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Vi kan väl redan i detta 
skede konstatera att et-
tan år 2007 troligtvis 

blir en ytterst jämn serie. En fa-
vorit framom andra är KuPS från 
Kuopio som redan i starten dra-
git ifrån de andra och som enda 
lag som verkligen spottat in mål 
på motståndarna. För VIFK:s del 
blir givetvis hemmamatcherna 
då GBK och KPV gästar Vasa de 
matcher som borde dra mest pu-
blik i form av lokalderbyn mellan 
Vasa och Karleby. Första mötet 
mot KPV i Karleby slutade som 
vi redan vet 0 – 0 efter att mat-
chen med endast två timmars 
varsel fl yttats till Kipparihallen! 
Då ställer man sig osökt frågan, 
varför? (skylldes på regn). Un-
derlaget gav en klar fördel åt 
hemmalaget som endast tränat 
två gånger. utomhus innan mat-
chen.. Nä, Karleby stad, bättre 
kan ni. Vi tror hårt på att IFK 
öppnar målkranen i kommande 
matcher så att vi kan gå på en 
trygg sommarpaus i juni

Hur skall vi då locka publik till 
Sandviken? Antagligen enbart 
med underhållande fotboll. An-
dra jippon tror vi inte att hjälper 
så mycket – tyvärr. En bra sak 
i år är att samtliga matcher på 

Sandviken spelas på söndagar 
och lokalderbyn mitt i veckan. 
Detta borde förbättra åskådar-
antalet i jämförelse med i fjol då 
IFK:s hemmamatcher spelades 
på lördagar då nästan alla Va-
sabor är ute på skären och som 
då givetvis inte kommer en extra 
gång till stan för att se på fotboll. 
I år sammanfaller heller inte 
IFK:s och VPS hemmamatcher 
vilket torde vara en positiv sak 
för bägge lagen. Vi får hoppas att 
vasafotbollen sparas från större 
skador på spelarna så att vi får 
genomföra säsongen utan större 
överraskningar.

För övrigt så arbetas det på den 
verkligt stora utmaningen! Att 
utveckla VIFK-organisationen. 
Med en slagkraftig organisation 
kan vi utmana och förbereda  
föreningen för kommande ut-

maningar i framtiden. Vi skall 
komma ihåg att ingenting varar 
för evigt, särskilt inte med en 
mindre slagkraftig organisation. 
Mer om detta under sommaren 
och hösten.

Ni som inte surfar så fl itigt på 
Internet börja med att kolla in 
www.vifk.fi  och bli en av de tu-
sentals besökare som månatligen 
loggar in på våra fi na hemsidor 
med alla möjliga intressanta 
möjligheter. Det fi nns fi lmer från 
teknikträningar att kolla på och 
en massa intressant matchrap-
porter att gräva ned sig i för de 
riktiga freaken. Hemsidan kan 
tillsvidare inte betjäna 100% på 
fi nska men vi jobbar på det ock-
så.

Alla juniorer med föräldrar och 
andra aktiva kom till Sandviken 

den 31.05. då vi möter GBK från 
Karleby! Innan matchen ordnas 
ett stort gruppträningstillfälle för 
VIFK-juniorerna! Fotbollsprofes-
sorn Pekka Utriainen sköter om 
det praktiska tillsammans med 
lagens tränare. Hela VIFK famil-
jen är hjärtligt välkommen! Över-
raskningar att se fram emot!

Kolla också in kultur- och 
idrottsminister Stefan Wallins 
hälsning till VIFK inne i tidning-
en. Han känner som gammal Va-
sabo och för detta sportjournalist 
till stämningen på Sandviken då 
den är som bäst. Ett fi nt skrivbi-
drag som vi tackar storligen för 
och önskar Steffi  välkommen till 
hemmaplan i sommar!

Avslutningsvis igen – 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 med-
lem i Vasa IFK. Vi behöver Er 
support! 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 på Sandvi-
ken under sommaren 2007!

Med bästa fotbollshälsningar

www.multitronic.fi

Korsholmsesplanaden 38, Vasa
tel. 06-3197700
info@multitronic.fi 

Öppet:
Vardagar: 9-17

LG 1952HQSF
Förmånlig 19” 
tft-skärm med fi na 
egenskaper för 
ökad ergonomi.

€ 199DATOR FÖR SURF 
OCH EPOST
Multitronic PC Value
AM2 64 bit Sempron 3200+ • 512 
MB DDR2 RAM • 80 GB hårddisk 
• DVD-brännare • USB 2.0 • 400 
watt tyst strömkälla

FÖRMÅNLIG 
SPELDATOR
Multitronic PC Intermediate
AM2 64 bit Sempron 3400+ • 1GB 
DDR2 RAM • 160 GB SATA2 hård-
disk • DVD-brännare • GF 7600GT 
256MB Heatpipe  • 420 watt tyst 
strömkälla. 

€ 308

€ 530
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Voimme varmasti jo tässä 
vaiheessa todeta, että 
Ykkönen 2007 tulee 

olemaan erittäin tasainen sarja.  
Yksi suosikki muiden edellä on 
KuPs Kuopiosta,joka jo alusta 
alkaen on ”karannut” muilta, ja 
joka ainoana joukkueena on to-
della sylkenyt maaleja vastusta-
jan verkkoon.

Vaasassa IFK:n kotiotteluissa 
GBK:ta ja KPV:tä vastaan tulee 
varmasti olemaan derbytunnel-
maa, ja siten voidaan myös odot-
taa eniten yleisöä.  Ensimmäi-
nen kohtaaminen KPV:n kanssa 
Kokkolassa päättyi niinkuin jo 
tiedämmekin 0 - 0, sen jälkeen 
kun ottelupaikka vain kahden 
tunnin varoituksella muutettiin 
Kipparihalliin!  Herää kysymys, 
miksi?  Syyksi annettiin, sade!  
Hallin alustasta oli selvä etu ko-
tijoukkueelle, joka oli ennen otte-
lua harjoitellut ulkokentällä vain 
kahdesti.  Ei Kokkolan kaupun-
ki, parempaan pystytte!  Uskom-
me kiven kovaa että IFK avaa 
maalihanat tulevissa otteluissa, 
niin että voimme rauhassa jäädä 
kesätauolle kesäkuusta.

Kuinka saamme yleisöä sit-
ten houkuteltua Hietalahteen?  
Luultavasti pelkästään pelaa-
malla viihteellistä jalkapalloa.  
Muista jipoista ei mielestämme 
ole niinkään apua  - ikävä kyllä.  
Hyvä asia tänä vuonna on että 
kaikki ottelut Hietalahdessa pe-
lataan sunnuntaisin, sekä derbyt 
keskellä viikkoa.  Tämän pitäisi 
parantaa katsojamääriä viime 
vuoteen verrattuna, silloin IFK:n 
kotiottelut pelattiin lauantaisin, 
kun melkein kaikki vaasalaiset 
ovat kesämökeillä, eivätkä lähde 
sieltä tietenkään ylimääräistä 
kertaa kaupunkiin jalkapalloa 
katsomaan.  Tänä vuonna ei my-
öskään IFK:n ja VPS:n kotiottelut 
törmää toisiinsa, joka on varma-
an positiivinen asia molemmille 
joukkueille.  Toivomme että vaa-
sajalkapallo säästyisi suurem-
milta pelaajaloukkaantumisilta, 
jotta voimme viedä kauden läpi 
ilman suurempia yllätyksiä.

Tämän hetken suuri haaste on 
VIFK:n organisaation kehittä-
minen.  Vahvalla organisaatiolla 
voimme haastaa ja valmistella se-

uraa tuleville haasteille.  Meidän 
on muistettava että mikään ei 
ole ikuista, varsinkaan pienellä 
organisaatiolla.  Enemmän tästä 
kesän ja syksyn aikana.

Sinä joka et surffaile niin ah-
kerasti netissä, aloita käymällä 
osoitteessa www.vifk.fi  ja tule 
niiden tuhansien joukkoon, jotka 
kuukausittain vierailevat hie-
noilla kotisivuillamme.  Siellä on 
mm. nähtävänä fi lmejä tekniik-
kaharjoituksista sekä joukko mi-
elenkiintoisia otteluselostuksia 
jalkapallofreakeille.  Kotisivut 
eivät ihan 100%:sti vielä palvele 
suomenkielellä, mutta teemme 
parhaamme parantaaksemme si-
täkin.Kaikki juniorit vanhempi-
neen, tulkaa Hietalahteen 31.5. 
katsomaan kun VIFK kohtaa 
GBK:n Kokkolasta!  Ennen otte-
lua järjestetään suuri joukkohar-
joitustilaisuus VIFK:n junioreille.  
Jalkapalloprofessori Pekka Utri-
ainen hoitaa käytännön puolen 
joukkueiden valmentajien kans-
sa.  Koko VIFK-perhe on syd-
ämellisesti tervetullut!  Yllätyk-
siä odotettavissa!

Lue myös kultuuri- ja urheilu-
ministeri Stefan Wallinin tervei-
set VIFK:lle lehden sisäsivuilla.  
Hän tuntee vanhana vaasalai-
sena sekä urheilutoimittajana 
Hietalahden tunnelman kun se 
on parhaimmillaan.  Hieno artik-
keli, josta kiitämme kohteliaim-
min  ja toivotamme Steffi n terve-
tulleeksi kotikentälle kesällä!

