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Ria Öling vauhdissa Iskmo-Jungsund BK:ta vastaan naisten kakkosdivisioonassa. Taustalla Mariela Kippola. Molemmat 
ovat pelanneet FC Sportissa ennen.

I matchen mot I-JBK var Ria Öling som vanligt på hugget. Tillsammans med Mariela Kippola hör hon till de fl ickor som 
har kommit över från Sport på senare år.

FOTO: JOHAN GEISOR
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IFK  Kunkujang, Gambia s. 4-6
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Inför den här säsongen fi ck 
VIFK två riktigt bra målvakter 
i stället för de två som läm-
nade laget efter fjolåret. Ma-
thias Kullbäck har ett förfl utet 
i Norrvalla FF medan Olli Ny-
lund kom hit från GBK. Just då 
VM skulle dra igång fi ck vi ett 
snack med Kullbäck. Han tror 
Spanien eller Brasilien drar 
det längsta strået. Brassarna 
har ett trumfkort då man har 
den bästa målvakten, tror Ma-
thias.

Kortfattat kan sägas att Kull-
bäck beskriver sig själv som 
en målvakt med hyfsad spel-
förståelse och som är rätt bra 

på fötterna. Målvakternas trä-
ning är ofta rätt lik den träning 
som resten av laget har. Han 
tycker att målvakterna rent 
allmänt sett kunde träna lite 
mer spänst. Den bästa upp-
laddningen före match sker 
med god musik.

Det här så där i all korthet. 
Men nu raskt över till några 
snabba frågor:

VM i all ära. Men varför skall 
man komma och se VIFK:s 
matcher i sommar?

- Vi är ett lag som försöker 
spela fotboll genom att hålla 
bollen på marken och hålla 

ett högt tempo i matcherna. Vi 
går ut på plan laddade till 100 
%, jobbar hårt och försöker 
vinna varje match.

Vilka klubbar har du spelat 
för förutom VIFK?? 

- Det började i Vörå IF, men 
rätt fort blev det Norrvalla FF 
då den föreningen bildades. 
Men jag har också hunnit vara 
i Jakobstad, både med Jaro 
och JBK.

Vilka är dina starka sidor 
som målvakt?

- Skulle tro det är spelförstå-
elsen. Jag är rätt bra med föt-
terna och kan hålla mig lugn. 
Fysiken har blivit mycket bätt-
re den här säsongen.

På vilket sätt skiljer sig 
målvakternas träning från 
de övriga spelarnas?

- Det är inte så stor skillnad 
egentligen. Vi har varit med 
på ganska mycket passnings-
övningar och liknande. Sedan 
är vi ju alltid med på taktiska 
övningar. Det är förstås viktigt 
för oss att veta hur vi skall för-
söka spela både defensivt och 
offensivt. Ibland har vi enskild 
målvaktsträning. Då tränar vi 
mera på att slänga oss och att 
gå ut och plocka inlägg och lik-
nande som hör till målvakts-
spelet.

Tycker du att målvakter 
borde styrketräna mer än 
utespelarna? Gör ni det för 
resten?

- Kanske inte mera styrka än 
utespelarna. Men kanske lite 
mera spänst och explosivitet. 
I VIFK har vi haft samma styr-

keträningsprogram som ute-
spelarna.

Vad är roligast med att vara 
målvakt?

- Man har förstås en viktig 
roll som sista utpost. Att nå-
gon gång göra en riktigt grym 
räddning är förstås också ro-
ligt.

Hur ser en vanlig tränings-
vecka ut för dig i stora 
drag?

- Träningar på måndag, tis-
dag, torsdag och fredag med 
laget. Har jag extra ork över 
blir det en egen länk eller 
gymträning.

Hur laddar du inför en 
match och hur ser upp-
värmningen ut i stora drag 
för dig?

- Före match tar jag det 
lugnt och försöker fokusera 
så mycket som möjligt på 
matchen. Jag hör på bra mu-
sik så jag taggar till ordentligt. 
Uppvärmingen börjar med lite 
löpning och stretching. Sedan 
börjar vi värma upp med boll. 
Först kommer enkla skott så 
att man blir lite van med bol-
len, sen plockar man några 
inlägg. Efter det blir det lite 
hårdare och svårare skott och 
till sist några öppningar från 
marken och från händerna.

Vem tror du att vinner 
VM och vem är den bästa 
målvakten i turneringen och 
varför?

- Jag tror att Spanien eller 
Brasilien vinner. Brasilien har 
för tillfället världens bästa 
målvakt i Julio Cesar. 

Peter Siegfrids

Mathias Kullbäck är fostrad i Norrvalla FF, där han spelade 
i samma  framgångsrika årgång som “Joa” Södergård, Ma-
this Kullström och inte  minst Tim Sparv. Nu vaktar han må-
let i VIFK, där han har hård  konkurrens om Olli Nylund som 
kom över från GBK.

FOTO: JOHAN GEISOR

Kullbäck 
tror att Spanien eller 
Brasilien tar hem VM
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Peter Siegfrids

Sö. 20.06 VIFK vs KajHa
Karlsplan/Kaarlen kenttä,  19.00

Ons. 23.06 VIFK vs Kiisto
Sandviken/Hietalahti,  19.00

Lö. 10.07 VIFK vs YPA
Karlsplan/Kaarlen kenttä, 16.00

Sö. 18.07 VIFK vs GBK
Karlsplan/Kaarlen kenttä,  18.30

Ons. 28.07 VIFK vs Vaajakoski
Sandviken/Hietalahti,  19.00

Sö. 08.08 VIFK vs TP-47
Karlsplan/Kaarlen kenttä,  18.30

Sö. 22.08 VIFK vs OPA
Karlsplan/Kaarlen kenttä,  18.30

Ons. 01.09 VIFK vs JBK
Sandviken/Hietalahti,  19.00

To. 16.09 VIFK vs FC Korsholm
Sandviken/Hietalahti,  19.00

Lö. 02.10 VIFK vs PK-37
Karlsplan/Kaarlen kenttä, 15.00



Hemmamatcher 2010 Kotiottelut

Citycross 539€
Citycross paket
-fotpåse
-quadrolift    780€

Scooter 2.0 259€
Stationsvägen 5, 686 00 Jakobstad  -  Tel: 06 723 7199  Mobil: 044 365 0880

Duo Edge Sport
Celebration
949€

Duo Edge Sport
849€

Pigga damer
Som komplettering till tex-
ten om damlaget (s. 12-13) 
kan konstateras att sju lag 
av tio låg inom tre poäng då 
de fl esta lag hade spelat fem 
matcher. Efter 6-3 över Norr-
valla stod det klart att VIFK 
var enda lag som var obe-
segrat.
Detta inför onsdagens der-
by mot VPS, som spelades 
då denna tidning höll på att 
tryckas. Inför derbyt stod 
VIFK, Into (Kemi) och SeMi 
(Seinäjoki) på 10 poäng. Men 
VIFK hade en match mindre 
spelad. Samma gällde RoPS 
(9 p.) från Rovaniemi. ONS 
(Uleåborg) och VPS stod på 
åtta poäng medan Klubi-36 
(Idensalmi) hade sju.
Det här blir en spännande 
serie att följa!

Ibert Henriksson 
ur tiden

Ibert Henriksson, landslags-
spelare i VIFK:s guldlag från 
tidigt 1950-tal, avled den den 
24 april 2010. Henriksson blev 
81 år gammal. Han hörde till de 
mindre kända VIFK-profi lerna 
från denna storhetstid. Men 
ingalunda på grund av att blyg-
samma insatser på planen utan 
för sitt anspråkslösa, lågmälda 
sätt. Men ute på planen, som 
vänsterback, var han lik en lad-
dad terrier. Med sin snabbhet 
och resoluta spelsätt tog Ibert 
Henriksson musten ur motstån-
darna.

Ibert debuterade i VIFK:s re-
presentationslag år 1950 då 
föreningen vann FM-brons. 
Därefter erhöll han FM-silver 
de två följande åren. Höjdpunk-
ten blev FM-guldet år 1953. 
Hans kapacitet noterades även 
av Finlands Bollförbund. Ibert 
Henriksson medverkade i 3 
A-landskamper och 1 B-lands-
kamp.
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Killarna i IFK Kunkujang är uppradade för en lagbild. Kontaktperso-
nen Biran Cesay med vit mössa längst fram. Vilken av killarna som är 
uppvuxen i Dragnäsbäck får du själv försöka räkna ut.

