dom här tjejerna att vara härdade 
framöver...

- Det allra roligaste är kanske 
ändå den goda anda som tycks 
råda. Kommer det nya fl ickor så 
smälter dom in på en gång, säger 
Ann-Christine Grönholm som är 
med laget i ur och skur. Eller “Cisse” 
som hon vanligen kallas.

Sommartid tränar dom förstås 
extra fl itigt. Inte minst på egen 
hand. Plus att hel del deltog i de 
teknikträningar som ordnades 
separat inom föreningen. Enligt 
uppgift har ett uppskattat inslag 
då någon av de äldre fl ickorna i 
föreningen har ställt upp och visat 
hur saker och ting skall gå till. Det 
är ju trots allt så att man lite grann 
ser upp till dom som har lite mer 
rutin av det här med fotboll.

- Trendsättare är dom också. 
Då vi var på förra turneringen var 
det plötsligt inne med tuperade 
hästsvansar. Våra fl ickor hade fri-
serat sig ordentligt. Ett tu tre hade 
det spridit sig till de andra lagen i 
turneringen, skrattar “Cisse”. Värl-
dens partypinglor!

Lagets tränare Peter Nyman 
har en del att stå i. Men enligt 
uppgift verkar han trivas bra med 
tjejerna.
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Futbol Sala eller futsal som 
ju sporten heter hos oss 
har sitt ursprung i Syda-

merika. Spelet sägs för övrigt ha 
skapats 1930 av gymnastikläraren 
Jorge Santos i Uruguay då han av 
rektorn tvingades fl ytta utomhus 
eftersom hans elever envisades 
med att vilja spela fotboll och 
följaktligen sparkades väggar 
och tak sönder i den nya skola 
där han jobbade. Han sökte alltså 
helt sonika upp platser utomhus 
där hans pojkar och fl ickor kunde 
sparka boll på liten yta utan att 
nåt gick sönder. I ett senare skede 
flyttade dock futsal in i salarna 
igen och blev en inomhussport. 
I de varmare länderna spelas det 
förstås fortfarande ofta utomhus 
men på våra breddgrader kan det 
väl anses något mer komfortabelt 
att utöva sporten inomhus.

Själva namnet futsal är en 
kombination som kommer från 
portugisiskans futebol de salão 
och spanskans fútbol sala och det 
är också i länder där dessa språk 
talas som vi hittar fl est utövare i 
sporten. Allra fl est  spelare fi nns 
det förstås i Brasilien, och just 
futsal anses delvis stå bakom de 
brasilianska spelarnas tekniska 
skicklighet. Alla som ännu kommer 
ihåg Ronaldos fantastiska tåfjutt i 
semifi nalen mot Turkiet i VM 2002 
i Korea/Japan kan kanske också 
tycka att det är rätt intressant att 
han genast i intervjun efteråt på 
frågan om varför han tog till en 
hederlig tåfjutt genast lyfte fram 
juniortidens futsal;

- Den kom helt instinktivt. Har 
gjort den hundratals gånger i futsal 
då jag var liten…

En annan rätt intresssant grej är 
att det inte i Brasilien fi nns serier 
för juniorer inom fotboll…där 
spelar man enbart futsal upp 
till 16 års åldern. Och vi undrar 
fortfarande hur de kan vara så 
tekniska…

Futsal började utomhus
Suveränt kul sätt att öva upp tekniken på

Brassarna har inte heller ännu 
bildat nån liga för damerna utan där 
spelas det bara futsal. Jo just det, jag 
snackar alltså om det land därifrån 
Martha i Umeå IK kommer. 

Till Europa kom så sporten på 
1960-talet och i Holland bildades 
den första nationella ligan 1969. 
I Finland har futsal spelats under 
FBF:s regi snart i tio år.

Regerande värlsmästarna är 
Spanien som i VM-fi nalen i Taipei 
slog Italien medan brassarna denna 
gång hamnade lite snopet som trea 
efter att ha slagit Argentina i brons-
matchen.

Det första VM:et, som vanns 
av Brasilien,  ordnades för övrigt 
1989 i FIFA:s regi och har sedan 
dess spelat vart fjärde år precis som 
”stora” VM.

På tal om ”stora” är det förövrigt 
också rätt vanligt att ”stora” fotboll-
spelare trappar ner efter karriären 

på den ”stora” plan. Laudrup, 
Cantona m.f l. kan här nämnas 
som exempel på spelare som valt 
futsal efter en lysande karriär på 
fullstor plan.

Dagens stora futsal-stjärna 
kommer förstås från Brasilien och 
heter Falcao (nej inte HAN utan en 
betydligt yngre version…) Killen 
fi ck efter senaste VM utmärkelsen 
som världens bäste futsal spelare 
och vill ni se honom i aktion kan 
ni söka på www.google.com eller 
www.youtube.com så kommer 
ni att få massor av träffar på små 
filmsnuttar. Mycket sevärda är 
väl egentligen rätt onödigt att 
tillägga…

Brasilien leder annars VM-guld-
tabellen på 3 segrar före Spanien 
som vunnit 2 gånger. 

Ett land som verkar vara starkt 
på kommande är om man skall tro 
på ryktena i cyberspace är Ukraina 

och vissa menar att Ukraina kan bli 
ett utropstecken i det kommande 
VM slutspelet i Brasilien 2008.  
Bara att hoppas på att Eurosport 
sänder kvalet som startar upp på 
allvar kring mitten av 2007!

Idag räknas futsal som en av 
världens snabbast växande spor-
ter och t.ex. i Italien fi nns det fl er 
futsal-utövare än det fi nns fotbolls-
spelare. 