Lopuksi taas  -  Te joilla sydän 
lyö Vasa IFK:lle ja jotka kan-
nustatte Vasa IFK:ta, etsi ystä-
vällisesti pankkisiirto jäsenmak-
sua varten lehden sisäsivuilta 
ja käytä hyväksesi etua liittyä 
jäseneksi Vasa IFK:hon.  Tarvit-
semme Teidän kannatustanne!  
Tule ainaisjäseneksi, se kannat-
taa pitkällä tähtäimellä.  Kaikki 
VIFK:n jäsenet saavat automaat-
tisesti alennusta tehdessään 
ostoksia Intersportissa.  Lu-
paamme Teille myöskin viihteel-
listä jalkapalloa Hietalahdessa 
kesällä 2007.

Parhaimmat jalkapallotervei-
set

 

 

Henrik Skytte
VIFK:n puheenjohtaja
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Som Putte Lindroos skrev 
i sin förträffl iga lägerdag-
bok så spelade vi under 

vår Italien resa en träningsmatch 
mot La Specia. Det är frågan om 
ett U 21 lag i Serie B klubben 
som hade blivit förstärkt med 
några yngre spelare från repre-
sentationslaget. Laget visade sig 
vara det skickligaste laget som 

Kuten Putte Lindroosin 
mainiosta päiväkirjasta  
käy ilmi pe lasimme 

Italian-matkallamme harjoitu-
sottelun La Spezia-joukkuetta 

vastaan. Kyseessä oli siis Serie 
B:n alle 21-vuotiaiden joukkue 
vahvistettuna muutamilla edu-
stusjoukkueen portteja kolkut-
televilla pelaajilla. Joukkue 

osoittautuikin taidokkaimmaksi 
ryhmäksi, jota vastaan olemme 
vuosien saatossa leireillämme 
pelanneet. Peli päättyi tasatu-
lokseen 1-1. Meidän ainokaisesta 
osumastamme vastasi taidok-
kaasti Rikard ”Putte” Lindroos. 
Itse ottelu poikkesi viime aikojen 
harjoitusotteluista lähinnä siten, 
että tällä kertaa ensimmäinen 
puoliaikamme oli parempi kuin 
toinen. Paremmalla viimeis-

telyllä olisimme voineet johtaa 
ottelua tauolle mentäessä 3-4:
llä maalilla. Toisella puoliajalla 
emme enää saaneet luoduksi 
kuin muutaman ”läheltä piti”-
tilanteen. Tosin ei vastustajaka-
an saanut meitä ahtaalle ja tasoi-
tus tulikin vasta yliajalla hieman 
onnekkaalla vapaapotkulla.

Peli toimi mainiona kenraalina 
tulevaan kauteen. Ainut häirit-
sevä tekijä oli se, että ottelu tuo-
mittiin vain yhdellä tuomarilla. 
Ja Italialaiseen tapaan tuomari 
piti huolen että La Spezia voitti 
vapaapotkutilaston n. 55 -5. 
Maassa maan tavalla, mutta silti 
hatunnoston arvoinen suoritus 
pelaajilta, että saivat pidettyä 
tunteensa kurissa. Itse en siinä 
välttämättä kovin hyvin onnistu-
nut.

Leiri on nyt siis takanapäin 
ja kauteen voimme lähteä luot-
tavaisin mielin. Sen ovat harjoi-
tuskauden pelit osoittaneet.

Joten tervetuloa VIFK:n pelei-
hin katsomaan viihdyttävää jal-
kapalloa ja kannustamaan kun 
The Bluehearts pistää siniset 
sydämensä sykkimään.

Nu Nikon SB-400

blixt på köpet

vi, under alla år av träningslä-
ger, spelat mot.

Matchen slutade oavgjort 1-1. 
Vårt enda mål i matchen gjordes 
på ett berömvärt sätt av Rikard 
”Putte” Lindroos. Själva matchen 
skillde sig från de senaste trä-
ningsmatcher främst genom att 
vår första halvlek var bättre än 
den senare.

Med lite bättre effektivitet på 
avsluten kunde vi mycket väl 
ha gått till halvidsvila med 3-4 
mål. Under den andra halvleken 
fi ck vi inte skapat något mera än 
några enstaka ”närapå” situatio-
ner. Å andra sidan lyckades inte 
heller motståndaren skapa någon 
större press på oss och deras kvit-
teringsmål kom på övertid genom 
en frispark.

Matchen fungerade som en per-
fekt generalrepetetion inför den 
kommande säsongen.

Den enda störande faktoren var 
att matchen dömdes av en ensam 
domare. Dessutom då det som 
brukligt är i Italien, var domaren 
inställd på att La Specia skulle få 
vinna frisparksstatistiken, vilket 
de gjorde med ca 55-5. 

Man tar seden dit man kommer 
men ändå en berömvärd insats 
av våra spelare då de kunde tygla 
sina temperament. Personligen 

lyckades jag inte riktigt lika bra 
på det planet.

Lägret är nu bakom oss och vi 
kan fortsätta säsongen med en 
tro på oss själva.

Träningssäsongens matcher 
har visat oss det.

Så ni är alla välkomna att i 
sommar komma på VIFK:s mat-
cher för att se en underhållande 
fotboll och heja fram våra ”The 
Bluehearts” när de sätter sina 
blå hjärtan på högvarv.
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VIFK T-15 TYTÖT VIIHTYIVÄT VIIKONLOPPULEIRILLÄ

Menneinä vuosina kapteenin 
tehtävä on kiertänyt tytöltä 
tytölle, mutta tälle kaudelle pää-
timme yhdessä tyttöjen kanssa, 
että valitsisimme yhden kapte-
enin. Äänestyksen jälkeen jouk-
kueemme kapteeniksi ”kruunat-
tiin” Victoria Backman. 

Lauantain iltapäivätreenit veti 

Hasse Backman, treenien pää-
paino oli liike ja syöttötekniikka. 
Tytöt olivat jälleen hyvin muka-
na ja keskittyneitä. ISO KIITOS 
Hasse Backmanille!  Haimme 
lauantain harjoituksiin miehistä 
voimaa ja apua, ja se toimi hyvin, 
kiitos miesauktoriteetin!

Hassen treeneistä kiirehdimme 
suihkun kautta jälleen Helenin 
valtakuntaan päivälliselle. Lau-
antai- illan päätti fysioterapeut-
ti/personal trainer Nina Jäntin 

luento ruokavaliosta ja lihashu-
ollosta. Tytöt olivat aktiivisia lu-
ennolla ja osasivat hyvin vastata 
Ninan esittämiin kysymyksin 
mikä lämmitti etenkin meidän 
valmentajien mieltä. SUURI KII-
TOS Nina Jäntille, että pääsit 
luennoimaan tärkeästä ja miel-
enkiintoisesta aiheesta meille.

Sunnuntain ohjelmassa oli 
aamutreenit, taktiikkapalaveri 
ja harjoitusottelu. Aamutreeneis-
sä pääpaino oli joukkueen hyök-
käys- ja puolustuspelin hiominen 
sekä kulmatilanteet. Treenien 
jälkeen kiirehdimme suihkuun ja 
Helenin valmistamalle lounaalle. 
Erikoista sunnuntain lounaalla 
oli se, että tytöt yllättivät sym-
paattisella olemuksellaan jouk-
kuejohdon ja ojensivat Helenille, 
meidän korvaamattomalle jouk-

kuejohtajalle, kukkia kiitokseksi 
hyvästä ruoasta. Tämän jälkeen 
pidimme taktiikkapalaverin tu-
levasta ottelusta. Sunnuntain 
ja koko viimeistelyleirin päätti 
Sundomissa pelattu harjoitusot-
telu  SIF -  KUFFEN -93 vastaan 
VIFK T-15. Kyseisen vastustaja-
joukkueen kanssa matkustamme 
yhdessä kesällä samalla bussilla 
Ruotsiin, Norrköping turnauk-
seen. Vaikka ottelun pääteemana 
olikin maalienteko niin ideana 
oli myös tutustua tuleviin matka-
kumppaneihin. Ottelun lopuksi 
joimme vielä yhdessä pillimehut!

Viimeistelyviikonloppu oli er-
ittäin onnistunut ja tästä on hyvä 
lähteä kohti kesän koitoksia! 

 
 

Lopuksi haluamme kiittää koko 
Paajasen perhettä, kummipelaa-
jaamme Tony Björkiä, VIFK:n 
tyttöjen päävalmentajaa Hasse 
Backmania, fysioterapeutti/per-
sonal trainer Nina Jänttiä sekä 
kaikkia vanhempia – ilman teitä 
leirin toteutus ei olisi onnistu-
nut. 

Terveisin: VIFK T-15 tyttöjen 
valmentajat,

        

Neljäs vuosi meneillään 
ifk:n -92 syntyneiden 
tyttöjen kanssa. Aika 

on todellakin mennyt kuin sii-
villä, mm. polkupyörät on vaih-
tunut vespoihin. 

Tänä vuonna ennen sarja-av-
austa päätimme pitää tytöille 
viikonloppuleirin, jonka tarkoi-
tuksena oli parantaa joukkueen 
yhteishenkeä entisestään.

Kolmen päivän mittainen vii-
konloppuleiri pidettiin 26.-28.4. 
pääasiallisesti Gerbyssä, mutta 
myös muualla päin Vaasaa har-
joiteltiin.

Leiri alkoi perjantaina leikki-
mielisellä ”Amazing race -tyyli-
sellä” (jenkkiläinen tv-ohjelma) 
valokuvasuunnistuksella. Tytöt 
suunnistivat neljän hengen ryh-
missä. Matkaan lähdettiin ui-
mahallin luota ja eri etappien 
kautta erilaisia tehtäviä suori-
tellen tytöt suunnistivat maaliin 
Tropiclandian aaltoihin. 

Lauantaina ohjelmassa oli kah-
det treenit, joukkuepalaveri ja 
iltaluento.