Siffrorna på framsidan. Biran Cesays fru och svägerska ville 
också testa IFK-tröjorna. Men har man inte sett en speltröja 
tidigare är det lätt hänt att dom kommer på fel väg. Spelarna 
i IFK Kunkujang hade inga problem med den saken. Dom 
visste det mesta om fotboll och en stor del har sina egna 
favoritlag i engelska ligan. I det finländska seriesystemet 
torde VIFK numera vara givet som nummer 1.

Afrikkalaiselle kyläjoukkueelle löytyi 
nimi VIFK:lta perittyjen pelipaitojen myötä

Joskus meitä ympäröivillä 
ihmisillä on mitä ihmeellisim-
piä tarinoita kerrottavanaan. 
Tällainen tarina on Karl David 
”Daffe” Långbackan minulle 
kertoma aurinkoinen tarina 
Länsi-Afrikkalaisesta jalkapal-
lojoukkueesta – Gambialainen 
IFK Kunkujang.

- Muutama vuosi sitten pää-
timme avovaimoni Anne Levli-
nin kanssa lähteä Gambiaan. 
Samalla halusimme tehdä 
jotain siellä asuvien ihmisten 
hyväksi, joten aloimme kerätä 
tavaroita; hyppynaruja, vihkoja 
ja sen sellaista.

Koska Daffe on jo ennestään 

Hyvä IFK Kunkujang!!!

kiinnostunut jalkapallosta, aja-
tukset alkoivat mennä siihen 
suuntaan.

- Jalkapallo on universaali 
ilmiö – siitä ollaan kiinnostu-
neita kaikissa maissa. Joten 
päätin tarkistaa Kjell Nyqvis-
tiltä (VIFK:n juniorijaoston 
varastonhoitaja), mitä hänen 
varastostaan voisi löytyä. Ja 
löytyihän sieltä vaikka mitä 
– runsaasti vanhoja pelipaitoja 
ja joitakin palloja. Sain myös 
muualta kerättyä jotain. Pak-
kasimme mukaamme niin pal-
jon kun saimme mahtumaan.

Perillä Gambiassa osoittau-
tui hyvinkin byrokraattiseksi 
hommaksi saada yhteyttä so-
pivaan kouluun. Mutta siinä 
asiassa saimme hotellin turva-
mieheltä apua.

- Biran Cesay kertoi asu-
vansa kylässä, joka sijaitsi 
tunnin ajomatkan päässä. Lo-
pulta ”kylä” osoittautui 25.000 
asukkaan paikkakunnaksi. Ky-
lässä oli neljä jalkapallojouk-
kuetta. Biran itse pelasi niistä 
yhdessä, joten sinne olimme 
enemmän kuin tervetulleita.

Koska sekä Anne että Daffe 
ovat opettajia (Anne musiikin- 
ja Daffe historian-ja yhteiskun-
taopin opettaja), he vierailivat 
eräässä koulussa ja jakoivat 
siellä osan mukanaan tuo-
mistaan tavaroista. Anne piti 
myös oppilaille musiikkitunnin. 
Sen jälkeen he kävivät Biranin 
luona illallisella.

- Biran oli aika köyhä, joten 
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Anne håller en musikstund i en av Kunkujangs skolor. Barnen var överförtjusta över den 
exotiska gästen.

Maten äts kollektivt ur ett plåtfat. Med fi ngrarna. Som tur 
fi ck gästerna börja. Handlar om något slags fi skbullar i 
sås på risbädd.

Afrikkalaiselle kyläjoukkueelle löytyi 
nimi VIFK:lta perittyjen pelipaitojen myötä

2010

hänen oli tyytyminen ainoas-
taan kahteen vaimoon, Daffe 
nauraa. Illallisella kaikki söivät 
sormin isolta peltivadilta, joka 
oli asetettu muoviämpärin 
päälle.  Vieraina me saimme 
aloittaa. Paikalliset tavat olivat 
Biranin kodissa myös muuten 
hyvin esillä. Muun muassa 
heillä oli jostakin syystä tapana 
ripustaa taulunsa ylösalaisin.

Palataksemme jalkapallon 
pariin, kun pelipaitoja piti so-
vittaa, myös Biranin vaimo ja 
tämän sisko halusivat sovit-
taa. He eivät olleet ikinä ai-
kaisemmin pelipaitaa nähneet 
ja pitivät sen numeroita niin 
hienoina, että luulivat niiden 
ilman muuta kuuluvan etu-
puolelle. Pelaajilla ei tällaisia 
ongelmia ollut, he olivat täysin 
selvillä tilanteesta ja monilla 
oli oma englantilainen suosik-
kijoukkueensa. Mutta he oli-
vat erittäin uteliaita tietämään 
minkälaisesta suomalaisseu-
rasta pelipaidat juonsivat juu-
rensa. Kun Daffe sitten kertoi 
VIFK:sta, oli itsestään selvää, 
että Biran Cesayn joukkue tu-
levaisuudessa kutsuisi itsensä 
IFK:ksi. Uskokaamme, että 
jossain Gambiassa istuu jouk-

ko ihmisiä pitämässä VIFK:lle 
peukkuja.

Pelipaitojen jakamisen jälke-
isenä päivänä IFK Kunkujangin 
oli määrä kohdata paikalliskil-
pailija Future Stars. Tärkeänä 
vieraana Karl David Lång-
backa sai kunnian potkaista 
ottelu käyntiin. Voittopotissa oli 
40 euroa – kumpikin joukkue 
satsasi 20 euroa. Långbacka 
oli tässä vaiheessa jo jonkin 
sortin ”big shot”, joten hän 
heitti IFK Kunkujangin osuu-
den pottiin. Onneksi tuore IFK-
joukkue oli hieman parempi ja 
voitti ottelun 2-1.

- Moni pelaaja oli aika hyvä. 
Veikkaisin, että pienellä so-
peutuksella 2-3 pelaajista ot-
taisivat paikan VIFK:n avaus-
kokoonpanossa. Mutta tosi 
vaikea sanoa, kun ottelukenttä 
oli hiekkaläntti, jossa oli maalit 
ilman rimoja. Veikkaisin, että 
paikalla oli noin 500 katsojaa.

Loppu hyvin, kaikki hyvin. Tai 
ei ehkä ihan sentään.

- Tämä on tietyllä tavalla 
humoristinen tarina, mutta 
samalla vakava ja hieman 
traaginenkin. Sain jonkin ajan 
päästä Biran Cesaylta kirjeen, 

jossa hän kertoi joukkueenjoh-
tajan häipyneen koko voitto-
potti mukanaan, eikä häntä ole 
sen jälkeen näkynyt.

Onhan kaksi kuukausipalk-
kaa rahaa sekin, varsinkin 
Gambialaisen köyhän väestön 
mittapuulla mitattuna, mutta 
sen suuremmasta summasta 
ei loppujen lopuksi ollut kysy-
mys – kaksi kuukausipalkkaa. 
Onko se sen arvoista, että 
kannattaisi pettää joukkueen-
sa, kotikylänsä ja toverinsa? 
Mutta muuten koko tarina on 
täynnä auringonpaistetta ja 
Daffe kertoo sen suurella ilolla 
ja innolla.

- Jos satutte liikkumaan 

Kunkujangin suunnalla, voitte 
yrittää katsoa, onko siellä vielä 
sinisissä pelipaidoissa kulke-
via miehiä. En usko, että he 
niistä ihan heti luopuvat.

Långbacka lähettää muille 
terveisiä, että tämänkaltaisia 
tempauksia kannattaisi ilman 
muuta tehdä. 

Hän ei kuitenkaan halua an-
taa omalle panokselleen liian 
suurta arvoa.

- Kyse oli vain siitä, että ke-
rättiin tavaroita kasaan ja vie-
tiin mukanamme niin paljon 
kuin pystyimme lentokonees-
sa viemään. 