Den ökade populariteten har 
också gett ringar på vattnet ända 
upp till Vasa.

Tävlingschef Mikael Westerback 
på bolldistriktets kontor kan bara 
konstatera att det sker en ökning 
från år till år. Ett kärt besvär är att 
det inte är helt okomplicerat att 
göra upp spelprogrammet.

- Inom futsal har VIFK en stark 
representation i våra serier och det 
verkar som denna trend skulle hålla 
i sig, svarar Westerback på frågan 

Artikelförfattaren “Tobbe” Holmgren (t.h.) försöker febrilt hänga med då Tommi Virkama och VIFK:s 
95:or diskuterar futsal-taktik i halvtid.
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om VIFK deltagande i de yngre 
årgångarna.

- På damsidan har vi inte ännu 
fått igång något seriespel men vi 
hoppas att även damerna skulle 
hitta denna sport på samma sätt 
som herrarna och juniorerna. 
Kanske till ett nytt år…funderar 
Micki vidare.

En snabbkoll på distriktets 
hemsida bekräftar Mickis tankar 
om bristen på damlag.

Glädjande är ändå att det 
verkar finnas intresse för futsal 
bland fl ickorna. VIFK-fl ickor hittar 
vi nämligen i serien för F-15 i.o.m. 
att  dessa serier med. Två lag bes-
tående av fl ickor -93 i F-15 och ett 
lag i bestående av VIFK Milans 95-
fl ickor i  F-13 serien.

På pojksidan har VIFK-junio-
rerna rätt stark representation i 
seriespelet och snabbt räknat kom 
jag fram till 12 st lag i alla distriktets 
serier. Seriespel fi nns från P-17 ner 
till P-11.

Om man kollar in distriktets 
hemsida kan man kanske bli lite 
förbryllad i.o.m. att det i serien 

för P-14 och P-15 inte hittar nåt 
VIFK lag men i dessa serier har 
killarna valt att kalla sig för FT 
Diesel. Helt och hållet bestående 
av VIFK-pojkar och själv skulle jag 
nog bli rätt förvånad om inte nåt 
av dessa lag skulle stå som slutse-
grare i vår. 

Varför ska man då spela futsal? 
Tja, varför inte..? Idet är små ytor 
som gäller och det blir massor med 
bollkontakt eftersom det ju spelas 
med fyra utespelare plus målvakt.  
Bra grej som man dessutom lagt 
till på regelsidan inom juniorfutsal 
är dessutom att målvakten inte får 
kasta ut bollen över mittlinjen utan 
man hamnar att spela bollen hela 
vägen nerifrån. Utvecklande som 
kanske borde införas på stor plan 
för juniorer också..?

Hur ser då framtiden ut för 
futsal? Ja säg det den som kan… 

Personligen tror undertecknad 
att det fi nns potential för att växa 
ytterligare här. Många på juniorsi-
dan som inte väljer att ”satsa” på 
fotboll skulle kanske här hitta en 
grej där man inte behöver vara 

minst 17-18 i ett lag för att kunna 
delta i seriespel. Bland de äldre 
juniorerna typ C-14 uppåt har 
man i olika distrikt prövat på att 
ordna seriespel för 7-manna fot-
boll men efter vad jag förstått har 
inte dessa serier haft så värst stort 
deltagande. 

Kanske futsal vore ett alter-
nativ?

Går vi sen ett snäpp upp i 
seriesystemet och tittar på fin-
ländsk toppfutsal, d.v.s Futsal-ligan 
så har röster i korridorerna viskat 
om ett rätt hårt och fysiskt spel 
där det blir ibland rent farliga situ-
ationer. Ruutupaidats tränare, Leo 
”Leksa” Tuisku, uttryckte härom-
sistens även dessa tankar då han 
rent öppet kritiserade domarna för 
att tillåta för hårt spel. Han menar 
att tränare  i fotbollsligaklubbar i 
framtiden inte kommer att släppa 
spelare till futsal vintertid efter-
som skaderisken blir så uppen-
bart hög.

Efter att undertecknad sett en 
hel del av Ruutupaidats matcher 
i år är jag nog beredd att skriva 

under detta.
Låt oss hoppas att futsal även på 

dessa breddgrader blir en sport där 
vi får se såväl juniorer som herrar 
fi nta och faktiskt spela boll, där 
det ges utrymme att utföra svåra 
tekniska grejer  och där kroppskon-
takt typ rena tacklingar bestämt 
beivras genast från domarhåll. 
Inget illa om domarna som sådan, 
det är verkligen ett svårt jobb, men 
defacto är det domaren som sätter 
nivån på spelet. Spelarna spelar 
oftast precis så hårt som domarna 
tillåter…

Till syvende och sist ett hett tips 
för IFK-anhängare:

Tveka inte utan bege er på 
Kungliga Wasa FC:s futsal-matcher 
i div 2!

Där lirar en hel del spelare med 
nuvarande eller f.d. anknytning till 
IFK. Namn som Max Peltonen, Ville 
Laakkonen, Robin Nordlund hittar 
du i deras laguppställning och vill 
du läsa mera om laget så ta en titt 
på www.kungligawasafc.fi .

Tobbe Holmgren
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Den så kallade Talang-
verksamheten mellan 
de olika föreningarna är 

måhända ett ganska undanskymt 
fenomen. Men det handlar alltså 
om gemensamma träningar och 
matcher för de mest utvecklade 
fotbolls-killarna födda 
1988 och nedåt. Ja, 
egentligen får det bara 
vara två 88:or på plan 
så mestadels handlar 
det om 17-åringar som 
spelar.