Me joukkuejohdon naiset (val-
mentajat Soila ja Pipsa ja jouk-
kueenjohtaja Helen) olimme 
jo pidemmän aikaa miettineet 
kuinka saisimme joukkueemme 
tyttöihin lisää potkua ja keskit-
tymistä parannettua. Helen 
soitti kummipelaajallemme Tony 
Björkille ja hän olikin mukana 
meidän aamutreeneissä. Kyllä 
oli keskittyminen kunnossa, lie-
kö aamu väsymystä vai Tonyn 
ansiota, mutta ISO KIITOS To-
nylle, että olit paikalla. Tytöt tyk-
käsivät, siitä kertoo myös heidän 
kommenttinsa: ”Tony Björk var 
snygg och kunnig på sin sak!” 
Aamun treeneissä pääpaino oli 
hauskanpidolla ja futistenniksen 
lisäksi tytöt saivat mm. potkia 
tutkaan. Kovin potku taisi olla 
meidän topparilla Julialla.

Suihkun jälkeen söimme Hele-
nin valmistaman super mahtavan 
lounaan, etenkin kaalisalaatti ja 
sämpylät jäivät kaikkien mie-
leen! Lounaan jälkeen vietimme 
yhteistä vapaa-aikaa, minkä jäl-
keen pidimme taktiikkapalaverin 
meidän joukkueen heikkouksista 
mitä olisi syytä parantaa kesään 
mennessä. 
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Kun kourallinen kierrok-
sia on 1-divisioonassa 
pelattu, ensimmäiset 

trendit ovat jo huomattavissa. 
Kuten tavallista, luvassa on 
sekä positiivisia että negatiivisia 
yllätyksiä. Näin alkuvaiheessa 
sarjataulukkoa tarkasteltaessa, 
on tietysti myös muistettava 
miten vaikea vastus on pelatu-
issa otteluissa ollut. VIFK:n alku 
oli etukäteen katsottuna aika 
kovia joukkueita vastaan; ensi-
ilta vieraissa KuPS:a vastaan, 
ensimmäinen kotiottelu FC Hä-
meenlinnaa vastaan ja sitten no-
peasti paikallisottelu reippaasti 
satsaavaa KPV:ta vstaan. Ja 
vielä kotiottelu JJK:ta vastaan, 
joka etukäteen arveltiin olevan 
tulokkaista vahvin.

Kertoaksemme tulokkaista jota-
kin, niin KuPS oli viime vuonna 

liigassa, mutta ainoastaan pank-
kiiri Ari Lahden toimet pelastivat 
perinteikkään seuran konkurs-
silta. Tänä vuonna joukkuetta 
valmentaa maajoukkueessakin 
esiintynyt Kai Nyyssönen. Ilja 
Venäläinen on palannut kasvat-
tiseuraansa ja hänen odotetaan 
ampuvan tarpeeksi maaleja jotta 
KuPS pysyy kärkikahinoissa. 
Alussa KuPS oli aivan ylivoimai-
sia.

FC Hämeenlinna putosi liigasta 
vuonna 2004, mutta vielä viime 
vuonna nuoltiin haavoja sen 
tapahtuman jälkeen, ja hädin 
tuskin pystyttiin sarjapaikka sä-
ilyttämään. Mutta tänä vuonna 
joukkueen sanotaan olevan pa-
remmin valmistautunut. TamU:
n kanssa solmitun sopimuksen 
mukaan, vahvistuksia on tarvit-
taessa saatavissa. Toki TamU:n 

yhteystyö PP-70:n kanssa toimii 
nyt yhtäkkiä paljon paremmin. 
Syystä tai toisesta. KPV taas 
satsasi kovaa nousuun jo viime 
vuonna. Tällä kertaa edellytys-
ten pitäisi olla paremmat, kun 
joukkuetta valmentaa Hannu 
Touru. Mutta koska maalihanat 
aukee?

Yksi joukkue nousee, kakkonen 
karsii ja kolme putoavat. Tulo-
kas JJK pelasi harjoitusottelut 
pelottavan hyvällä saldolla. Jo-
ukkueen mielenkiintoisin nimi 
lienee valmentaja Ville Priha, 
jonka muistanette hänen VPS-
ajoiltaan.

PP-70 (vieras), Klubi-04 (koto-
na) ja GBK (vieras) ovat VIFK:n 
seuraavat vastustajat toukokuun 
aikana. PP-70 saa tänä vuonna 
pelata paikallisotteluja TPV:tä 
vastaan, mutta yleisesti ottaen 

PP-70:tä pidettiin sarjan ehkä 
heikoimpana joukkueena. Viime 
vuonna joukkue pysyi sarjassa 
yhden pisteen turvin ja joukko on 
tänäkin vuonna yhtä laiha kuin 
silloin, joten ei ihme jos yleinen 
mielipide on, että joukkue saa 
ensi kesänä hakea uutta vauh-
tia 2-divisioonasta. Mutta: Tuore 
farmisopimus TamU:n kanssa on 
ilmeisesti auttanut paljon. PP-70 
näyttää olevan kauden sensaa-
tio?

TPV ja GBK ovat tulokkaat, 
jotka viime vuonna olivat ylivoi-
maisia lohkoissaan ja molemmat 
pysynevät sarjassa. GBK:lla on 
edessään kova tehtävä lyödä KPV 
ja olla kaupungin kunkku. Klubi-
04:n pelaajavaihtuvuus on ollut 
suuri. Mutta HJK:n tytärjoukku-
eena heillä on pelaajamateriaalia 
käytettävissä – ainakin elokuu-
hun asti. Syksyllä pisteet voivat 
olla harvassa, kun ei enää voida 
mielin määrin lainata HJK:lta 
pelaajia. Sitä ennen joukkue var-
maankin ottaa tarpeeksi pisteitä 
pysyäkseen sarjassa. Toisaalta 
niitten runko on paljon heikompi 
kuin viime vuonna.

1-divisioonan kaksi muuta Hel-
sinkiläisjoukkuetta ovat molem-
mat omalla tavallaan erikoisia. 
Viikkoa ennen sarjan alkua At-
lantiksen pelaajat menivät lak-
koon. Seuralla on sarjan pienin 
budjetti – mutta rahat eivät kui-
tenkaan riitä. PK-35:tä vuorosta-
an pidettiin sarjan heikoimpana 
joukkueena. Mutta yhtäkkiä kes-
kustelu käykin sen ympärillä voi-
ko PK-35 vahvistua sitä mukaa 
kun Atlantiksen pelaajat (sekä 
valmentaja!) alkavat kiittää 
puolestaan. PK-35:n kaksi varsi-
naista avainpelaajaa ovat Matt-
hew McKenna ja Petteri Kaija-
silta. Viime vuonna Kaijasilta 
oli 1-divisioonan maalikuningas 
19 osumalla – kukaan hänen 
joukkuetovereistaan ei tehnyt 
edes 10 maalia. Vertailuna voi-
daan todeta, että VIFK:n paras 
maalintekijä viime vuonna, Ville 
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VIFK:lla kova otteluohjelma edessä kauden 1-divisioonassa
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Nu när du har
försäkrat precis allt,

har du kanske
glömt det viktigaste

– din hälsa?

Guldtrygg vid
Allvarlig Sjukdom.

Laakkonen, teki vaatimattomat 
7 maalia. Olisi siis hyvä jos joku 
pystysi kaksinkertaiseen. Tässä 
suhteessa Jonas Britschgiin ko-
hdistuvat tietyt odotukset – tai 
miksei vaikkapa joku herroista 
Krstevski, Lindroos tai Sjölind?

Pohjoisen joukkueet TP-47 ja 
RoPS ovat aika lailla kysymys-
merkkejä. RoPS on testannut 
niin monta afrikkalaista pelaa-
jaa, että lyhyesti voisi päätellä 
joukkueen tulevaisuuden olevan 
kokonaan sen varassa, miten pe-
laajarekrytoinnit onnistuvat. TP-
47:n joukko on vieläkin laihempi 
kuin viime vuonna, mutta uusi 
valmentaja Luis Antonio onnistui 
hyvin viime vuonna Sepsi-78:ssa 
ja voi varmaankin tuoda paljon 
hyvää 60-vuotiaalle Torniolaisjo-
ukkueelle.

Ja onhan sitten vielä Joensuun 
Jippo, suuri junioriseura, joka 
viime vuonna oli 1-divisioonan 
suuri yllättäjä. Joukkueessa pe-
laa myös Suomen ehkä kohutuin 
junioripelaaja Lauri Dalla Valle. 
Toivottavasti teinipoika saa pe-

liaikaa kun Jippo tulee Vaasaan 
pelaamaan, koska hän on kuu-
lemma todella näkemisen arvoi-
nen – niinkin suuressa määrin, 
että häntä tuskin kauan enää 
nähdään kotimaisissa sarjoissa.

Se siitä. Jalkapallo-spekuloinnit 
ovat aina mielenkiintoisia, mutta 
mikään ei vedä vertoja paikan 
päällä nähdylle jalkapallo-ottel-
ulle – Hietalahdessa – kun koti-
joukkueella on sininen pelipaita. 
Tule itsekin paikan päälle, niin 
katsotaan yhdessä kuinka paljon 
tässä esitellyistä arveluista pitää 
kauden aikana paikkansa.

Claus Stolpe

www.alfalaval.com
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Tidigt på morgonen tisda-
gen den 17 samlades vi, 
26 trötta men förvantans-

fulla pojkar och män, vid Vasa 
fl ygfält for att åka och träna på 
varmare breddgrader, samt för 
att svetsa samman truppen ännu 
mera inför kommande säsong.

Flygresorna ner till Milano via 
Helsingfors gick bra, vi landade 
i Milano kl 10 på förmiddagen. 
När vi landade var temperaturen 
ca 21 grader varmt.