Tärkeintä oli saada jakaa 
tavarat itse, jolloin voi omin 
silmin todeta, että tavarat 
menevät oikeille vastaanot-
tajille. Se on ilman muuta vai-
van arvoista, kun näkee ilon 
pienen tytön silmissä, kun hän 
saa hyppynarun. Puhumatta-
kaan aikuisista miehistä, jotka 
saavat elämänsä ensimmäiset 
pelipaidat.

Juttua ei todellakaan huo-
nonna se tosiasia, että ky-
seessä olivat nimenomaan 
VIFK-paidat.

Claus Stolpe

Kuvat ovat 
Karl David Långbackan 

ja Anne Levlinin ottamia.
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- För några år sedan for jag och min sam-
bo (Anne Levlin) till Gambia. Vi ville sam-
tidigt göra en liten insats. Så vi samlade 
ihop lite grejor. Jag kollade med Kjell Ny-
qvist (materialare för VIFK:s jun.-sekt.). 
Där fanns gamla speltröjor i massor. Jag 
fick ihop grejor från annat håll också. Det 
blev att packa med oss så mycket som vi 
kunde.

I Gambia fick man kontakt med en säker-
hetskille på hotellet.

- Biran Cesay bodde i en by en timmes 
bilväg från sta’n. Visade sig att ”byn” 
bestod av 25.000 invånare. Biran själv 
spelade i ett av lagen där.Både Anne och 
”Daffe” är lärare i Övningsskolan. Anne i 
musik, ”Daffe” i historia och samhällslära. 
Det blev ett besök i en skola där Anne höll 
musiklektion för barnen. Därefter bar det 
av hem till Biran.

- Biran var lite fattig. Så han hade bara 
två fruar, skrattar ”Daffe”. Under mid-
dagen åt alla turvis med fingrarna ur ett 
stort plåtfat som placerades ovanpå ett 

”Big Shot” Lång-
backa understryker 
sin maskulinitet ge-
nom att klia en kroko-
dil på ryggen. Ett av få 
tilltag i anslutning till 
den här artikeln som 
tidningens redaktion 
bestämt avråder ifrån.

Här intill ser du ett utförligt reportage om ett IFK-lag i 
Afrika. Men Karl-David Långbackas solskenshistoria är värd 
att summeras även för de som inte orkar stava sig igenom den 
finska texten.

”Heja IFK 

Kunkujang!!!”

plastämbar. Vi fick börja eftersom vi var 
gäster. Det där med olika seder och bruk 
gjorde sig påmint på olika sätt. Bland an-
nat hade dom av någon orsak tavlorna att 
hänga upp och ner på väggarna.

Då speltröjorna skulle prövas ville också 
en av Birans fruar och hennes syrra testa. 
Dom hade inte sett en speltröja förut och 
trodde de fina siffrorna skulle vara fram-
till. Spelarna hade inga sådana problem. 
Dom hade koll på läget och många har sitt 
givna favoritlag i England. Men de blev 
väldigt nyfikna på vad det var för en fin-
ländsk klubb som tröjorna härstammade 
från. Sedan ”Daffe” förklarat var det själv-
klart att Biran Cesays gäng framöver skul-
le kalla sig IFK. Låt oss tro att det sitter 
en skock människor någonstans i Gambia 
och håller tummarna för VIFK. Dagen ef-
ter tröjornas ankomst skulle IFK Kun-
kujang möta lokalkonkurrenten Future 
Stars. Den prominente gästen Karl David 
Långbacka fick göra avspark. Det låg hela 
40 euro i potten. Vardera laget satsade 20 

euro var. Långbacka var vid det här laget 
”big shot” och stod för IFK Kunkujangs 
del av prispotten. Som tur var de nybliv-
na IFK:arna tillräckligt mycket bättre och 
vann med 2-1.

- Många var ganska bra. Jag tror att 2-3 
av spelarna med lite allmän anpassning 
skulle platsa i VIFK. Men det är svårt att 
säga. Planen var en enda sandplätt med 
mål utan ribbor. Omkring 500 personer 
tittade på.

Slutet gott, allting gott. Fast inte helt 
och hållet ändå.

- Det är en lite skämtsam historia. Om än 
med allvarsamma drag. Samtidigt lite tra-
gisk. Efter en tid kom ett brev från Biran 
Cesay. Visade sig att lagledaren för gänget 
hade försvunnit med prispotten. Sedan 
dess hade han inte synts av.

I övrigt är det en solskenshistoria. Det 
är roligt att se med vilken glädje ”Daffe” 
berättar om det hela.

- Har ni vägarna förbi Kunkujang kan ni 
gärna se om det finns några killar som 
fortfarande håller på iförda blå tröjor. Jag 
tror inte att dom slänger bort dem i första 
taget.

Mer allvarligt resonerat så sänder Lång-
backa över en hälsning om att sånt här 
gärna är något som andra kan ta efter. 
Men han är väldigt mån om att inte över-
driva sin insats:

- Kan man dela ut grejorna själv vet man 
att det kommer till rätt personer. Helt 
klart besväret då man såg glädjen i ögo-
nen på en liten flicka som får ett hopprep. 
För att inte tala om glädjen hos vuxna kar-
lar som får sitt livs första speltröja.

Att det sedan var en VIFK-tröja kan defi-
nitivt inte ha gjort saken sämre.

Claus Stolpe
Bilderna är tagna av 

Karl David Långbacka 
respektive Anne Levlin
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”Heja IFK 

Kunkujang!!!”

Ja alkaa tapahtua.
Kivihaantie 2, 65300 Vaasa. Puh. (06) 356 3500.

Avoinna ma-pe 7-19, la 9-15.
Yrityspalvelu palvelee arkisin klo 8-16.

KATSO TARJOUKSET
www.starkki.fi

Mobile Access & 
Interaction™

™

Asenna ohjelma: www.upcode.fi

weather
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Det fi nns viktigare saker än VM! VIFK:s ”Teknikskola” fi ck en fl ygande start med 
många deltagare. Men fl er ryms med. Man håller på måndagar och onsdagar på 
Allaktivitetsområdet med start klockan 12.30. Det hela pågår strängt taget hela 
sommarelovet. På bilden lär Tanya Näsman ut fotbollens mysterier till ett gäng 
ivriga knattar. Mer info (på svenska) om det här hittar du på www.vifk.fi .

2010

VASA KASTELLI 
Storalånggatan 60
Mikael Boberg tel. 046 850 3590

+ leveranskostnader

Economy pris från:

104.400€

Kun koulujen kesäloma alkoi, MTV:
n alueella meitä kohtasi vaikuttava 
näky. Maanantaisin ja keskiviikkoisin 
siellä on nimittäin ollut laumoittain eri-
ikäisiä sinivalkoisia jalkapallojunioreita. 
Talenttikoulut, akatemiaharjoitukset ja 
taitokoulut alkoivat heti koulujen päät-
yttyä ja jatkuvat läpi kesän. Varsinkin 
taitokoulun nuorimpia osanottajia on 
mukava seurata kun he suurella keskit-

Taitokouluun 

mahtuu 

vielä mukaan

tymisellä yrittävät saada pallon tottele-
maan. Ja niin pitääkin olla. Pallon pitää 
totella pelaajaa eikä päinvastoin – jos 
joku nyt luuli jotain muuta.

Hieman yleistä tietoa näistä harjoi-
tuksista:

* Harjoitukset 2 kertaa viikossa päivä-
saikaan kesä-elokuussa

* Taitokoulu maksaa 60 euroa (seuran 
laskuttama)

* Harjoitukset myös ottelupäivinä (ke-
vyemmät harjoitukset)

* Ilmoittautuminen paikan päällä

* Ryhmien vetäjinä toimivat VIFK:n 
Kykykatemian pelaajia

* Harjoitukset pidetään maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 12.30 MTV10:llä

* Myös muiden seurojen kuin VIFK:n 
pelaajat ovat tervetulleita

VIFK:n junioripäällikön Keijo Karvo-
sen mukaan, kaikkien kategorioiden 
harjoituksiin osallistuu aamupäivän ai-
kana yhteensä noin 100 pelaajaa.

- Niin sanottuun Taitokouluun voimme 
vielä ottaa vastaan lisää osallistujia. Se 
järjestetään siis maanantaisin ja keski-
viikkoisin klo 12.30 ja sopii 1997-2002 
syntyneille pojille ja tytöille.