Den som håller i 
piskskaftet för Vasa-
talangerna är VIFK:s 
egen Keijo Karvonen.

- Den här verksam-
heten är mycket stimu-
lerande. För mig alltså. 
Men hoppeligen också 
för pojkarna själva, 
skämtar Keijo.

Flertalet av pojkarna 
kommer från VIFK 
– detta sagt utan att 
förringa den insats som de andra 
föreningarnas gossar står för.

- Det är ju faktiskt inte 
enbart Vasa-pojkar det handlar om. 
Vi har till och med ett par ålännin-
gar i laget. Handlar om pojkar som 
läser vid Norrvalla och alltså håller 
till här uppe vintertid.

Eftersom Keijo själv fungerar 
som lärare vid Norrvalla är poj-
karna bekanta den vägen.

Men till saken hör att det behöv-
des mer folk då VPS hoppade av 
verksamheten. Onödigt att väcka 
ont blod genom att pika desto 
mera om den saken. Men under-
tecknad hade svårt att hålla sig för 
skratt då detta i VPS’ egen tidning 
motiverades med att VPS vill samar-
beta med andra, men det är svårt 
då de andra inte vill samarbeta med 
VPS. Varpå man alltså avstod från 
det enda stora samarbetsprojekt 

Keijo hann använda sig av
30 talanger i grundserien
”I Rovaniemi hade vi tre stycken 92:or på plan”

som fi nns föreningarna emellan.
Nå, detta om detta. Bra har det 

gått ändå för Vasa-talangerna. 
Med en omgång kvar av grund-

serien hade Vasa-Talangerna fyra 
segrar och tre förluster. Eftersom 
serien är jämn var den sista mat-

chen, mot Seinäjoki (7/2), uppen-
barligen avgörande för om man 
skulle gå vidare.

- Hur det går är alltid svårt att 
säga. För att inte tala om hur det 
sen går i nästa skede för de lag som 
går vidare. Kval är kval.

Det intressanta med Vasas Talan-
gakademi är att man har använt sig 
av omkring 30 spelare totalt sett i 
matcherna. Egentligen en helt otro-

lig mängd. Men det positiva är ju 
om det fi nns folk att välja mellan. 
Då man i den näst sista omgången 
åkte till Rovaniemi fanns hela tre 
stycken 92:or på plan; Rasmus 
Berglund och Markus Nordman 
från VIFK samt Kim Böling från 

Kraft. Böling är intressant såtill-
vida att han redan som första 
årets C-junior i somras fi ck pröva 
på inhopp för sitt Kraft i division 2. 
Rätt tufft, egentligen. Tillsammans 
med Berglund är han aktuell för 
P15-landslaget.

Rent tävlingsmässigt är 21 så 
kallade talang-lag indelade i tre 
zoner. Den norra zonen, dit Vasa-
talangerna hör, består av nio lag. 

De fem bästa går vidare. I de båda 
andra zonerna fi nns sex lag var-
dera. Därifrån går fyra respektive 
tre lag vidare till en kvalomgång. 
De fem lagen från zon C bildar 
tillsammans med det nordligaste 
laget från zonerna A och B den 

norra halvan i ett kval där 
lagen delas in parvis för 
dubbelmatcher. Ju bättre 
placering desto lättare 
motstånd får man i princip. 
Efter dubbelmatcher går de 
sex vinnande lagen vidare 
till ett slutspel som avgörs 
i Eerikkilä i sommar.

Av de nio lagen i zon C 
visade sig JJK (Jyväskylä) 
vara svårslagna. Plus att 
de båda Uleåborgs-lagen 
(separata akademier 
för OLS och resten) på 
något vis tycks ha tagit 
ut varandra. Att materialet 
inte räcker för två lag såg 
man då OLS’ Akademi åkte 
dit med 8-1 i Botnia-hallen 

mot Keijos grabbar. KPV Akatemia 
försatte sig i ett dåligt läge genom 
att förlora en del jämna matcher. 
Återstod fem lag av vilka ett lag 
skulle elimineras.

Då tidningen kommer ur 
tryckpressen vet vi kanske hur det 
gick. Vasa-Talangerna skulle ha sin 
sista match 7/2. Alltså ganska exakt 
samtidigt som VIFK Magazine Nr. 
1/2007 snurrade i tryckpressen. 
Men därefter skulle KuPS Akate-
mia ha sina avslutade matcher 
(9/2 och 10/2). 

Även om det gick så tokigt att 
Keijos killar skulle ha förlorat sin 
sista match så kunde man ställa 
sitt hopp till att akademierna i 
Jakobstad och Karleby kan dra 
sitt strå till stacken och ta poäng 
av savolaxarna.

CLAUS STOLPE

Tabellen 31/1:
JJK Akatemia  5  5  0  0  10 – 1 15 
Jaro Akatemia  6  4  1  1  17 - 7  13
FC Vaasa Talentit  7  4  0  3  20 - 13  12
Kemijoki Akatemia  5  4  0  1    9 - 3  12 
TP-S:joki Akatemia  5  3  0  2    8 - 5   9 
KuPS Akatemia  6  3  0  3  11 – 13  9 
KPV Akatemia  7  1  1  5    6 - 10   4 
Oulun Talentit  6  1  0  5    6 - 16   3 
OLS Akatemia  7  1  0  6    8 - 27   3
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Sponsorering är en viktig 
del av ett företags mark-
nadsföring. Tumregeln med 

sponsorering är att företaget, 
t.ex. via dess logo, ska förknippas 
med något positivt – i regel idrott 
eller kultur. Lyckas man riktigt bra 
så finns samma tankesätt, ideal 
och arbetsmetoder både inom 
företaget som sponsorerar och 
det objekt som sponsoreras. Vissa 
sponsoreringsobjekt uppfyller 
således bättre målen än andra.