Efter ca 3 h 30 min berg och dal-
bane åkning genom och över de 
italienska bergen var vi framme 
vid en liten by som heter Tava-
rone, för tillfallet har byn ca 300 
innevånare medan det under 
sommarmånaderna utökas till 
ca 3000 personer, alltså ett per-
fekt ställe att ladda upp inför sä-
songen.

I byn fi nns för tillfallet inte så 
mycket mera än hotellet, fotbolls-
plan och tennisplan och några få 
egnahemshus.

När vi kom fram hann vi inte 
göra så mycket mera än packa 
upp grejorna, lite grilla på sol-
brännan om man ville och hann 
med det, innan det bar av till för-
sta träningspasset.

Som tradition är det så att varje 
träningspass under lägrens gång 
inleds med kvadraten, så även 
denna gång. Sedan spelade vi 
gamlingarna mot ungtupparna, 
och träningarna avslutades med 
den första grenen i 3-kamps-
kungen-tävlingen.

Efter det blev det en trerätters 
middag med pasta, biff och pota-
tis samt efterrätt.

På kvällen deltog många i lekle-
dare Westermarks kortspelstur-
nering och andra såg på fotboll 
från TV. Godnatt.

Dag 2 
Väckning kl 8.45 och ner till 

frukosten. Frukosten bestod av 
semlor, pålägg, cornfl akes, juice, 
croissanter och så har jag hört att 
det lär ha funnits frukt där också. 
11.30 började träningarna, men 
ivriga fotbollspelare som vi är 
var ju nästan alla på plats redan 
halvtimme före träningarnas bör-
jan för att köra igång kvadraten. 
I kvadraten behöver man vara 
kvick i fötterna, kunna hålla igen 
benen så man inte blir tunnlad 
(tunnel=dubbel omgång i mitten) 
vissa i laget har dock inte lärt sig 
detta utan blir tunnlad gång på 

gång, nämner inga namn, de vet 
vem de är.

Efter ca 2 h timmars träning 
blev det dusch före det var lunch.

För att inte lägret enbart skall 
handla om fotboll så blev det ten-
nis på eftermiddagen.

Roligt att se att om intresset for 
fotbollen någonsin skulle svalna 
så kan vissa välja tennis istäl-
let, dock inte alla! Kl 19 var det 
kvällsmat igen och efter det blev 
det fotboll från TV eller kortspe-
lande.

Dag 3 
Precis bredvid hotellet fi nns 

en kyrka och vi råkar ha fönst-
ret just mot kyrkan, den har ett 
klocktorn som ringer varje hel 
och halvtimme, det är ju bra så 
kommer man i tid förstås, men kl 
6 på morgonen slår den förutom 
6 gånger även 35 gånger extra 
(sant det har blivit räknat)

Det är inte så roligt att bli väckt 
kl 6 när man annars har väckning 
kl 9, men inte skall man klaga, 
det hjälper kanske någon.

Frukosten var som vanligt kl 9 
och träningarna kl 11.30. 14.00 
var det mat igen,italienarna kan 

verkligen laga mat, allt det vi fått 
har varit utsökt. På eftermidda-
gen hade vi palaver. Gick igenom 
lite spelsystemet och spelarna 
fi ck i grupper svara på frågor 
som berör deras spelplats, Efter 
kvällsmaten fortsatte kvällsum-
gänget

Dag 4 
Så var det då dag 4, matchdag.
Frukosten var som vanligt kl 9, 

men istället för träningar kl 11 
var det matchpalaver.

Småskavanker fanns i truppen, 
och för att inte riskera något in-
för  seriepremiären mot KuPS vi-
lade Tobbe U, Johnny G, Miikka 
T och Robin  som just sluppit 
febern han dragits med sedan vi 
kom hit.

Redan från morgonen kände 
man att det kommer att bli en 
varm dag och  det blev till att tan-
ka vatten hela dagen för att orka 
spela match på  eftermiddagen.

Fast matchen spelades kl halv 
4 på eftermiddagen var det fort-
farande otroligt varmt.

För motståndet stod La Spezias 
U-21 lag med 3-4  förstärkningar 
från deras representationslag. La 
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Spezia spelar i Serie B, dvs den 
näst högsta serien i Italien, och 
det märktes att spelarna satsar 
seriöst på fotboll. La Spezia var 
ett spelande lag, och spelarna var 
skickliga med boll.

Matchen slutade 1-1. Spelet 
var helt okej och båda lagena för-
sökte spela fotboll, dock hör det 
ju lite till den Italienska fotbol-
len att man faller lätt och ofta 
får frispark, italienarna behärs-
kade detta mycket väl medan vi 
inte kanske var lika duktiga på 
att ”falla lätt” men därför var ju 
frisparks statistiken 55-5 eller 
något liknade till italienarnas 
favör.

Vårat ända mål gjordes av Ri-
kard ” Putte” Lindroos som inte 
kunde göra så mycket annat än 
mål på en strålande passning 
av Tomislav Krstevski. Vi hade 
också några andra farliga situa-
tioner i första halvlek men den 
sista skärpan saknades. Andra 
halvlek var kanske inte lika 
välspelad som den första, mera 
kamp på mittfältet. Motståndar-
nas mål gjordes på en frispark på 
övertid.

Dag 5 
Idag startade vi direkt efter 

frukosten en 55 km bussfärd in 
till Genoa. Genoa  är en storstad 
med ca 620,000 invånare.

I staden fi nns två lite större 
fotbollslag, U.C Sampdoria och 
Genoa. 

Genoa spelar i Serie B och U.C 
Sampdoria som vi senare pa kväl-
len skulle gå och se på, spelar i 
Seria A.

När vi kommit till Genoa, och 
efter en kort sightseeing, blev vi 
avsläppta vid hamnen som ligger 
ungefär på 10 min gångavstånd 
från Genoas kärncentrum.

Efter ett litet felval av väg hit-
tade vi till slut in till shopping-
gatan och  till Mcdonalds, ett nog 
så efterlängtat stopp och återse-
ende för några. Sedan splittrades  
gruppen och vi träffades igen 5 h 
senare för att tillsammans för-
fl ytta oss till stadion för att se 
matchen Sampdoria - Messina.

Matchen på förhand lät kanske 
inte som en riktig superhöjdare 
men stämningen var underbar 
och en stor upplevelse, ungefär 
1/3 av de 20000 i publiken sjöng 

två timmar i streck och hejade 
fram sitt blåvita lag. 

Italien kan nog, trots allt nega-
tivt som tidigare inträffat kring 
fotbollen, visa upp en fi n fotbolls- 
och supporterkultur. Vi kände 
inte av någon fi entlighet på något 
sätt utan  det var bara en fotbolls 
fest för tusentals människor, i 
halvtid  visades en banderoll upp 
som vi inte kunde förstå men vi 
hörde att det  hade något att göra 
med att stoppa supporter våldet 
bland fotbolls fans. Matchen slu-
tade 3-1 till Sampdoria.

Efter matchen var vi nöjda och 
glada att få sätta oss i bussen för 
hemresa tillbaka till Tavarone 
och för att få en lite senare mid-
dag än vanligt, men maten var 
som vanligt utsökt. Efter det spe-
lade några kort och de andra gick 
och sova och vila sina ben efter en 
tung dag på stan.

Dag 6 
Känns tungt att skriva om den-

na dag.
Frukost som vanligt kl 9, och is-

tället för träningar var det match 
idag igen.

Dagen till ära en litet annorlun-
da match, de unga mot de gamla, 
en prestigefylld tradition som 
levt med i många år. Det förlo-
rande laget måste utstå gliringar 
och lyssna på det vinnande lagets 
skryt under ett helt år.

Matchen spelas med vanliga 

fotbolls regler 11 mot 11 på full-
stor plan men dock litet förkortad 
speltid, 2 gånger 30 min.

Detta är en stor match med 
mycket heta känslor inblandade 
och för en timme lämnas vänska-
pen bort, för att kriga mot varan-
dra. De äldre verkade ha snappat 
upp en sak fran Italiensk fotboll 
i alla fall, nämligen att falla lätt, 
och domaren för dagen, Tipe 
Tiensuu, som annars gjorde en 
bra match verkade ofta gå på de-
ras fi lmningar.

Efter en mållös första halvlek 
var de unga hade mer av spelet 
och de farligare  målchanser-
na, gjorde de gamla ett ganska 
snabbt mål i inledningen av an-
dra och ställde därefter upp en 
köttmur vid 16 meters gränsen 
bestående av 9 man, endast Toffe 
Kloo och Jan Ahlvik lämnade upp 
i anfallet men även de var ju för-
stås på egen planhalva. Gamla 
gjorde också nästa mål på en 
offside luktande kontring. Sedan 
reducerade de unga till 2-1 men 
närmare en så kom vi inte och se-
gern gick till de gamla.

Det är bara till att gratulera 
de gamla till segern och komma 
igen nästa år, vi gjorde trots allt 
en skaplig match men det räckte 
inte hela vägen.

På kvällen var det så dags för 
en avslutnings middag med pris-
utdelning och lite program for 
att välkomna de nya spelarna i 
laget.

Nu skall jag börja gå sova, det 
blir en tidig väckning inför hem-
resan imorgon. 

Dag 7
Det blev tidig väckning för att 

starta hemresan, bussen skulle 
avgå 6.15 och då skulle alla ha 
packat klart, ätit frukost och slä-
pat sig ner till bussen, de fl esta 
lyckades med detta men inte alla, 
redan här blev vi några minuter 
försenad, sedan kom ett kanske 
inte medräknat stopp på 20 mi-
nuter, detta tillsammans med att 
morgonrusningen i Milano är lite 
annorlunda än 7.50 rusningen 
från Gerby till stan och att vi 
blev lämnade på ”fel” sida av 
fl ygfältet mot var in-checkningen 
var gjorde att det inte blev någon 
extra tid över huvudtaget, det 
blev bara att springa hela vägen, 
men till fl yget hann vi, med nöd 
och näppe. Flygresorna hem gick 
också bra, där var det inga pro-
blem, förutom att allas väskor 
inte hade hunnit med hem till 
Vasa men de kom nästa dag så de 
var inga problem.