Taitokoulumme nuorimpia siis ohjaa 
joukko akatemiapelaajiamme. Sillä 
hetkellä, kun VIFK:n Webmaster oli ta-
pahtumia seuraamassa, jopa kameran 
kanssa, ryhmiä ohjasi Christian ”Criba” 
Ingo, Rasmus ”Ramu” Berglund, Daniel 
”Dani” Nordström ja Tanya Näsman.

Tobbe Holmgren

FOTO: Torbjörn Holmgren
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Det var en rätt imponerande 
syn som mötte fl anörer på 
MTV-området direkt sommar-
lovet drog igång. Där har fun-
nits massor med blåvita junio-
rer av olika åldrar som sparkat 
boll hela förmiddagen. När-
mare bestämt på måndagar 
och onsdagar. Talangskolor, 
akademiträningar, tekniksko-
lor körde i gång sin verksam-
het direkt på den första dagen 
av sommarlovet och kommer 
att fortgå hela sommaren.

Speciellt de yngsta i Teknik-
skolan roliga att följa. Det var 
med stor koncentration som 
de försökte få bollen att lyda. 
Precis som det skall vara. Det 
är spelaren som skall bestäm-
ma över bollen och inte tvärt-

Massor av deltagare från början, 
men fler ryms med i Teknikskolan

yngsta i teknikskolan. I det 
skede då VIFK:s webmaster 
tog del av det hela, försedd 
med kamera och allt, så var 
det Christian ”Criba” Ingo, Ras-
mus ”Ramu” Berglund, Daniel 
”Dani” Nordström samt Tanya 
Näsman som drog grupperna.

Tobbe

FOTO: Torbjörn Holmgren

om. Ifall någon mot förmodan 
trodde någonting annat.

Lite allmän info om det 
hela:

* Träningarna hålls 2 ggr/
vecka dagtid  Juni/Juli/Au-
gusti.

* Teknikskolan kostar 60 euro 
(faktureras av föreningen).

* Träning även matchdagar 
(lättare pass).

* Anmälningen sker på plats.

* Grupperna leds av spelare 
från VIFK:s Talangakademi.

* Träningarna hålls månda-
gar och onsdagar kl.12.30 vid 
MTV 10.

* Även icke-VIFK:are är väl-
komna.

- Vi tar nog emot fl er till det 
som vi kallar ”Teknikskolan”. 
Den ordnas måndagar och 
onsdagar klockan 12.30 och 
riktar sig till både pojkar och 
fl ickor av årsmodellerna 1997 
till 2002.

Det är alltså en del av våra 
akademispelare som leder de 
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Ylimmissä sarjoissa 

on 70 joukkuetta,

muutaman vuoden 

kuluttua vain 52

Kakkosen lohkojen joukkuemäärä on vielä vuonna 2011 14 joukkuetta ja 2012 12 joukkuetta. Vuonna 2013 lohkojen jouk-
kuemäärä on kymmenen, ja kussakin pelataan kolminkertainen sarja. Alkavalla kaudella putoaa kolme joukkuetta, kuten 
myös kaksi heikointa 11. sijoittunutta. Lohkovoittajat pelaavat yksinkertaisen karsintasarjan, jonka voittaja nousee Ykkö-
seen kaudeksi 2011. Kaudelle 2011 Kolmosesta nousee Kakkoseen yhteensä yhdeksän joukkuetta.

FOTO: JOHAN GEISOR

Claus Stolpe

Huhtikuun alussa kävi ilmi, 
että suuria muutoksia on 
tulossa kotimaisiin jalkapal-
losarjoihin. Muutokset SM-
liigassa ovat saannet suurim-
man huomion, mutta tässä 
pieni katsaus alempiin sarjoi-
hin. Vaikuttaa olevan hieman 
eri  käsityksiä siitä, mitä tulee 
tapahtumaan. Ensi kesänä pe-
laa ainoastaan 12 joukkuetta 
1. divisioonassa. Tämä tarkoit-
taa, että tänä vuonna putoaa 
kolme joukkuetta mutta vain 
yksi joukkue nousee karsin-
tojen kautta 2. divisioonasta. 
Jos ennakkoveikkauksiin olisi 
uskomista, päättyy kausi 
karsintasarjaan, jossa pelaisi 
SJK, Gnistan ja Ilves. Mutta 
harvoinhan kaikki suosikit 
kestävät paineet.

Kaikkiaan 11 joukkuetta 
putoaa kakkosesta. Kuten ai-
kaisemminkin, putoaa kolme 
joukkuetta suoraan joka loh-

kosta. Mutta myös kaksi nel-
jänneksi viimeisistä putoaa.

Hankalaa? No, suurempi 
ongelma lienee se, että tästä 
ilmoitettiin vasta juuri ennen 
kauden alkua. Ne kaksi loh-
kovoittajaa, jotka eivät nouse 
syksyllä, ovat varmaan aika 
harmissaan. Kuten ne kaksi 
joukkuetta, jotka putoavat 
vaikka eivät olleet kolmen 
viimeisen joukossa. Tällaiset 
muutokset on tehtävä hyvissä 
ajoin. Piste.

Tällä kaudella pelaa 70 jouk-
kuetta kolmella korkeimmalla 
sarjatasolla. Liigassa 14 jouk-
kuetta, samoin 14 joukkuetta 
1. divisioonassa sekä 14 kus-
sakin 2. divisioonan lohkossa. 
Yhteensä siis 70 joukkuetta. 
Vähitelleen sarjajärjestelmä 
muutetaan sellaiseksi, että lii-
gassa on 12 joukkuetta ja mu-
issa 10 joukkuetta (kolminker-
taiset sarjat). Eli yhteensä 52 

joukkuetta. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että joukkue 
joka tänään pelaa 2. divisioo-
nan alemmalla puoliskolla saa 
jatkossa keskittyä 3. divisioo-
nan peleihin. Viime kausien 
taulukot hyvässä muistissa 
voidaan ehkä todeta, että 
parempi näin... Tasoerot ovat 
kieltämättä ollet suuret.

Samalla täytyy muistaa, että 
näissä toimissa on omat hyvät 
ja huonot puolet. Ensi kaudes-
ta voi tulla melko sekava 1. ja 
2. divisioonassa.

Liigatasolla ei tällä kaudel-
la tapahdu muutoksia. Ensi 
vuonna kolme putoaa liigasta, 
jonne yksi joukkue nousee.

Siis. Melko suuri määrä jouk-
kueita on pudotettava 1. divi-
sioonasta, jotta laskutoimitus 
onnistuisi.

Ensi vuonna 1. divisioonassa 
pelaa 12 joukkuetta. Jos lii-

gasta tulee kahden joukkueen 
lisäys, on sarjassa 14 jouk-
kuetta. Lisäksi yksi joukkue 
nousee 2. divisioonasta, mikä 
tekee 15 joukkuetta. Mutta kun 
kaudesta 2012 vain 10 jouk-
kuetta pelaa 1. divisioonassa, 
tarkoittaa se sitä, että viisi 
joukkuetta putoaa kakkoseen 
ensi kaudella.

Ylimenokausi on pisin 2. di-
visioonassa. Vielä 2011 kakko-
sessa on kolme 14 joukkueen 
lohkoa. Seuraavalla kaudella 
lohkoissa on 12 joukkuetta, ja 
10 joukkuetta vuonna 2013.

Eli vuona 2011 ja 2012 melkoi-
nen määrä joukkueista putoaa 
kakkosesta. Mutta ennen kaik-
kea, nouseminen 3. divisioo-
nasta tulee todella hankalaksi.