Om företaget i sin verksam-
hetsstrategi betonar samarbete 
och grupptillhörighet, väljer man 
troligen att sponsorera lagidrott. 
Man vill förmedla en bild av att vi 
inom vårt företag jobbar som ett 
lag där alla har sin givna plats och 
hela lagets insats är avgörande för 
resultatet. Sponsorerar man fotboll 
har man valt den största idrotten 
i världen, vilket ju kan vara till 
fördel för de företag som jobbar 
internationellt. Också i Finland och 
speciellt i Vasatrakten är fotbollen 
som idrottsgren stor. De fl esta av 
företagets intressenter som kunder, 
personal eller leverantörer känner 
till fotboll och också på damsidan 
är idrottsgrenen populär. Väljer 
man ett fotbollslag som satsar på 
egna juniorer och lokala förmågor, 
visar man att man stöder det egna 
lokalsamhället. 

Att sponsorera juniorfotboll 
har ytterligare vissa fördelar: Här 
är grupptillhörigheten stark och 
man byter inte lag för pengar, man 
tror på ständig utveckling och man 
jobbar med ärliga medel. Det fi nns 
en spontan glädje och en stark tro 
på framtiden. Dessa ideal kan jag 
tänka mig att även företagslednin-
gen vill införa bland personalen i 
sina företag. 

Hittar man därtill ett lag där alla 
verkligen får spela i stort sätt lika 
mycket, där svordomar inte existe-
rar, där man respekterar motstån-
dare (trots att man fi ntat dem dit 
någonstans bakom kebab-kiosken), 
där språk inte orsakar problem och 
där teknik prioriteras framom rå 
styrka, då borde man väl som 

sponsoreringsansvarig 
på ett företag slå till. 
Speciellt om laget med 
nämnda verksamhets-
principer dessutom når 
framgång på planen. 
Sen är det bara fantasin 
som begränsar hur det 
sponsorerade fotbollsla-
get används i företagets 
marknadsföring. 

Mikael Alaviitala,
tränare för 
VIFK E11 Gerby.
e-mail:  mal@uwasa.fi 

Företagets nytta av sponsorering

VIFK:n kautta logoa mielle-
tään positiiviseksi

Sponsorointi on tärkeä 
osa yrityksen markkinointia. 
Sponsoroinnin avulla esimer-
kiksi yrityksen logo yhdistetään 
johonkin positiiviseen asiaan, 
kuten urheiluun tai kulttuuriin. 
Mikäli oikein hyvin onnistutaan, 
samat ajattelutavat, periaatteet ja 
työskentelytavat esiintyvät sekä 
sponsoroivassa yrityksessä että 
sponsoroinnin kohteessa. Jotkut 
sponsorointikohteet saavuttavat 
siis päämäärät paremmin kuin 
toiset.

Mikäli yritys toimintastrate-
giassaan painottaa yhteistyötä ja 
ryhmään kuulumista, se todennä-
köisesti valitsee joukkueurheilun 
sponsorointinsa kohteeksi. Tällä 
halutaan korostaa, että yrityksessä 
tehdään työtä joukkueena, jossa 
kaikilla on oma paikkansa ja, jossa 
koko joukkueen panos on tulok-
sen kannalta tärkeä. Jalkapalloa 
sponsoroitaessa on valittu maa-

Yritykset hyötyvät 
sponsoroinnista

ilman suosituin urheilulaji, mikä 
voi olla eduksi, mikäli yritys on 
kansainvälinen. Myös Suomessa 
ja varsinkin Vaasan seudulla jal-
kapallo on suuri laji. Useimmat 
yrityksen sidosryhmistä, kuten 
asiakkaat, henkilökunta tai alihank-
kijat, tuntevat jalkapallon, joka on 
myös naisurheiluna suosittu laji. 
Mikäli sponsoroitavaksi valitaan 
jalkapallojoukkue, joka panostaa 
omiin junioreihin ja paikallisiin 
kykyihin, osoitetaan tukevansa 
omaa lähiyhteiskuntaa.

Jalkapallon sponsoroinnissa 
on enemmänkin etuja: ryhmään 
kuuluminen on vahva eikä 
joukkuetta vaihdeta rahan takia, 
uskotaan jatkuvaan kehitykseen 
ja työskennellään rehellisin mene-
telmin. Myös välitön ilo ja vahva 
usko tulevaisuuteen ovat tärkeitä 
elementtejä. Voin kuvitella, että 
nämä ovat arvoja, joita yritysjohto 
haluaa nähdä myös henkilökun-
tansa keskuudessa.

Mikäli vielä onnistutaan löytä-

mään joukkue, jossa kaikki todel-
lakin saavat pelata suurin piirtein 
yhtä paljon, jossa ei kiroilla, jossa 
vastustajia kunnioitetaan (siitä 
huolimatta, että heidät on juuri 
harhautettu jonnekin nakkikios-
kin taakse), jossa ei ole kieliongel-
mia ja jossa tekniikkaa pidetään 
tärkeämpänä kuin raakaa voimaa 
– silloin yrityksen sponsoroin-
nista vastaavan henkilön pitäisi 
tarttua tilaisuuteen. Varsinkin, jos 
näitä arvoja vaaliva joukkue vielä 
on kentällä menestyksekäs. Sen 
jälkeen vain mielikuvitus asettaa 
rajat sille, miten sponsoroitavaa 
jalkapallojoukkuetta käytetään 
yrityksen markkinoinnissa.