Sammanfattningsvis kan man 
bara säga att det var ett toppen 
läger. Tavarone är ett otroligt bra 
ställe att ha ett träningsläger på, 
maten var strålande och hotell 
personalen såg till att vi kände 
oss välkomna, inom truppen 
lärde vi känna varandra ännu 
bättre. Tavarone är ett ställe vi 
varmt rekommenderar.

Putte Lindroos
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Paul Lindholm och Siggi Jonsson lotsar Djurgården. Serien är rekordjämn.

Efter ca 15 år med IFK:s representa-
tionslag bestämde jag mig för att ta 
åtminstone ett sabbatsår från fot-

bollen. Dessutom skall blöjorna bytas på en 
representant för nästa generation av VIFK:
are. Men via ett besök till Stockholm var det 
roligt att se hur andra tränare arbetar och se 
hur andra föreningar fungerar. Själva idén 
för hur jag vill att fotboll skall spelas och se 
ut kommer knappast att ändras så mycket. 
Att få diskutera med kunnigt folk om fotboll 
och taktik är intressant. Därifrån får man in-
spiration och kanske lite nya idéer. Det kan 
bara vara ett enstaka ord som en tränare 
poängterar som man själv känner att når ut 
till spelarna och som jag själv kan använda. 
Det kan även vara en sak som gäller fysik-
träningen och hur den genomförs, taktik eller 
träningsupplägg. 

Paul ”Pålle” Lindholm fungerade som verk-
samhetschef det år (2001) jag spelade i Jaro 
och när jag läste att han blivit tränare för 
Djurgården tog jag kontakt. Pålle har ju spe-
lat i Jaro fl era år (snabb anfallare a’la Johnny 
Ekström), varit en sväng till Norge och de se-
naste åren varit tränare för Djurgårdens tip-
selitlag. Efter att Pålle fl yttade till Stockholm 
så har han varit heltidsanställd tränare hela 
tiden. En rätt enastående tränarkarriär som 
vi i Finland hört ganska lite om.

Tränarkollegan Siggi Jónsson har spe-
lat bland annat 65 landskamper för Island. 
Dessutom har han representerat bland annat 
Sheffi eld W, Arsenal, Dundee United och Öre-
bro. Förutom dessa två herrar ingår även en 
mindre stab av heltidsanställda med varsitt 
delansvar.

Pålle och Siggi satt under december månad 
i fyra dagar ute på en sommarstuga och pla-
nerade och diskuterade taktik inför säsongen. 
Föreningen har visat sitt förtroende för trä-
narna genom att ge dem treårskontrakt.  Det 
visar på att föreningen litar på dem. Visst, re-
sultaten måste kanske synas tidigare än efter 

tre år eftersom det ändå gäller en storklubb i 
Sverige. Förra säsongen var ett misslyckande 
för föreningen; sjätte plats!

 

Djurgårdens försäsongsträning är planerad 
i perioder där träningen består av åtta veckor 
grundträning, fem veckor fotboll/taktik och en 
vecka fi nslipning. I år åkte Djurgården bara 
på ett träningsläger, till Portugal, jämfört 
med tidigare då de även åkte till Sydafrika i 
början av försäsongen.

Jag råkade se en råkopia av föreningens 
visioner för framtiden. Den innehöll allt från 
ungdomsverksamhet, juniortränare, vilket 
spelsystem föreningen skall idka och hur 

man skall jobba för att hitta duktiga (unga!) 
förstärkningar för framtiden och att målsätt-
ning är ta sig ut till Europa igen! Så de jobbar 
hårt för att ta tillbaka sin plats inom svensk 
fotboll.

Jag hann följa med fem träningspass. Djur-
gården tränade under vintern ca 9-10 pass/
vecka. De fysiska delarna i träningarna skö-
ter fystränaren Ola Johansson om. Fysträ-
ningen innehöll bl.a några pass på gymmet, 
stationsträning och löpningar. Löpningarna 
görs till största del på fotbollsplanen, inte 
runt löparbanor. Ola sköter om den första de-
len av träningen med bland annat uppvärm-
ning och koordination. Sedan tar Siggi och 
Pålle över träningen.

Fystränaren hade nyligen varit till England 
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och besökt Chelsea. Därifrån hade han fått 
en del idéer och nytänkande för träningarna, 
vilket spelarna verkade uppskatta. Fyspas-
sen har även ändrat under åren i Djurgår-
den. Där menade fi nska landslagsspelaren 
Toni Kuivasto att Royal League medförde en 
annan typ av träning på grund av matcherna. 
Jag själv tror också att tränarna har en stor 
roll i det. Som Pålle sa; “Vi spelar ju fotboll, 
eller?” Där syftade han säkert på all den 
fysträning utan boll som gjorts tidigare.

Träningarnas tyngdpunkt ligger på pass-
ningsspelets snabbhet, få beröringar och 
första beröring. Meningen är att Djurgården 
skall styra tempot i matcherna. Det innebär 
att träningarna innehåller mycket spelöv-
ningar. Då spelarnas fysiska värden, främst 
syreupptagningsförmågan, varit dåliga har 
träningsmängden ökats. Det satsas mer på 
den delen av fysiken. Måste nämnas att spe-
larna är snabba, åtminstone enligt testerna. 
Alla sprang under 1,7 s på 10 m.

Djurgården kommer att spela med en 4-1-
3-2 uppställning. De tycker att denna upp-
ställning lämpar sig väl för den spelstil de vill 
spela och rollerna är klara samt att de har 
spelare som passar in i de här rollerna. Me-
ningen är att spela en attraktiv, offensiv fot-
boll med bollen längs marken. Offensiva yt-

terbackar och balans på mitten. Djurgården 
skall föra matcherna och inte tvärtom.

En stor fördel är att grunduppställningen 
är lätt att ändra utan att det blir för stora 
förändringar för spelarna. Mittfältarna kan 
spela brett, centralt eller i en diamantforma-
tion. 

Yttrarna skall vara bra 1 vs 1, offensiva, 
snabba spelare. Yttrarna kommer vid behov 
långt ner och stöder kantbacken i försvars-
spelet. Den centrala mittfältaren rör sig 
mycket efter anfallarnas rörelser och fyller 
upp tomrummen i anfallet. 

Defensiva mittfältarens (balansspelare) roll 
är otroligt viktig eftersom han i försvarsspe-
let skall hindra uppspel till anfallarna, täcka 
passningsytor, vara den som står i vägen 
och vinner mycket boll. Men spelaren har en 
minst lika viktig roll i speluppbyggnaden ef-
tersom han skall vara spelbar hela tiden och 

användas för spelvändningar samt vara krea-
tiv. 

Kantbackarna skall vara aktiva, offensiva 
både i försvarsspel och anfallsspel. Detta be-
tyder att försvarslinjen består oftast av ett 
tremannaförsvar. Kantbacken skall kliva upp 
på motståndarnas ytter i försvarsspelet och i 
anfallsspelet följer kantbacken med upp och 
stöder anfallarna.

Eftersom Pålle och Siggi känt att en s.k. 
”targetspelare” blir för isolerad så tyckte de 
att två anfallare ger dem ett bättre anfalls-
spel. Anfallarna kan själv besluta om sina 
rörelsemönster men helst så att ena möter 
och andra till exempel springer i djupled. I 
försvarsspelet kan de vara brett eller snett.

Största delen av matcherna kommer man 
att börja försvara högt uppifrån.

 
De dagar jag tillbringade med föreningen 

var väldigt givande. Jag tyckte tränarna var 
öppna och berättade öppet om verksamheten. 
Som sagt, fotboll är enkelt, “du behöver inte 
uppfi nna nya saker” - Paul Lindholm. Speci-
ellt Pålle hade fullt upp från morgon till kväll 
eftersom träningarna just satt igång; trä-
ningar, möten mellan träningar, möten efter 
träningar, intervjuer och så vidare. Mediabe-
vakningen och intresset för fotboll är större i 
Sverige än här. Nästan alla dagar fi nns det 
någon nyhet eller reportage om Djurgården.

Spelarna verkade vara väldigt ödmjuka; 
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Mattias Jonsson, Toni Kuivasto,  Markus 
Johannesson, Johan Arnäng bara för att 
nämna några av dem. Laget har fl era spelare 
med mycket rutin men också väldigt många 
unga lovande men ännu orutinerade spelare. 
Men föreningen har nu gått in för att satsa 
mera på unga spelare för framtiden. För mig 
kändes det som att truppen har många ru-
tinerade spelare med bra kvalitéer men frå-
gan är om tränarna sedan vågar ge chansen 
åt de unga direkt, knappast. Vid skador och 
avstängningar kommer de åtminstone att få 
chansen!

 

Pålle tyckte att skillnaden mellan fi nsk och 
svensk ligafotboll syns bland annat i unga 
lovande spelare. Eftersom nivån i Sverige är 
högre så har unga spelarna mycket svårare 
att vika en plats i öppningen än här i Finland.  
I Sverige anses det inte konstigt att en 22-
årig lovande spelare sitter på bänken medan 
vi i Finland är förvånade när en 19-åring 
ännu inte fått speltid med representationsla-
get! Men förstås får spelaren där speltid an-
tingen med egna juniorlaget eller blir utlånad 
till ett lag som gagnar hans utveckling. Nivån 

märks även i att när en fi nsk spelare kommer 
till ett allsvenskt lag måste han nästan vara 
av landslagsklass för att klara sig.