Kun sarjoissa pelaa 10 jouk-
kuetta, sarja muuttuu kolmin-
kertaiseksi (27 ottelua).
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Stiga Multiclip 50 Euro
 och Viking MB2R Multiclip

Villa
12 HST frontklippare

1295€

rp. 262 €

KATALYSATOR MODELL
KATALYSAATTORIMALLI

HUOLTO- JA VARAOSAT
VALTRA-TRAKTOREILLE

Stihl MS 170

Tilavuus 30,1 m
Teho 1,3 kW / 1,8 hv
Kevyt ja tehokas
saha karsimiseen 

3

Volym 30,1 m  Effekt 1,3 kW
/ 1,8 hk. Lätt och effektiv såg 

för gallring 

3

Stihl MS 200
Ammattimiehen
suosikki
Paino 3,8 kg
ketjun
pyörimis-
nopeus
28m/s

Yrkesmännens
favorit Vikt 3,8 kg
Överlägsen kedje

SERVICE OCH RESERV-
DELAR TILL VALTRA
TRAKTORER

VALTRA/SHELL
VOITELUÖLJYT  SMÖRJOLJOR

HUOLTO JOHN DEERE
TRAKTOREILLE
SERVICE AV JOHN DEERE
TRAKTORER

Jäähdytinkorjaukset Kylarreparationer

AKU- perävaunu- ja venetrailerimyynti
AKU- bilsläppvagn och båttrailerförsäljning
VARTA- akut/accumalator
170 Ah

Työskentele
turvallisesti ja 
käyttäjäystävälli-
sesti STIHL-
turvavarusteilla
Arbeta säkert och
andvädarvänligt
med STIHL
skydde-
utrustning

Stihl MS 260
Ihanteellinen saha ammattilaisille
Idealsåg för yrkessmannen
Magnesiumvalettu runko
Tilavuus 50,2 cm 3

Teho 2,6 kW/3,5 hv
Magnesiumgjuten ram
Volym 50,2 cm 3

e�ekt 2,6 kW/3,5 hv
(ovh. 260,-rmp.)

TARJ/ERBJ.

(ovh. 690,-mp.)
Stihl FS 450 
Raivaussaha
Röjsåg 729,-

Stihl FS 480 
Raivaussaha lämpökahvoilla
Röjsåg med värmehantag

Raivausterä 225 mm. Röjklinga 225 mm

Tarj.
/Erb

j.

Cirkelvägen 15,
65100 Vasa

Tel. 06-318 2950
0500-364 688

Myynti, huolto varaosat!
Försäljning, service och reservdelar!

Huolamme kaikenmerkkiset puutarhakoneet! 

279€

3490€
2690€

199€399€€

€

Tarj.
/Erb

j.

199
545,-

Nurmikkovarustus kaupan päälle
Gräsutrustning på köpet

199,-

699
799

Vi servar trädgårdsmaskiner av alla märken! 

2010



VIFK:s damlag genomgick inför den på-
gående säsongen en markant föryngring. 
Efter fjolårets säsong, där serieplatsen i 
division 2 säkrades under de sista om-
gångarna, har laget omformats och för-
yngrats. 

Laget tränas i år av Jorko Fors och Sami 
Nikkola. Fors, som under fjolåret tränade 
IFK:s B-fl ickor i division 1, tog med sig 
ett större antal juniorer till damlaget. Trä-
ningsringen under vintern och våren har 
till stor del bestått av fl ickor födda under 
90-talets tidigare hälft. Kvar från fjolåret 

Genomsnittsåldern är 16 år 
i Vifk:s ambitiösa damlag

fi nns ett antal äldre spelare, däribland 
målvakterna Malin Söder och Jenna Påfs, 
försvarsspelarna Johanna Backman och 
Katarina Dahlin, samt mittfältaren Char-
lotte Forsman. 

Alla fem kan ses som något av IFK-ve-
teraner, trots att ingen av spelarna ännu 
spräckt 23-årsstrecket. 

Medelåldern på laget får sägas vara 
något av rekordlåg. Den 23 namn starka 
truppen har en medelålder på strax över 
16 år. Det här visar att IFK går och har 
gått i bräschen då det gäller att släppa 

Marianne Rautakorpi visar modell för 
de andra. Det röda pannbandet för  tur 
med sig i tätstriden i damernas divi-
sion 2-serie. Åtminstone tror  vi att så 
är fallet.

Ria Öling håller full fart. Ria är en av de duktiga T94-tjejerna som  var bäst i hela landet förra året. Det intressanta är att de unga  
spelarna i VIFK:s damlag är så pass många att åldern i genomsnitt  endast är lite mer än 16 år.

Johanna Backman rundar några koner medan Jenna Påfs följer strax  efter. I bakgrunden kollar coachen Jorko Fors att allt går rätt till.FOTO: JOHAN GEISOR

FOTO: JOHAN GEISOR



Genomsnittsåldern är 16 år 
i Vifk:s ambitiösa damlag

fram unga talanger i ett tidigt skede. I och 
med att större delen av spelarna är kvar 
i junioråldern i fl era år framöver kan man 
med lätthet låna ut spelare till andra lag 
inom föreningen. Ännu som 18-åring får 
man ju spela med B-fl ickorna, för att ta ett 
exempel.

VIFK har under fi rma Fors/Nikkolas 
ledning spelat en rörlig, tempostark och 
passningssäker fotboll där Ria Öling och 
Malin Nordlund getts stort ansvar. Bägge 
är för resten uttagna till fl icklandslaget. 
Framåt har VIFK vassa vapen i snabba 

Mathilda Seppelin och Sofi a Martin. La-
gets akilleshäl kan sägas vara backlinjen. 
Där fi nns det ganska ont om utrymme för 
experiment, verkar det som.

- Vi har lite för få alternativ där, men gör 
det bästa av situationen, säger Fors. 

Trots att man under försäsongen tap-
pade Isabella Järvinen och Eva-Susanna 
Dahlmars till lokalkonkurrenten FC Sport 
så har man bibehållit en bra andra i trup-
pen. 

Försäsongens förlustmatcher inkassera-

des mot just FC Sport och SeMi från Sei-
näjoki. I övrigt gick de blåvita obesegrade 
igenom vårvintern.

Säsongens första tävlingsmatch, mot 
VPS i Finska cupens första omgång, slu-
tade med en 3-1-seger och avancemang 
till den andra omgången. Där blev det res-
pass för VIFK. Ligalaget KPV visade sig 
vara ett antal nummer för stort. Karleby-
borna vann med hela 13-0. 

- Det var något av en lektion i anfallsfot-
boll, summerade lagledaren Robert Back-
man matchen.I seriespelet har VIFK varit 
en svår nöt att knäcka för motståndarna. 
Premiärsegern, 8-1, mot I-JBK följdes upp 
av 1-1 mot Into i Kemi och en 2-0-seger 
mot Klubi-36 i Idensalmi.

VIFK tippas av många som slutsegrare 
av serien när det hela skall summeras i 
början av oktober. Noterbart är dock att 
fl ertalet hårda duster väntar under som-
maren och hösten. 

SeMi från Seinäjoki kan bli en hård nöt 
att knäcka, medan VPS med all sannolik-
het kommer att bjuda på hårt motstånd på 
Brändöplan.

VIFK håller till i den så kallade C-zonen, 
med lag från en stor del av landet. De 
längsta resorna går till Rovaniemi och just 
Idensalmi. Lag som Norrvalla FF, Iskmo-
Jungsund BK och VPS står för motstån-
det i lokalderbyna. Övriga lag i serien är 
ONS2 från Uleåborg samt YPa från Ylivie-
ska. För att inte tala om SeMi (Seinäjoki), 
som lär höra till de som är svårast att ta 
med.

Fortsätter fl ickorna på den inslagna 
vägen så är en placering i tätstriden att 
räkna med.

VIFK har det väl förspänt bland de lite 
äldre fl ickjuniorerna. Vilket också tabell-
placeringarna skvallrar om. Som de fl esta 
säkert vet så håller B-fl ickornas lag till i 
FM-serien plus att det fi nns ett lag till i di-
vision 1. 

Bredden i den här verksamheten är så-
ledes smått otrolig. Därför skulle det inte 
skada att få upp det lag som represen-
terar föreningen på ”vuxennivå” ett steg 
högre.

Marcus Beijar

Ria Öling håller full fart. Ria är en av de duktiga T94-tjejerna som  var bäst i hela landet förra året. Det intressanta är att de unga  
spelarna i VIFK:s damlag är så pass många att åldern i genomsnitt  endast är lite mer än 16 år.

Johanna Backman rundar några koner medan Jenna Påfs följer strax  efter. I bakgrunden kollar coachen Jorko Fors att allt går rätt till.

FOTO: JOHAN GEISOR
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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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Puustelli toteuttaa

Keittiö-
unelmasi.
Pitkäkatu 46, Vaasa,
p. 06 - 318 4700

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. 

www.aktia.fi

TALLETUS VAI RAHASTO? 
MIKSEI MOLEMMAT?