Mikael Alaviitala
Valmentaja, VIFK E11 Gerby
Sähköposti: mal@uwasa.fi 

Kirjoittaja on kauppatieteiden 
lisensiaatti ja toimii Vaasan 
Yliopiston Levon-instituutissa
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Vi har ett mycket speciellt år 
framför oss. Under år 2007 fi rar 
nämligen Finlands bollförbund  
sitt 100-årsjubileum. Jubileumså-
ret kommer också att prägla 
verksamheten inom förbundets 
Vasadistrikt. Dels kommer vi att 
ordna en 100-årsfest den 21 april 
i Vasa dels kommer också andra 
jubileumsårsevenemang att ordnas 
inom distriktet.

Dessutom stödjer distriktet 
jubileumsårets nationella temata 
för den fi nländska fotbollen, näm-
ligen ”Internationell framgång” och 

Bästa fotbollsvänner!
en ”Bra fotbollsförening”.

Därför är det med glädje jag kan 
konstatera att anrika VIFK också 
på seniornivån åter etablerat sig 
på nationell toppnivå efter en 
övertygande säsong i division ett. 
Laget innehåller påfallande många 
spelare ur de egna leden vilket är 
ett bra betyg för föreningens juni-
orverksamhet alla de juniortränare 
som under årens lopp jobbat för 
fotbollens bästa.

Återväxten verkar också vara 
tryggad. Dels har föreningens juni-
orlag rätt nyligen spelat i B-junio-

Edessämme on hyvin erikoinen 
vuosi. Suomen Palloliitto juhlii 
100-vuotista taivaltaan vuoden 
2007 aikana.

Juhlavuoden tapahtumia on 
ympäri vuoden ja kussakin piirissä 
järjestetään myös oma 100-vuotis-
juhla. Vaasan piirissä se juhla on 
huhtikuun 21. päivänä. Tämän 
lisäksi piirin alueella on muitakin 
juhlavuoden tapahtumia.

Piiri tukee omalta osaltaan suo-
malaisen jalkapalloilun yhteisiä 
päätavoitteita, jotka ovat ”Kan-
sainvälinen menestys” ja ”Hyvä 
jalkapalloseura”.

Iloiten voin todeta, että perin-
teikäs VIFK:n edustusjoukkue, 
menestyksekkään ensimmäisen 
divisioonan kauden ansiosta, on 
jälleen ottanut paikkansa kansal-
lisella huipputasolla.

Joukkueessa pelaa todella 
monta seuran omaa kasvattia, 
mikä on oiva todistus seuran 
junioritoiminnan tehokkuudesta. 
Samalla se on kiitos kaikille niille 
juniorivalmentajille, jotka vuosien 
varrella ovat työskennelleet jalka-
pallon hyväksi.

Hyvät jalkapallon ystävät!
Jälkikasvu on myös taattu. 

Seuran B-nuoret pelasivat hiljat-
tain SM-sarjaa ja seura on myös 
menestynyt hyvin liiton tekniik-
kakilpailussa. 

Myös nais- ja tyttöjalkapallotoi-
minta herättää kunnioitusta tasok-
kuudellaan ja laajuudellaan. 

VIFK:lla on 500 lisenssipelaa-
jaa nuorten sarjoissa ja siten se on 
piirin toiseksi suurin seura..

Ainoastaan laadukkaalla koulut-
tamisella nuoret pelaajamme voivat 
nousta kansainväliselle tasolle. Val-
tavan talkootyön ansiosta suomalai-
sen jalkapallon arvostus on viime 
vuosina ollut nousussa. Myös jalka-
pallon suosio on kasvanut.

Haluan kiittää kaikkia, jotka 
omalla panoksellaan ovat edesaut-
taneet VIFK:n tulokselliseen 
toimintaan vuonna 2006. Samalla 
toivotan kaikille onnea ja menes-
tystä kaudelle 2007.

Yhdessä voimme viedä suoma-
laista jalkapalloilua eteenpäin! 

Stig Nygård
Palloliiton 
Vaasan piirin puheenjohtaja

rernas FM-serie dels har föreningen 
haft stora framgångar i teknik-FM. 
Också dam- och fl ickfotbollen har 
en bredd och en nivå som väcker 
respekt.

Med sina drygt 500 licensierade 
juniorspelare är VIFK distriktets 
näststörsta förening. 

Det är enbart genom en gedi-
gen utbildning av våra unga spelare 
som vi på sikt kan få fram spelare 
som klarar sig internationellt. Tack 
vare det enorma talkoarbete som 
utförs i föreningarna har den 
finländska fotbollen flyttat fram 

sina positioner de senaste åren. 
Samtidigt har fotbollsintresset 
generellt ökat.

Jag vill tacka alla som jobbar 
inom och för VIFK för ett gott 
arbete 2006 samtidigt som jag 
önskar lycka och välgång inför 
säsongen 2007.

Endast genom att jobba till-
sammans för vi den finländska 
fotbollen framåt!

Stig Nygård
Ordförande för bollförbundets 
Vasadistrikt 
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Bolldistriktets tävlingschef Mikael Westerback kan glädjas åt att futsal-serierna lockar allt fl er lag för varje år.