En annan stor skillnad tyckte jag var 
fystränarens roll i laget. Fystränaren hade 
en gedigen kunskap och skolning som oftast 
saknas hos tränaren. Hos Djurgården tyckte 
jag man löst kombinationen fysträning och 
fotboll på ett bra sätt. Allt utgick utifrån fot-
bollen, mycket av löpningarna skulle göras 
på fotbollsplanen och bollen var med i många 
övningar. Fysträningen såg ut som den gör 
på grund av Pålles och Siggis fotbollsfi losofi . 
Själv tycker jag att eftersom det är fotboll 

vi spelar så varför skall man springa på en 
löparbana om man har en mjuk fotbollsplan 
bredvid till förfogande. Om man ännu har lite 
fantasi kan man även få in teknik och boll-
kontakt i övningen! 

Förutom fysträningen så höll rehabilite-
ringen av skadade spelarna en annan nivå 
än i Finland. Sjukgymnaster och en naprapat 
körde individuell träning med de spelare som 
inte kunde delta i träningen med laget. 

Andra stora skillnader är förstås organisa-
tionen i föreningen och därmed även budge-
ten.

Intensiteten på träningarna var hög när jag 
var där, spelarna var ivriga. Kanske för iv-
riga eftersom träningarna just startat. Siggi 
frågade efter varje träning: “Bra tempo, va?” 
“Vad tycker du?” Det är väl just detta tempo 
på matcherna, snabbheten på passningsspelet 
som dessa herrar också vill uppnå. Spelarna 
använde få beröringar under alla tränings-
pass, endast i sista tredjedelen av planen såg 
jag dribblingar a la Tony Björk!  Den spelare 
som kanske utmärkte sig mest i spel med en 
beröring var Mattias Jonsson, nästan alltid 
en beröring och passning till tredje. Se och 
lär!

Efter det jag sett och upplevt under besöket 
så tycker jag att det vi gjort i IFK:s represen-
tationslag de senaste åren har varit bra. Vi 
kan träna lika mycket och hålla bra kvalitet 
här också. 

Lite nya idéer fi ck jag förstås och vi hade 
ganska långt samma syn på fotboll!  Pålle har 
jobbat hårt och jag hoppas han lyckas tillsam-
mans med Siggi under säsongen. Gissa om 
det skall bli intressant att följa med Dif nu 
när jag sett spelarna och laget!



När det år 1962 för VIFK:
s styrelse stod klart att Kam-
ratvallen 1 går förlorad, togs 
kontakt med stadsstyrelsen an-
gående ett ersättande område 
samt om ersättning för “kon-
traktsbrott” från staden sida. 
Föreningen fi ck snabbt ett för-
slag, nämligen området söder 
om travbanan. Som plåster på 
såren erhöll VIFK även en min-
dre summa kontanter, vilka 
plöjdes ner i Kamratvallen 2.

Hösten 1963 påbörjades plan-
arbetet och fortsatte intensivt 
följande år. Måkansjacket var 
igen med i svängen men tekni-
ken hade utvecklats i hög grad 
jämfört med det första plan-
projektet. Alfred Kronman och 
Arne Jungerstam bidrog med 
sina fi rmor till att grävning och 
schaktning utfördes snabbt och 
yrkesmässigt.Den gamla sjö-
bottnen behövde en stor mängd 
fyllnadsjord som sedan plöjdes 
och harvades.

Kamratvallen insåddes våren 
1965 och invigdes på hösten 
samma år. Sommaren 1966 stod 
den klar att ta emot VIFK:s se-
nior- och juniorlag för träning 
på egen plan. De sociala utrym-
mena bestod av en “stuga” med 
ett minimalt omklädningsrum 
och ett förrådsutrymme, fl yttad 
från Kamratvallen 1.

På Kamratvallen 2 fostrades 
en ny fotbollsgeneration som 
på nytt skulle lyfta VIFK mot 
en ljusare framtid. Här igång-

 
 
 

 
 

 
 

 
 

sattes bl.a. projektet “Grupp 
60-61” under ledning av Georg 
Braxén, Pekka Utriainen och 
C-G Nabb.

Stadens friidrottsföreningar 
hade under många år, med all 
rätt, kämpat för bättre trä-
ningsförhållanden, i första 
hand allvädersbanor och som 
slutmål en högklassig tävlings-
arena. Den röda kolstybben på 
Sandviken dög inte mera för 
tävlingsverksamhet.

Under våren 1974 behand-
lades ärendet i idrottsnämn-
den och den 10.12 1974 beslöt 
stadsfullmäktige att uppta 

medel för byggandet av en cen-
tralidrottsplan på Kamratval-
len 2. I arrendekontraktet som 
uppgjordes 1964 mellan Vasa 
stad och IFK nämns nämligen 
att “arrendatorn är skyldig att 
återlämna området till staden 
efter 10 år om staden så beslu-
ter, men då bör staden ersätta 
föreningen för på planen ned-
satt arbete” 

Idrottsnämnden framförde för 
VIFK två alternativ:

a. att staden anvisar och i 
samarbete med föreningen byg-
ger en ny träningsplan, den i 
Sunnanvik.

b att staden ersätter 
föreningen med ett penningbe-
lopp eftersom kostnaderna för 
den nya centralidrottsplanen 
blir betydligt lägre då på områ-
det funnits en träningsplan.

Slutet på historien
Inom VIFK konstaterades 

att Sunnanviks-pojektet var 
en för stor bit för föreningen. 
Planområdet krävde betydligt 
mera sprängning  och fyllnads-
material än vid Kamratvallen 
2. Med facit i handen var det 
ett riktigt beslut. Sunnanvik-

planen blev en mycket dyr af-
fär för staden och planen blev 
aldrig bra. I dag är den dess-
utom uppslukad som en del av 
bostadsmässans byggområde. 
Ersättningsalternativet blev 
alltså gällande, men summan 
anspråkslös och uppslukades 
av föreningens verksamhet.
Den 8.4.1976 startade staden 
arbetet med Centralidrotts-
planen, men VIFK fi ck ännu 
denna sommar använda Kam-
ratvallen 2.

Centralidrottsplanen, som ef-
ter en namntävling fi ck namnet 
Karlsplan, invigdes den 10.6 
1980  men huvudläktaren blev 
klar först år 1983. Detta var ett 
villkor för att staden skulle få 
Kalevaspelen 1985. Slutsum-
man, elektroniken inräknad, 
gick på 10 milj. mark.

VIFK blev igen utan egen 
träningsplan, men fi ck, som en 
välvillig gest av staden, som 
första förening spela en serie-
match på Karlsplan…
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VIFK on viitenä vuonna 
peräkkäin ollut piirinsä 
paras seura poikajunio-

reissa. Minun puolestani trendi 
saa jatkua. Myös tyttöjunioreis-
sa olemme pärjänneet monena 
vuonna hyvin. Menestys taito-
kilpailuissa ei automaattisesti 
tarkoita sitä, että on myös hyvä 
jalkapalloilija – toisaalta voi 
myös olla menestyksekäs jal-
kapalloilija vaikkei ole taitokil-
pailuissa olisikaan menestynyt. 
Mutta mikäli katsotaan tilastoa 
heistä, jotka ovat taitokilpailu-
jen Suomen mestaruuskisoissa 
pärjänneet hyvin, on yhteys myö-
hempään pelaamiseen korkealla 
tasolla ilmeinen.

Jyrki Heliskoski kommentoi 
tätä aihetta syksyllä 2006 Hä-
meenlinnassa käytyjen taitokil-
pailujen Suomen mestaruuskiso-
jen ohjelmalehtisessä. Heliskoski 
painotti, että ”tekninen taito on 

jalkapallon pelaamisen kannalta 
sen lukuisista ominaisuuksista 
se tärkein”. Tämän taidon treen-
aaminen huipputasoonsa vaatii 
”pitkäjänteistä treenaamista ja 
lukuisia toistoja kentillä ja pihoil-
la”. Vaikka oman joukkueen tre-
enit ovat todella tärkeitä, niin on 
jaksettava harjoitella myös omin 

päin. Heliskoski muistutti sam-
alla, että maajoukkueessa, joka 
on juuri aloittanut EM-karsin-
tapelit, on koko joukko pelaajia, 
jotka ovat pärjänneet junioreina 
hyvin taitokilpailujen Suomen 
mestaruuskisoissa; Forsell, Er-
emenko Jr., Kolkka... moni jopa 
kultamitalisteja. Tai kuten Helis-
koski asian vetää yhteen: ”Nämä 
pelaajat ovat pystyneet jalosta-
maan huikeat taitonsa myös itse 
peliin, jonka ansiosta heistä on 
tullut maajoukkuepelaajia ja am-
mattilaisia. Heitä yhdistää myös 
intohimo jalkapallon pelaami-
seen ja harjoitteluun.” He ovat 
jaksaneet harjoitella, harjoitella 
ja taas harjoitella – satoi tai pais-
toi. Toivottavasti tässä lehdessä 
toistuvasti esillä oleva keskus-
telu taitokilpailujen hyödystä voi 
antaa nuorille lukijoille hieman 
innostusta.