Sijoitusrahaston ja säästövakuutuksen tuotto 
määräytyy markkinatilanteen mukaan.*

3 %:n korko 3–36 kk:n sijoitustalletukselle.

Minimisumma 10 000 €. Puolet sijoitetaan Aktia 
Rahastoyhtiönhallinnoimiin osake- tai yhdistel-
märahastoihin tai rahastosidonnaiseen Aktia 
Säästö-vakuutukseen.

* Säästövakuutuksen tai rahastojen historiallinen tuotto ei ole tae 
tulevasta kehityksestä. Säästövakuutuksen tai rahastojen arvo voi 
nousta tai laskea. Lisätietoja, rahastoesitteet ja vakuutusehdot
saa Aktia Pankin konttoreista. Talletuskorko lasketaan per annum.  
Tarjous on voimassa toistaiseksi. Säästövakuutukset myöntää  
Aktia Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä Aktia Pankki toimii.  
**Kiinteästä linjasta 0,08 €/puhelu + 0,06 €/min., matkapuhelimesta
0,08 €/puhelu + 0,17 €/min.

Lisätietoja Aktia Pankista.

Lemminkäinen Talo Oy Länsi-Suomi
Lemminkäinen Hus Ab Västra Finland 
Olympiakatu 16 Olympiagatan 
Vaasa 65100 Vasa

 02071 58300    
www.konte.fi

As Oy Vaasan Kirjastonlehto - Bs Ab Vasa Bibliotekslunden 
As Oy Vaasan Raastuvanlinna - Bs Ab Vasa Rådhusborgen
Raastuvankatu 1-5, Rådhusgatan 1-5

Kirjastonlehto - Bibliotekslunden
 m2 vh/sf . €

3h/r+k+s/b 78,5 244 000
3h/r+k+s/b 80,5 257 000
3h/r+k/s/b 88,0 257 000
3h/r+k+s/b 100,5  292 000
4h/r+k+s/b 102,5 328 000

Raastuvanlinna - Rådhusborgen
 m2 mh/fp  € vh/sf . €

2h/r+k+s/b 73,0 97 773 215 000
3h/r+k+s/b 78,5-85,0 109 421 235 500
5h/r+k+s/b 146,5 261 751  497 000
autohallipaikka/bilhallplats       20 000 - 30 000

Jarmo Pylkkä 0408482214 
Ari Pitkäranta 0408482215 



Jukka Rautakorpi FOTO: CLAUS STOLPE

Eräänä täydellisenä kesäpäivänä 13 
vuotta havahduin siihen, että löysin it-
seni aika mielettömässä tilanteessa. Sei-
soin Kauhajoen jalkapallokentän reunalla 
seuraamassa Hollanin ja Islannin välistä 
jalkapallomaaottelua. Tilanteeseen liittyi 
myös vahvat sympatiani Islannille. Sehän 
oli kaikesta huolimatta ”minun” maajouk-
kueeni. Ainakin juuri tuolloin. Nyt ei to-
dellakaan ole kysymys mistään auringon-
pistoksesta vaan siitä, että 17-vuotiaden 
avoimet Pohjoismaiden mestaruus tur-
nauksen ottelut pelattiin tuolloin Vaas-
assa ja sen ympäristökunnissa. Jokainen 
joukkue oli saanut mukaansa paikallisen 
avustajan, joka seurasi joukkuetta sen 
ajan minkä se oli turnauksessa. Tiukasti 
tulkiten voisin lisätä CV:ni jatkoksi sen, 
että olen ollut ”extra varajoukkueenjoh-
tajana” Islannin poikamaajoukkueelle. Se 
miksi Hollanti oli mukana selittyy sillä, 
että kisoihin kutsutaan aina Englanti ja 
joku muu maa kuuden pohjoismaiden 
joukkueiden lisäksi.

- Englanti voitti silloin, muistelee Pallo-
piirin johtaja Jukka Rautakorpi.  Pelaaja, 
joka erottui joukosta, oli eräs tietty Joe 
Cole, josta olemme saaneet kuulla puhut-
tavan myös myöhemminkin. Suomen pai-
dassa pelasi muun muassa Mikael Fors-
sell.

”Minun” Islantini oli kaikkea muuta kuin 
ennakkosuosikki. He päättivät turnauksen 
otteluun sijoista 5 ja 6. Vastassa oli Tan-
ska, ja pelipaikkana Koivulahti. Koska 
toimin tuolloin Kuffenin edutusjoukkueen 
valmentajana yritin vakuuttaa islantilai-
set siitä, että heillä oli tästä johtuen selvä 
kotikenttäetu puolellaan. Valitettavasti 
tästä ei ollut apua. Tuloksena oli selkeä 
häviö.

Nyt on taas turnauksen aika. Turnaus 
alkaa 3. Elokuuta ja päättyy 8. Elokuuta 
Hietalahdessa pelattavaan fi naaliin. Kah-
deksan joukkuetta on jaettu kahteen loh-
koon. Suomi kohtaa Englannin, Tanskan 
ja Islannin. Toisessa lohkossa pelaavat 
Ruotsi, Norja, Skotlanti ja Färsaaret.

- Ottelut pelataan Vaasassa ja sen lähi-
ympäristössä. Kauhajoki on todellakin 

pelipaikkakuntana, koska Karhu täyttää 
100 v tänä vuonna. Muut pelipaikkakun-
nat ovat Mustasaari, Vähäkyrö, Seinäjoki, 
Lapua, Kauhava, Vöyri-Maksamaa ja När-
piö, summaa Rautakorpi.

Tuntuu olevan niin, että Vaasan pallopii-
ri saa toimia turnausisäntänä joka seitse-
mäs vuosi. Näin on tapahtunut aikasem-
min 1990, 1997 ja 2004. Trendi muuttuu 
nyt, sillä edellisestä turnauksesta ei ole 
kuin kuusi vuotta. Koska isännyys kier-
tää eri maiden välillä voidaan helposti 
laskea sen, että Vaasan piiri vastaa pääo-
sin kaikista käytännän järjestelyistä aina 
kun turnaus järjestetään Suomessa. Ei 
ole mitään syytä vaieta niistä syistä miksi 
näin on käynyt. Yksinkertaisesti kysymys 
on siitä, että kaikki turnaukseen liittyvät 
asiat ovat toimineet hyvin silloin kun se 
järjestetty täällä.

Silloin kun itse olin pienessä roolissa 
mukana turnauksen järjestelyt saivat val-
taisat kiitokset osallistujilta. Jo tuolloin 
mainittiin se, että jo ensimmäisellä ker-
ralla oli kaikki toiminut loistavasti. Kuu-
lemani mukaan saatu palaute oli samanla-

ista myös 2004. Toivottavasti se on myös 
samankaltaista 2010?

- Tässä yhteydessä suosittelisin jalkapal-
lon ystävää osallistumaan tapahtumaan, 
painottaa Rautakorpi. Tulet seuraamaan 
miten tulevaisuuden suurtähdet pelaavat. 
Kun katsomme otteluohjelmaa vuoden 
1990 turnauksesta niin silloin Sol Cambell 
pelasi Englannin väreissä. Viimeisessä 
vuoden 2004 turnauksessa Nicklas Bendt-
ner edusti Tanskaa.

Niistä tuomareista, jotka ovat olleet 
mukana, on Terje Hauge (Norja) eden-
nyt pisimmälle urallaan. Kun selaillaan 
aikasempien turnausten otteluohjelmia 
niistä löytyy sekä Bendtner että Rasmus 
Elm (Ruotsi) vuodelta 2004. Tämän lisäk-
si sieltä löytyy melko joukko niitä, jotka 
edustivat Suomea 21-vuotiaiden EM-tur-
nauksessa ei niin kauan sitten. Kun men-
nään takaisin vuoteen 1997, niin Mika 
Väyrynen ja Mikael Forssell pelasivat 
Suomen joukkueessa. Mutta tuolloin Joe 
Cole johdatti Englannin voittoon. 