Då man på Vasa bolldist-
rikt satte sig ner och 
sammanställde antalet 

fotbollsutövare inom distriktets 
gränser – ett av 12 distrikt i landet 
– blev summan inte mindre än 
7.367 stycken. Nu är det säkert en 
och annan som räknas dubbelt, 
eftersom också domarna finns 
med i den här sammanräkningen. 
De domarna som själva sparkar 
boll fi nns således med lite här och 
var. Plus att en och annan oldboy 
kanske räknas med i något annat 
lags förteckningar också? Inte vet 
jag. Men den dubbleringen måtte 
väl ändå vara försumbar? Redigt 
över 7.000 måste det handla om 
i vilket fall som helst.

Mer intressant här och nu är väl 
ändå att antalet VIFK:are var hela 
554 stycken. Flickornas antal lär 
skall ha varit 190 stycken – vilket 
alltså är jättemycket för att handla 
om fl ickor. Detta enligt uppgift i 
”VIFK Magazine” nr. 5/06. Sisådär 
360 pojkar då, med andra ord. Inte 
illa det heller. Endast VPS är större 
– dom brukar vara det. Där är totala 
antalet hela 767.

Därefter är det ett rätt stort 
hopp till de följande. Törnävän 
Pallo (S:joki) och IK (Ilmajoki) har 
båda över 300 spelare. TP har fak-
tiskt snudd på 400; med 389 mot 
310 håller man viss distans till den 
rödsvartrandiga grannen. IK har 
förstås både flickor och pojkar. 
Problemet är att man ofta har svårt 
att få ihop lag då barnen blir äldre. 
Vilket i sin tur gör att dom slussas 
till Seinäjoki och just TP. Inget fel i 
det heller, naturligtvis. Bra att det 

Nära 600 stycken spelare i Vasa IFK
Notera att I-JBK och Sundom IF har runt 200

fi nns alternativ. På samma sätt har 
ju VIFK tagit emot många spelare 
från landsortsföreningarna runt 
Vasa genom årens lopp. Inte minst 
nu på senare år tycks det ha varit 
både en och annan som har sökt 
sig till oss. Vilket vi tackar för!

Beträffande IK ännu så är fotbol-
len tämligen färsk där. Det har varit 
boboll och fotboll för hela slanten. 
Då IK i december fi ck en utmär-
kelse för sitt gedigna juniorarbete 
berättade Juha Ahde, som tog emot 
priset, att det sägs att det ännu på 
50-talet hände sig att målstolparna 
blev avsågade nattetid.

Det var då det. Raskt tillbaka till 
registreringsstatisstiken...

I Seinäjoki är det SeMi som 
sköter om f lickverksamheten. 
Med sina 224 registrerade tjejer 
är man faktiskt sjunde största 
förening i distriktet – en respek-
tive sex spelare mer än vad VIFK:s 
lokalkonkurrenter Kiisto och Sport 
förfogar över.

Sport har ju fl icksidan som sitt 
starka kort medan Kiisto är mer 
aktiva på pojksidan.

Notera att SeMi till och med är 
större än Sepsi-78, därifrån man 
visst bröt sig ut en gång i tiden? 

Sepsi-78 kommer på 17:e plats 
med sina 145 spelare. Det är länge 
sedan man blev distanserade på 
alla fronter av Törnävä.

Men tillbaka till ordningsföljden, 
uppifrån räknat. Karhu (Kauhajoki) 
har 284 spelade, vilket är en mera 
än Kraft som följaktligen ligger på 
femte plats i den här statistiken. 
Virkiä (Lappo) har 277 spelare.

Andra föreningar med mer 
än 200 registrerade spelare per 
1/9 2006 var Iskmo-Jungsund BK 
(209) och Sporting Kristina (203). 
I-JBK:s siffra imponerar storligen. 
Handlar ju trots allt om ett väldans 
litet upptagningsområde som ändå 
är den elfte största föreningen i 
distriktet!

Andra föreningar vi kan nämna 
är att Sundom IF har 192 spelare, 
mot 175 för Norrvalla FF och 144 
för Malax IF.

I sanning inga dåliga siffror det 
heller! Keep up the good work!

CLAUS STOLPE
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Suomen Palloliiton Vaasan piiri perustet-
tiin 15.1.1924 ja on siten Suomen toiseksi 
vanhin piiri. Helsingin piiri perustettiin 

ensimmäisenä, mutta vain kuusi päivää aikai-
semmin. Itse palloliittohan on satavuotias. 
Alussa pääkaupunkiseudun hallitsevuus oli 
valtava, mutta Vaasa kuului niihin paikkakuntiin, 
joissa jalkapalloilun suosio kasvoi suhteellisen 
nopeasti, eikä vähiten Vasa IFK:n ansiosta, 
joskin myös muut seurat liittivät jalkapalloilun 
ohjelmaansa. Yleisesti ottaen Vaasan piiri on 
maantieteellisesti suuri, ja kartalla jalkapallon 
tavoin soikea. Pohjoisin piste on seudulla 
Maksamaa-Vöyri-Oravainen, eli siellä, jossa 
Norrvalla FF häärii. Sieltä pohjoiseen men-
täessä, joudutaan Keski-Pohjanmaan piiriin. 
Etelässä Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki 
muodostavat rajan Satakunnan piiriin. Mikäli 
Vaasan piirissä joudutaan vierasotteluun itään, 
”pahimmassa” tapauksessa – siis välimatkaan 

Piirillä tärkeä tehtävä

Jukka Rautakorpi & Sami Nikkola.

nähden – vastuksesta vastaa joko 
Lehtimäen Jyske, Ähtärin Kiekko-
Haukat, Lappajärven Veikot tai 
Soinin Tiikerit. Maantieteellisesti 
katsoen Seinäjoki on keskipiste, 
mutta jalkapalloilullisesti muutama 
seura yrittää omalla tahollaan var-
mistaa sen, että Vaasa muodostaa 
keskipisteen. Mutta Seinäjoelta 
katsottuna Vaasan piiri ulottuu 
karkeasti ottaen vajaat 100 km 
jokaiseen ilmansuuntaan.