Taitoradoilla käydään läpi hy-

vinkin paljon; yhdellä radalla 
kaksi penkkiä on sijoitettu 20 
metriä toisistaan, ja niiden väl-
iin kaksi kartiota. Kartiot tulee 
kiertää ja pallo syöttää penkkien 
kautta, vuorotellen kummallakin 
jalalla. Toisella radalla on tarkoi-
tus antaa tarkkoja keskityksiä. 
Laskettelurata tulee käydä läpi 

tietyn kaavan mukaan. Jne jne… 
Nämä radat OVAT todella hyvin 
harkittuja, vaikka joskus kuu-
leekin päinvastaisia mielipiteitä. 
Mielenkiintoinen seikka on, että 
ne viisi VIFK-pelaajaa, jotka vii-
meksi olivat taitokilpailujen Suo-
men mestaruuskisoissa, kaikki 
pelaavat itseään vanhempien 
kanssa. Kyseessä on siis pelaajia, 
jotka pärjäävät mainiosti ottelu-
tilanteissa, ei vain taitokilpailu-
issa.

Vielä yksi poiminta Heliskosken 
tekstistä: ”Taitotapahtuman 
lajeissa tulee hyvin esille jalka-
pallotaitojen laaja kirjo. Niissä 
tarvitaan pallon hallintaa vauh-
dissa ja ilmassa, laukaisutekniik-
kaa, syöttötekniikkaa, nopeutta, 
pääpelitaitoja… Miettikää myös 
miten voitte käyttää oppimianne 
taitoja peleissä, kun mukana on 
vastustaja.” Niin totta!

P.S. Ohessa myös pidempi mie-
tiskely siitä, ketkä jalkapallopro-
fi ilit ovat esiintyneet taitokilpai-
lujen Suomen mestaruuskisoissa. 

Teksti on tosin ruotsiksi, mutta 
pitkälti tietenkin nimien luette-
lua, joten uskon, että kaikki, kie-
litaidosta riippumatta, pystyvät 
sen lukemaan.
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Ibland hör man att de tek-
niktävlingar som ordnas för 
fotbollsjuniorer inte skulle 

ha något med ”riktig” fotboll att 
göra. Men redan om man ser 
vilka som klarar sig på distrikts-
nivå så handlar det vanligen om 
de som annars också är de bästa 
spelarna i respektive åldersklass. 
Naturligtvis inte alltid. Men gan-
ska ofta. Ser man vilka som har 
klarat sig i FM är det en drös av 
bekanta namn som ramlar fram-
för ögonen på en. Det är allt från 
utförsåkar-esset Tanja Poutiai-
nen till diverse liga-spelare och 
utlandsproffs man hittar. Den 
uppsjö av namn som nämns läng-
re fram omfattar en hel del – men 
långt ifrån alla.

Det är rätt skoj att jämföra 
trender. Då tävlingarna startade 
i mitten av 1950-talet var det när-
mast ”de stora pojkarnas grej”. 
Man tävlade endast i ett litet an-
tal åldersklasser. Men i gengäld 
tycks tävlingarna ha uppmärk-
sammats rätt mycket. Det var 
inte ovanligt att den tidens tek-
nikmästare fi ck vara på pärmen 
till bollförbundets publikationer. 

Men som med allt annat så har 
statusen på teknik-tävlingarna 
gått i vågor. I början av 1970-talet 
kom man tydligen fram till att vi 

har så bra teknik inom fi nländsk 
fotboll att man slutade med dom 
här tävlingarna. Åren 1972-78 
hölls helt enkelt inga FM.

För att i tidens anda riktigt 
markera att ingen är bättre än 
någon annan är det inte offi ciell 
FM-status för åldersklasserna 
under 12 år. Så det som egentli-
gen inte längre omtalas som FM 
för de som är 12 år och äldre är 
ännu mindre offi ciellt för de som 
är 10 eller 11 år. Finnas säkert 
någon djupt rotad barnpsykologi 
som gör att alla sen blir mega-
harmoniska. Vackert så.

Om läsaren ursäktar håller 
vi oss här ändå till termen FM. 
Let’s face it; det är ändå precis 
detta som det handlar om! De 
ungar som deltar så åker dit för 
att kolla var man står nationellt 
sett.

Pojkarna började med teknik-
tävlingar 1954. Flickorna hakade 
på först 1990. Utvecklingen har 
varit tämligen enorm sedan man 
började med teknik-tävlingar på 
fl icksidan i början av 1990-talet. 
Men strängt taget är det svårt att 
jämföra resultat från olika tids-
perioder. Förr hölls tävlingarna 
utomhus. Någon gång kanske 
det regnade. Då är det inte lätt 
att sätta resultatet i relation till 



dagens prestationer på perfekt 
konstgräs med tak över huvudet.

På pojksidan 31 spelare som har 
tagit två guld eller mera. Detta 
kan jämföras med att det fi nns 
hela 57 stycken som har tagit ett 
enda FM-guld utan att ha knipit 
några medaljer i övrigt. Vidare 
fi nns det 43 gossar som har tagit 
ett stycke FM-guld samt komplet-
terat med någon medalj ytterli-
gare. Nu är det förstås svårt att 
jämföra gårdagens insatser med 
dagens. Förr i tiden fi ck man helt 
enkelt inte så många chanser att 
knipa medalj.

Det är mer än en gång som man 
har hört att Joonas Kolkka skulle 
ha tagit guld vartenda år medan 
han var junior. Så har även jag 
trott. Men då räknar man kanske 
med andra tävlingar än bollför-
bundets FM-tävlingar. Parallellt 
med dessa höll Suomen Nap-
pulaliigaliitto separata teknik-
mästerskap åren 1984-2002 plus 
att det ännu till fanns separat 
”Kaikki Pelaa taitokarnevaalit” 
2000-2002. för att inte tala om de 
jongleringstävlingar som ordnas i 
anslutning till själva teknik-FM. 
Där brukar för resten nyblivna 
VIFK:aren Mira Söderman klara 
sig suveränt.

Men nu håller vi oss till ”riktiga 
teknik-FM”. Sanningen är att det 
är Sebastian Björkstrand, nume-
ra bosatt i Karleby som har tagit 
fl est guld där. Detta tillsammans 
med Fredrik Nordback. Dom här 
båda har tagit sex guld och ett 
silver.

Nordback är från Hangö men 
hann också representera TPS i 
teknik-sammanhang. Därefter 
bar det av till Sverige. Sedan ett 
antal år håller han till i Örebro 
SK som återvände till Allsvens-
kan hösten 2006. Sebastian 
Björkstrand spelar i GBK. I futsal 
blev han vald till ”årets spelare”, 
är FM-seriens målkung och hål-
ler till i landslaget – tillsammans 
med tvillingbrorsan Kåre, som 
också han är GBK:are sommartid 

– plus att han i år blev vald till 
futsal-ligans bästa unga spelare. 
Kåre har faktiskt hunnit med två 
guld, två silver och två brons i 
teknik-FM. Den dominans som 
tvillingarna stod för gjorde att en 
viss Tim Sparv fi ck nöja sig med 
ett guld, ett silver och tre brons 
då det i tiderna drog ihop sig till 
teknik-FM för pojkar födda 1987.

Därmed är Tim Sparv på 41:a 
plats i alla tiders statistik. Det 
här borde han absolut berätta 
för tränaren i Halmstad BK så 
får han säkert mer speltid. Utan 
tvillingarna Björkstrand att dras 
med hade det troligen gått bättre. 
Dom hann för övrigt representera 
olika klubbar eftersom de bodde i 
södra Finland de första åren. För 
övrigt är det tvillingarnas pappa 
Olav som har serverat basmateri-
alet till denna artikel. Stort tack 
för den insatsen! Tillsammans 
med tekniktävlingarnas verkliga 
eldsjäl, Seppo Jokinen på Boll-
förbundet, uppdateras den här 
sortens uppgifter efter varje FM 

– eller ”Alla spelar teknikevene-
mang” (”Kaikki pelaa taitotapah-
tumat”) som de mer politiskt kor-
rekta så smidigt kallar det.

Konkurrensen i en åldersklass 
styr möjligheterna till framgång. 
Jaros stora löfte, pojklandslags-
spelaren, Jonas Emet är bäst av 
de som har stannat på ett guld. 
Inte mindre än tre silver och ett 
brons fi nns också i pris-skåpet. 
Ville Priha, Jyväskylä-gosse 
känd via VPS, tog medalj fyra 
gånger – men mer än ett guld 
blev det ändå inte. Även Hakas 
målspottare Toni Lehtinen har 
ett FM-guld plus någon medalj 
ytterligare på meritlistan.

Joonas Kolkka spelade för Rei-
pas under junioråren. Med fem 
guld och ett silver är han trea i 
alla tiders medaljstatistik. En-
dast åtta pojkar har knipit tre 
FM-guld eller fl er. Från Vasa 
bolldistrikt är Törnäväs  Jarkko 
Vesapuisto bäst med just tre 
guld. Strax bakom sig i statisti-
ken har han Mika Niskala som 
idag spelar i MIFK:s ligalag. Ni-
skala har två guld, tre silver och 
ett brons.

Av de som i princip har chans 
att ”klättra” de närmaste åren 
ligger bland många andra Andre-
as Lehtonen (f. 1995) från VIFK 
bra till. Med två guld (på två för-
sök) är han redan nu på delad 24:
e plats med bland andra Rami 
Rantanen.

Andra pojkar som har tagit 
medalj för VIFK är Tony Björk, 
Tony Österåker och Eetu Rah-
kola. Den sistnämnnde är född 
1994 och har chans att komplet-
tera den pris-samling. Tillsvidare 
består den av en tredjeplats han 
belade då det var FM i Karleby 
år 2005. Redan nu är Eetu i och 
med detta jämsides med storhe-
ter som Ville Laakkonen, ”Mixu” 
Paatelainen, Juha Reini, Antti 
Sumiala och Tapio Raatikainen.

Tony Björk tog brons som 10-
åring och följde upp med FM-guld 
året därpå, alltså 1994.

Tony Österåker tog guld år 
2000. Numera nöjer han sig med 
spel i FC Korsholm. Vilket är 
synd. Men det fi nns ju annat i 
livet än en stenhård satsning på 
fotboll också förstås.