Claus Stolpe

Huomispäivän 
tähdet kohtaavat
Vaasan seudulla
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I slutskedet av inomhussäsongen tog 
sig VIFK:s så kallade ”Talangakademi” 
till FM-slutspel. Det här är en strong pre-
station med tanke på att alla storklubbar 
utom HJK deltar i det här. Mer preciserat 
så handlar det om en serie för de som är 
födda 1991 och senare. Men till saken hör 
att man inte får ha mer än två stycken ”91:
or” på plan samtidigt. Omvandlat till ”ju-
niorklasser” så är de som är födda 1991 
andra årets A-juniorer.

Ordet ”Akademi” innebär i sin tur att 
det inte är fråga om ett renodlat VIFK-lag. 
Utan det handlar om att en värdförening 
(i det här fallet VIFK) som också har med 
sig lovande spelare från en del samar-
betsföreningar. Därför har man hört en 
del närpesdialekt på plan. Men också 
Norrvalla FF har varit representerat.

- Klart det är roligt då vi har nått vårt 
mål; att gå till FM-slutspel. Men det är 
ändå värt att framhålla att det är spelar-
utvecklingen som är grundide’ för den här 
verksamheten. Det har varit morgonträ-
ning i Botnia-hallen två gånger per vecka.

Det här berättar Max Peltonen, som till-

Här är gänget som skall representera 
VIFK i FM-slutspelet för Talangakade-
mier. Men det bör framhållas att det 
inte enbart är fråga om VIFK:are. VIFK 
är helt enkelt värdförening medan 
några samarbetsföreningar också 
kan vara med. Killarna är 19 år och 
yngre. Men man får inte ha mer än två 
stycken 91:or på plan samtidigt.

FOTO: JOHAN GEISOR

FM-slutspel i Eerikkilä 
för Talangakademin

sammans med Keijo Karvonen har haft 
hand om den här verksamheten.

Redan före jul satte man igång det hela. 
Närmare 30 akademier runt om i landet 
har varit med i den här verksamheten. 
Nu har de sex främsta vaskats fram till ett 
renodlat FM-slutspel.

Serien är upplagd så att de bästa lagen 
från säsongen innan spelar en ”Elitserie”. 
De fyra bästa går till slutspel medan fem-
man och sexan hamnar att kvala mot de 
bästa lagen från de båda övriga grup-
perna. I den jämna Elitserien skiljde det 
inte mer än tre poäng (på nio omgångar) 
mellan segraren och laget på femte plats. 
Lahtis vann serien före akademierna från 
InterTurku, TPS och PK-35. Wall Akatemia 
(Seinäjoki) och Tammerfors hamnade att 
kvala. Men här blev de båda lagen från 
den norra zonen för svåra. Både VIFK och 
Uleåborg gick vidare efter att ha slagit ut 
de båda lagen från den södra ”utmanar-
zonen”. Därefter åkte seinäjokiborna dit 
mot Uleåborg medan VIFK slog ut TamU.

I slutspelet hamnar VIFK i samma zon 
som de båda ”Åbo-akademierna” (ej att 

förväxla med min arbetsplats) medan 
Lahtis, PK-35 och Uleåborg återfinns i den 
andra zonen. Dom här drabbar samman 
i Eerikkilä första hela veckoslutet i juli. 
Efter avslutad enkelserie möts de båda 
zonsegrarna i final. Tvåorna spelar brons-
match medan grupptreorna spelar om 
femte och sjätte plats.

- Omöjligt att säga något om våra möjlig-
heter. Som alla vet är det enbart bra lag 
som finns kvar i det här skedet. Men vi 
har också ett bra lag och kan nog matcha 
de andra.

Det här säger Keijo Karvonen, som dess-
utom bjuder på ett bra exempel för att il-
lustrera styrkeförhållandena:

- Uleåborg blev tvåa i vår zon, på säm-
re målskillnad än oss. Men dom klarade 
ändå av att slå ut Seinäjoki, som inte var 
mer än tre poäng efter Lahtis som vann 
Elitserien.

Oberoende hur det går så får man vara 
nöjda över att ha kommit så här långt. 

Claus Stolpe
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FM-slutspel i Eerikkilä 
för Talangakademin

Olemme ylpeitä että voimme tarjota
vakuutusalan parasta palvelua jo neljättä vuotta peräkkäin !

Vi är stolta över att kunna erbjuda
försäkringsbranschens bästa service redan för fjärde året i rad!

Lähivakuutus Vaasa / Vasabygdens Lokalförsäkring
Kauppapuist. 19-21 / Handelsespl. 19-21

PuhPuh. / Tfn 06 - 320 8400
www.lahivakuutus.fi    www.lokalforsakring.fi
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www.aktia.fi

DEPOSITION ELLER FOND? 
VARFÖR INTE BÅDA TVÅ?

Placeringsfondens och sparförsäkringens  
avkastning bestäms enligt marknadsläget.* 

3 % ränta på 3–36 månaders placeringsdeposition.

Minimisumma 10 000 €. Hälften placeras i 
aktie- eller blandfonder som förvaltas av Aktia 
Fondbolag Ab eller i en fondanknuten Aktia 
Sparförsäkring.

* Den historiska avkastningen är ingen garanti för sparförsäkringens 
eller fondernas framtida utveckling. Värdet på en sparförsäkring och 
fondplacering kan stiga eller sjunka. Mera information, fondprospek-
ten och försäkringsvillkoren fås på Aktia Banks kontor. Depositions-
räntan räknas per annum. Erbjudandet är i kraft tillsvidare. Sparför-
säkringarna beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank 
fungerar som ombud. ** Från fast linje 0,08 €/samtal + 0,06 €/min., 
från mobiltelefon 0,08 €/samtal + 0,17 €/min.

Ytterligare information från Aktia Bank. 

Ser en människa i varje kund.
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VIFK:n olisi pitänyt olla kärjessä,
kun asiasta keskusteltiin netissä

FOTO: JOHAN GEISOR

Enligt alla förhandstips skulle SJK från Seinäjoki vara förhandsfavorit i division 
2. Till de starka utmanarna räknade man  bland annat VIFK. Men nu har det inte 
börjat så himla bra för någondera laget. VIFK inledde med segrar över två lag 
som parkerar längst ner i tabellen. Därefter blev det tre uddamålsförluster i rad 
innan det blev 0-0 hemma mot SJK. Inte heller de svartklädda har rosat markna-
den. I stället är det lag som bland annat Santa Claus och GBK som ligger högt i 
tabellen. Inget lag stiger direkt. Zonsegraren kvalar mot de som vinner i de två 
andra division 2-grupperna.

Tässä vaiheessa sarjaa on pelattu 
sen verran jo, että joitakin piir-
teitä on jo havaittavissa. Kun ot-

teluohjelmaa vilkaisi ennen sarjan alkua 
saattoi todeta, että VIFK:lla oli suhteelli-
sen helppo alku viiden ensimmäisen kier-
roksen perusteella. Mutta koskahan opin, 
että ottelut on pelattava ennen kuin pis-
teet jaetaan? Täysin ohjelman mukaisesti 
tuli kotiavauksessa Blackbirdsejä vastaan 
kolme pistettä. Jo FC Korsholmaa vas-
taan oli pelissä havaittavissa nihkeyttä, 
mutta kun naapuri lopussa simahti täysin 
oli saaliina sieltä täydet kolme pistettä. 
Tätä seurasi sitten yllättäen kolme yhden 

SJK  oli  ”Futisfoorumiin” ennakkosuosikki

2010

maalin tappiota putkeen PK-37: ä, Santa 
Clausia ja JBK:ta vastaan. Yhden maalin 
tappiot ovat aina kirveleviä. Ja voisihan 
sitä elää ilman kolmea peräkkäistä tappi-
otakin ihan hyvin.

Ennakkoveikkausten mukaan olisi ko-
tiottelu SJK:ta vastaan kuudennella kier-
roksella voinut olla jopa aikainen sarja-
kärkien kohtaaminen. Nyt vastakkain oli 
kaksi sarjan keskikastin joukkuetta jotka 
pelasivat maalittoman tasapelin. Tässä 
lohkossa ottelut ovat muuten menneet 
aika lailla ristiin. Selvimmin erottuu se, 
että KajHa yhdessä VIFK: kahden ensim-

mäisen vastustajan kanssa ovat tällä het-
kellä luokkaa muita huonompia.