Palloliiton konttorissa, joka 
sijaitsee Hartmaninkujalla Vaasassa, 
hovia pitää kolme miestä. Sami 
Nikkola on nuorisopäällikkö, kun 
taas Mikael Westerback on kilpailu-
päällikkö, joka kuumeisesti yrittää 
sovittaa yhteen kaikki sarjaoh-
jelmat, taulukot ym. Piirijohtaja 
on Jukka Rautakorpi, joka vielä 
muutama vuosi sitten oli yksin 
konttorissa, mutta toiminnan 
kasvaessa, se on myös asettanut 
hallinnolle kovempia vaatimuksia. 
Neljäs henkilö samoissa tiloissa on 
Lars Mosander, mutta hän ei ole 
piirin palkkalistoilla, vaan liiton. 
Hänen vastuualueeseensa kuuluu 
seudun kykyjen löytäminen ja 

kehittäminen, muttei suinkaan 
vain Vaasan piirissä, vaan hänen 
maantieteellinen toiminta-alueensa 
on Länsi-Suomi. Näiden työnteki-
jöiden lisäksi, toimintaan osallistuu 
eri valiokuntia, joiden tehtävänä on 
eri tavoin edistää toiminnan suju-
minen. Piirin puheenjohtajana 
toimii Stig Nygård, joka muutaman 
VFK:n juniorivalmentajavuoden 
lisäksi yhdistetään lähinnä ABC:
hen ja ennen vanhaan Sportiin. 
Ennen Stigiä nuijaa heilutti koko-
naiset 21 vuotta Erkki ”Emppu” 
Peltonen. Hänen seurataustansa 
on VPS:ssä. Valiokuntia ovat 
muun muassa kilpailuvaliokunta 
ja kurinpitovaliokunta. Yleisesti 
ottaen valiokuntien työskentely 
on vuosien mittaan sujunut hyvin. 
Esimerkiksi niinä vuosina, jolloin 
allekirjoittanut toimi kilpailuva-
liokunnassa, kukaan ei kertaakaan 
yrittänyt toiminnallaan luoda etuja 
omalle seuralleen, vaan pyrittiin 
tosissaan puhaltamaan yhteen hii-
leen ja löytämään ratkaisuja, joista 
kaikki hyötyisivät. Samaa ei voi 
kaikista organisaatioista väittää.

Claus Stolpe
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Distriktet fyller viktig funktion
Vasa bolldistrikt grundades 15/1 
1924. I och med detta handlar det 
om Finlands näst äldsta bolldistrikt. 
Endast H:fors hann före. Men bara 
med sex dagars marginal. Själva 
bollförbundet har ju däremot 
100 år på nacken. Från början var 
huvudstadsdominansen närmast 
enorm. Men Vasa tillhörde de orter 
där fotbollen spred sig tämligen 
fort. Inte minst tack vare Vasa IFK 
– men självfallet också via andra 
föreningar som satte fotbollen på 
sitt program.

Så där rent allmänt taget kan 
nämnas att Vasa bolldistrikt är till 
ytan ganska stort. Rent geografi skt 
är det ovalt som en fotboll. Den 
nordligaste punkten finner vi i 
trakterna kring Maxmo-Vörå-Ora-
vais, alltså det område där Norr-
valla FF håller till. Då man åker 
mer norrut är man hastigt inne 
i Mellersta Österbottens distrikt. 
Söderut är det kommunerna K:

stad, Storå (Isojoki) och Bötom 
(Karijoki) som bildar gräns mot 
Satakunta.

Hamnar man på bortamatch 
österut är det i ”värsta” fall – rent 
avståndsmässigt alltså - Lehtimäen 
Jyske, Ähtärin Kiekko-Haukat, Lap-
pajärven Veikot eller Soinin Tiikerit 
som står för motståndet.

Ser vi det hela strikt geografi skt 
är Seinäjoki mittpunkten. Fotboll-
smässigt är vi några föreningar som 
på var sitt håll försöker se till att 
det är Vasa som är mittpunkt. Men 
från Seinäjoki räknat sträcker sig 
Vasa bolldistrikt lite mindre än 100 
km åt kanterna. Oberoende mot 
vilket väderstreck man rör sig.

Så där väldigt grovt taget, 
alltså.

Traskar man in på bolldistriktets 
kontor – beläget på Hartmansgränd 
i Vasa – så är det tre killar som sitter 
där och håller hov. Sami Nikkola 
är ungdomsansvarig medan Mikael 

Westerback är tävlingsansvarig och 
försöker febrilt få alla serieprogram 
och tabeller med mera att gå ihop. 
Boss på kontoret är Jukka Rauta-
korpi. Inte många år sedan han satt 
ensam där. Men i takt med att verk-
samheten har utvecklats så har det 
också ställts större krav kring det 
organisatoriska. En fjärde person i 
samma utrymmen är Lars Mosan-
der. Men han är inte anställd av 
distriktet, utan av förbundet. Hans 
ansvarsområde handlar om att kolla 
upp och utveckla de talanger som 
fi nns i nejden. Men då handlar det 
ingalunda om enbart Vasa-distrik-
tet, utan det är ett geografi skt stort 
område längs hela västra Finland 
som gäller.