Till förteckningen över de som 
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stannat på ett enda FM-guld 
utan medaljer i övrigt fi nner vi 
namn som Alexej Eremenko Jr. 
och Mikael Forssell. Liksom Mika 
Aaltonen, som stod för ett dröm-
mål på San Siro i Milano då TPS 
i slutet av 80-talet sensationellt 
slog Inter i UEFA-cupen. Reijo 
Linna och Antti Pohja hör till 
samma kategori. Så även Antti 
Ylihärsilä; ursprungligen från 
Virkiä men under många år känd 
idrottsprofi l i Vasa.

Ett svep genom förteckningen 
över de som plockat medalj ger 
oss sedan namn som Teemu 

Jaakkola, Thomas Nygård och 
Pasi Rautiainen.

Liksom Kalevi Aho. ”Vem??” 
säger förstås alla som är under 
40. I likhet med bland andra tvil-
lingarna Björkstrand och Ville 
Laakkonen hade han en fotbolls-
mässig bakgrund i KPV. Men i 
hockey var han ännu bättre. Aho 
tog del av Sports liga-satsning i 
medlet av 70-talet och försvann 
sedermera till TPS i sällskap 
med ”Hokku” Hjerpe.

De som är bra i en gren är ju 
ofta bra i andra. Exempelvis Jo-
uko Kuha, gammal världsrekord-
hållare på 3.000 meter hinder, 

har också han varit med i teknik-
FM i fotboll. Ingen bra placering. 
Men ändå.

På fl icksidan hittar vi däremot 
det mest intressanta namnet i 
termer av folk som sedermera 
blivit bra i en annan gren. Tanja 
Poutiainen tog tre FM-guld på ra-
ken i fotbollsteknik. Det är bara 
tre stycken som har fl er guld på 
fl icksidan. I och för sig kom ju 
fl ickorna inte med förrän 1990. 
Men ändå. Om ni går och ser då 
Sports B-fl ickor möter Ilves kan 
ni hålla ett öga på Jessi Hieta-
nen. Hon vinner teknik-FM varje 
år. Fullständigt överlägset.

Av de österbottniska fl ickorna 
är Nora Jåfs, ursprungligen från 
NFF, starkast med sina två guld 
och två silver. Syrran Nicolina 
var inte mycket sämre med två 
silver. Anette Ekholm från BK-
IFK tog guld år 2001. Tre år ti-
digare hade Johanna Ekholm 
knipit silver.

Av de som aldrig var förunnade 
att ta guld kan konstateras att 
Mirka Ruotsalainen tog silver 
fyra år i rad. Men det räcker 
förstås med att en är bättre så 
blir det inte guld. Men lite ret-
fullt måste det ändå vara. Under 
dessa fyra år hann hon represen-
tera SeMi, Sport och FC United.

Sammanlagt 151 fl ickor och 329 
pojkar har tagit medalj genom 
åren. Alla har naturligtvis inte 
blivit storstjärnor. Varför skulle 

dom ha blivit det? Det är enormt 
många pusselbitar som skall 
ramla på plats för att lyckas här 
i livet. Må sedan gälla fotboll el-
ler annat.

Det kan gå i vågor. Då U21-
landslagsmannen Teemu Turu-
nen nu gick från KooTeePee till 
Inter Turku beskrevs han som 
ett av de stora löftena i fi nländsk 
fotboll. Som B-junior lär han (en-
ligt uppgift) haft svårt att ta en 

plats i sitt lag. Men går vi längre 
tillbaka så tog han två guld och 
ett silver i teknik-FM medan han 
var 10-12 år.

Det där kunde förstås vara en 
viktig påminnelse för en spelare 
som har det motigt. Bara att bita 
ihop och komma igen. Det är säl-
lan som någonting kommer gratis 
här i livet. Gäller nu såväl fotboll 
som allt annat.

Själv har lärt mig uppskatta 
dom här tävlingarna genom åren. 
Jag anser helt klart att sånt här 
hjälper en spelare på traven. Mer 
än en gång som jag har hört att 
dom här tävlingarna är ”onödi-
ga”. Men dom som säger så pra-
tar nog mot bättre vetande.

Konkret kan vi kanske säga så 
här; Joonas Kolkka hade säkert 
blivit bra fotbollsspelare även 
om han struntat i teknik-tävling-
arna. Men han har antagligen 
blivit bättre än han annars hade 
blivit. Sami Hyypiä blev en bra 
fotbollsspelare trots att vi inte 
hittar hans namn i några medalj-
listor från FM. Mest förvånande 
är väl att Jari Litmanens namn 
inte fi nns någonstans. 

Men om det är någon som tror 
att dom här båda skulle ha tagit 
skada av att öva sig via de mo-
ment som ingår i teknik-tävling-
arna så är det förstås fritt för var 
och en att inbilla sig detta.



Tobias Utriainen kommer att ha pojkarna i City’98 som fadderlag. 
Johnny Glasberg ser avvaktande på Tobias’ närkamp men kommer 
vid sidan om fotbollsspelandet att hålla ett öga på fl ickor födda 
1997. Janne Salo (i bakgrunden) har fått pojkarna i Smedsby’97 på 
sin lott. Hur det hela utfaller får vi kanske återkomma till.

En nyhet  i år för Vasa IFK är att 
varje juniorlag får en egen fadder-
spelare från representationsla-
get. Många andra fotbollslag har 
redan den här modellen i kraft i 
syfte att stärka banden mellan de 
yngre och lite äldre spelarna i för-
eningen. 

”Vi vill skapa en positiv VIFK-
fi ilis med den här idén som plane-
ras att bli en årligt återkommande 
tradition”, säger Michael Smirnoff, 
vice ordförande för VIFK och John 
Nordblad från juniorsektionen. 
”Spelarna kommer att komma och 
hälsa på vid träningarna ibland 
och dela med sig av sina fotboll-
serfarenheter till de yngre. Vi 
hoppas alla att det skall funka 
bra. Lagledarna får gärna ta med 
sitt lag till representationslagets 
hemmamatcher där pojkarna och 
fl ickorna får se sin fadderspe-
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lare in action på plan”, avslutar 
Smirnoff och Nordblad.

Spelaren kommer att träffa ”sitt” 
lag cirka en gång per månad un-
der sommaren och kommer också 
att besöka någon match som juni-
orlaget spelar.

”Grabbarna tycker det skall bli 
jättekul att träffa sina egna VIFK-
juniorlag”, säger Tomi Kärkkäi-
nen, tränare för VIFKs represen-
tationslag – som för andra året i 
rad spelar i division 1. ”Många av 
våra killar har själva startat sin 
spelarkarriär i samma dräkter 
på samma fotbollsplaner som de 
unga och kan ge bra tränings- och 
teknikttips åt både tränare och 
spelare”, avslutar Kärkkäinen.

Listan över fadderspelare har 
mejlats ut till lagledarna o. trä-
narna.

Kim Sund



VAASA
ma-pe 10-19

la 10-16

SEINÄJOKI
ma-pe 10-19

la 10-16

PIETARSAARI
ma-to 10-18, pe, 10-19

la 10-16
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VIFK/YB:llä on edessään toinen 
vuosi Kolmosessa , kausi josta 
yleensä puhutaan ”vaikeasta toi-

sesta vuodesta”! Mitenkään pelkosekaisin 
tuntein emme kuitenkaan sarjaan lähde, 
vaikka kieltämättä joukkue on muuttunut 
aika lailla viime vuodesta. Hyvin men-
nyttä viime kautta avitti ilman muuta 
edustuksesta saatu pelaaja-apu. Tämä 
jatkuu varmasti tulevanakin vuonna, 
tosin pyrimme nyt antamaan enemmän 
vastuuta nuoremmille pelaajille. 

Nuorempia kavereita ryhmässä onkin 
nyt enemmän, kun IFK:n A-nuoret tänä 
vuonna pelaavat ainoastaan YB:n muka-
na Kolmosessa. Seura on mielestäni järke-
västi katsonut että Kolmonen on parempi 
ja halvempi ponnahduslauta edustusjouk-
kueeseen. Myös taustajoukoissa on tullut 
viime vuodesta muutoksia: Christer Le-
vander toimii joukkueenjohtajana, Tony 
Valkeakari pelaavana valmentajana. 
Lisäksi IFK:n juniorijaosto tukee kiitettä-
västi toimintaamme. Mikael Sand jatkaa 
päävalmentajana.

Tulevaa sarjaa on vaikea ennustaa, mut-
ta olen yllättynyt jos ei VPSj, Korsholm ja 
Sporting Kristina ole sarjan kärkipäässä. 
YB voitti viime kaudella kovalla joukku-
eella runkosarjan, ylemmässä loppusar-
jassa nuoremmalla ryhmällä sijoitus oli 
kuudes. Tänä vuonna pyrimme virallise-
sti säilymään sarjassa, mutta olen kyllä 
erittäin pettynyt mikäli tällä ryhmällä 
emme yllä vähintään keskikastiin.

Piiri on ottanut oikean askeleen kun pa-
lattiin normaaliin sarjaan, tosin muutok-
sen olisi oltava vielä suurempi. Kolmonen 
pitäisi ehdottomasti lyödä yhteen Keski-
Pohjanmaan kanssa, vain näin saataisiin 
sarjan taso nousemaan sekä ero Kakko-

seen kaventumaan. Pahoittelen myös 
perinteikkään Präntöön ylpeyden VPV:n 
luopumisen sarjasta. Toivottavasti seura 
nousee vielä ahdingosta!

Lopuksi kaikille piirin seuroille ja IFK:
n eri joukkueille menestystä kesän otte-
luihin,
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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:

Pris/Hinta

5 €

VASA IFK