Utöver de anställda tjänstemän-
nen fi nns en mängd utskott som 
har som uppgift att bidra till att allt 
löper som det skall. Boss för sty-
relsen är sedan 2007 Stig Nygård. 
Utöver några år som juniortränare 

inom VIFK förknippas han före-
ningsmässigt sett närmast med 
ABC och förr i tiden med Sport.

Före Stig var det under hela 21 
år Erkki ”Emppu” Peltonen som 
höll i klubban. Hans förenings-
bakgrund finner man i VPS. De 
utskott som fi nns är sedan tävling-
sutskottet, disciplinutskottet etc.. 
Som regel har arbetet inom de här 
utskotten fungerat bra genom åren. 
Exempelvis från de år då under-
tecknad deltog i tävlingsutskottets 
verksamhet hände det inte en enda 
gång att folk agerade för att skapa 
fördelar åt sin egen förening. Utan 
zonindelningar etc. känneteckna-
des alltid av en anda där man 
försökte blåsa i samma glöd och 
åstadkomma lösningar som var 
bäst för alla parter. Kännetecken 
som inte är alla organisationer 
förunnade.

Claus Stolpe
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Prima
överskotts-
lager fågel-
holkar!
Köp en ny
sommar-
bostad åt
dina vänner!

Vasa IFK har ett parti prima fågelholkar som
väntar på att byta ägare för endast 10 €!
Passa på nu i god tid inför en ny sommar!
Vid inköp av många holkar ordnas hemkörning.
Holkarna kan beställas av någon på listan
nedan.

Skytte Henrik tel: 0500-16 16 02 gsm
Lindroos Börje tel: 0400-26 11 63 gsm

borje.lindroos@lindab.fi
Nordblad John tel: 050-55 44 484 gsm

nordblad@folkhalsan.fi

Saajan tilinumero Aktia Vasa Tilinsiirto Girering
Mottagarens 497010-2805194

Konttonummer Understöd / Tukimaksu

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

Maksaja För en person / Yhdelle henkilölle 20 €uro
Betalare

För föräldrar / Vanhemmille 30 €uro

Ständig medlem / Ainaisjäsen 150€uro

Allekirjoitus Viitenro.
Underskrift Ref.nr.

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

Även Vasaregionen
siktar mot högre mål

Den första “stora” fotboll-
smatchen som jag såg var 
mötet mellan FM- serielagen 
VIFK och VPS på Sandviken i 
början av 1950-talet, då VIFK 
var som bäst. Det var en stark 
känsla för en ung pojke från 
Petalax. Småningom blev det 
mycket fotboll även för mej, 
både på och utan för plan. Jag 
har till och med hunnit med 
ett inhopp som ordförande i 
VIFK i början av 1990-talet. 
Även då hade kamraterna 
ett mycket lovande lag.

Fotboll ger 
meningsfull fritid

Vasa IFK gör ett mycket gott 
ungdomsarbete år efter år och 
är ett utmärkt föredöme för 
alla fotbollsklubbar. Det gäller 
att ta tillvara det här arbetet 
och sikta mot höga mål liksom 
staden och vasaregionen.

Vi människor behöver 
balans mellan arbete och 
fritid. För många i vår stad är 
fotboll meningsfull fritid.

Håkan Nordman
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Keittiö-
unelmasi.
Pitkäkatu 46, Vaasa,
p. 06 - 318 4700
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Då folket sitter klistrade 
framför TV:n då det 

drar ihop sig till skid-VM 
borta i Sapporo kommer 
fi nska folket att begeistrat 
sitta och hålla tummarna för 
VIFK Young Boys. Ja, någon-
ting ditåt åtminstone. 

Mathias Strandvall hörde 
i tiderna till den absoluta 
stommen i VIFK:s juniorlag. 
Men som vanligt så är den 
som är bra i en gren ofta bra 
i många. För VIFK:s vidkom-
mande kan man bara konsta-
tera att killen var ännu bättre 
på att åka skidor.

Men för YB har han 
hunnit spela. Huruvida det 
blir något div. 3-spel i sommar må 
vara osagt.

- Ja, hur är det egentligen. Kan 
du tänka dig att komma och spela 
för oss i sommar. Det är Tony Valke-
akari som frågar. Som en 82:a är det 

YB-kille till skid-VM 

med livserfarenhet och pondus han 
frågar. Två mål i VIFK:s derby mot 
Kiisto häromåret står på meritlistan. 
Nu är han en av de mest aktiva inom 
YB:s verksamhet i div. 3.

- Vet nu inte riktigt. Kan väl 
nog se lite dåligt ut.Skidåkningen 
kräver sin tribut. Men kanske det 
ändå inte är något större problem 
för YB att få ihop gänget. Till i år har 

man intensifi erat samarbe-
tet med A-juniorerna. Helt 
enkelt så pass att man 
knappast alls ställer något 
A-juniorlag på benen. 
Från VIFK Magazine:s 
applåderar vi detta. Efter-
som A-juniorerna numera 
tydligen inte omfattar 
20-åringarna blir det ännu 
svårare än förr att få ihop 
ett A-juniorlag. Inte bara 
för VIFK, utan också alla 
andra. Lång, dyra resor är 
knappast värda att åka på. 
Bättre då att spela i div. 3 
- mindre jobb med pennin-
ganskaffning etc.. Men där 
kan man säkert ha olika 

åsikter. Strunt i det nu. Nu gäller 
det framför allt att hålla tummarna 
för Mathias Strandvall då det drar 
ihop sig till skid-VM.

CS

Mathias Strandvall & Toni Valkeakari.
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