Kuinka sarjataulukkoa pitäisi tulkita, 
kun ottaa huomioon alun ennakko-odo-
tukset?  Loppusijoituksen veikkaaminen 
on jännittävää. Usein siinä erehtyy. Mut-
ta, jos tutkii 59: n asiasta perillä (?) olevan 
veikkauksia pitäisi ehkä pystyä tekemään 
joitakin johtopäätöksiä. Kokeillaanpa. SJK 
(1.) on ennakkoveikkausten mukaan sar-
jan paras joukkue. Seuraavaksi sijoittuu 
VIFK (2.), Kiisto (3.), YPa (4.) ja GBK (5.). 
Kärjessä olisi viisi pohjalaista joukkuetta. 
Samojen veikkaajien mukaan FC Kors-
holm olisi (14.) eli viimeisenä mutta myös 
PK-37 (13.) ja KajHa  (12.) joutunevat ha-
kemaan uutta vauhtia kolmosesta ensi 
vuonna, mikäli nämä veikkaukset pitävät 
paikkansa. FC Blackbird (11.) Jyväsky-
lästä olisi neljänneksi viimeinen. Tämäkin 
voi merkitä, että joukkue putoaa, sillä vain 
yksitoista parasta kakkosen kolmen loh-
kon joukkuetta jatkaa ensi vuonna tällä 
tasolla. Entäs muut joukkueet sitten?  Nii-
den järjestys olisi  Vaajakoski (6.), TP-47 
(7.), OPa (8.), JBK (9.) ja Santa Claus (10.) 
Kuulostaako tämä järkevältä? Varsinkin 
taulukkoa tutkittaessa kun esim. Santa 
Claus on mukana kärjessä. Mutta mistä 
tässä on oikein kyse?

”Futisfoorumin” keskustelusivuilla joku 
sai idean aloittaa veikkauskisan kakko-
sen C-lohkon loppusijoituksista eli min-
känäköinen sarjataulukko meillä on kau-
den lopussa. Piti veikata loppusijoitus ja 
parhaat maalintekijät. Kun aika meni um-
peen 59 ”kakkosen C-lohkon nörttiä” oli 
palauttanut veikkauksensa. SJK:n kotisi-
vuilla oli tehty yhteenveto excelillä tästä 
kaikesta. Siinä päädyttiin aivan erilaisiin 
tuloksiin kuin minä tässä. Minä tutkin 
minkä ” mediaanisijoituksen”  kukin jouk-
kue saavutti. Se tarkoittaa sitä, että otin 
” keskimmäisen” sijoituksen joukkueen 
luvuksi eli 59 veikkauksesta luku 30 on 
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VIFK:n olisi pitänyt olla kärjessä,
kun asiasta keskusteltiin netissä

Claus Stolpe

Putte Lindroos har varit ett välkommet tillskott i VIFK. Men rent allmänt har poängskörden varit lite trög för de blåklädda. 
Viktigast av allt är ändå att komma ihåg att massvis med matcher återstår. De lag som just nu ligger högst uppe lär inte 
nödvändigtvis ha kapacitet att bli kvar säsongen igenom.

06-3222 111 06-3222 11106-3178 174

FOTO: JOHAN GEISOR

mediaaniluku. Konkreettises-
ti: 17/59 oli sijoittanut VIFK:n 
ensimmäiseksi (1.). Kiitos sii-
tä. Se, että 17:llä oli VIFK  kak-
kosena (2.) on melkein yhtä 
imartelevaa. 

Tämä tekee 34 yhteensä ja 
näin ollen mediaanisijoitus 
(30) on toinen (2.). Mutta ko-
ska 32 oli sijoittanut SJK:n 
ensimmäiseksi sen mediaani-
sijoitus on ensimmäinen (1). 
Saman ajattelutavan mukaan 
Kiiston sijoitus on kolmas (3.). 
Kokonaiset 45 oli sijoittanut 
Kiiston neljän ensimmäisen 
joukkoon mutta mediaanisijoi-
tus oli kolmas (3.). Tässä nyt 
tuskin kaikkia yksityiskohtia 
kannatta ruveta selvittele-
mään. Tämä juttu pitää ottaa 
sellaisena kuin se on. Emme 
puhu mistään tieteellisestä ra-
portista, mutta se seikka, että 
49 veikkaajaa oli sijoittanut 
FC Korsholman viimeiseksi 
osoitttaa minkälaiset ennak-
ko-odotukset kohdistuvat Se-
pänkylän naapureihimme.
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Glenn Nordström har ett långt förfl utet i VIFK. I tiderna hörde han till den framgångsrika 
gruppen av de som var födda 1960-61. Efter diverse utfl ykter i andra föreningar har han i 
dag en dubbel uppgift inom VIFK. Dels är han assisterande tränare åt Christoffer Kloo i
representationslaget. Men han har också han om farmlaget “VIFK U” som håller till i divi-
sion 4.

Vilken typ av fotboll spelar 
VIFK U för tillfället? Är spel-
systemet gjort för att spelarna 
lättare skall kunna ta steget in 
i representationslaget?

- Vi försöker försvara framåt 

Vifk U har kärntrupp 
med fem spelare
som får hjälp från 
B1 och förstalaget
”VIFK utveckling” (även kallat Vifk U) 

Ligger bra till i division 4. Så här långt 
har man gjort en bra säsong med snabbt 
passningsspel. Dessutom med många 
� na mål. Det � nns knappast särskilt 
många lag ens i division 3 som skulle 
kunna visa upp ett liknande passnings-
spel.  Lagets kärntrupp består av endast 
fem unga spelare som ännu är A-juniorer. 
Till matcherna utökas truppen med hjälp 
från två olika lag. VIFK B1 (f. 1993-94) som 
spelar i division 1 i sin åldersklass lånar 
alltid ut en handfull spelare. Resten av 
spelarna kommer från representationsla-
get. VIFK U tränar alltid tillsammans med 
representationslaget.

Det � nns många unga spelare i repre-
sentationslagets trupp och att hitta en 
lämplig blandning av dem tillsammans 
med de äldre spelarna är antagligen en 
av nycklarna för att lyckas riktigt bra i se-
rien. Assisterande tränaren i VIFK:s div.2 
lag är Glenn Nordström och han är också 
ansvarig tränare för Vifk U. Hans 17-årige 
son Daniel som har hunnit spela några 
landskamper har fått mycket speltid i 
division 2 hittills. Men Daniel är bara en 
av många unga lovande spelare inom da-
gens VIFK. Så numera är det han som står 
i fokus av familjemedlemmarna.  Glenn:s 
gedigna bakgrund som spelare och inte 
minst nuvarande position inom Vasa IFK 
gör att det blir intressant att ta en prat-
stund.

på samma sätt som represen-
tationslaget. Vi tränar tillsam-
mans med representationslaget 
så det är lättare för killarna att 
anpassa sig till systemet.

Din son Daniel är bra på gång 

inom fotbollen nu, vad ligger 
bakom hans framgångar?

- Träning, träning och åter trä-
ning. Men det skall sägas att 
han har haft duktiga tränare 

och duktiga spelare runt sig. 
Sunda livsvanor bidrar också.

På vilket sätt tror du att man 
skall blanda unga och äldre 
spelare för att få ett bra slut-
resultat?

- Åldern spelar egentligen inte 
så stor roll. Det viktigaste är att 
man kan spela fotboll.  Men för 
unga spelare är det säkert ändå 
viktigt att ha rutinerade killar 
runt sig. 

Du har själv spelat på hög 
nivå, tycker du att fotbollen 
har förändrats sedan dess? 

- Det är klart. Det är ändå 25 
år sedan jag själv spelade på 
högre nivå. Allting har blivit 
mycket snabbare och mera fy-
siskt samt att nuförtiden tränar 
alla mycket mera än på min tid.

Hur mycket tid sätter du och 
Toffe Kloo ned på att fundera 
över spelare som är eller hål-
ler på att bli aktuella för repre-
sentationslaget? Ni har säkert 
rätt många lovande spelare att 
hålla ögonen på?

- Vi sätter jättemycket tid på 
det. Föreningen har duktiga 
ungdomar och det är viktigt att 
vi utvecklar dem.

Vilka är de hårdaste mot-
ståndarna i div.2 och i div.4 så 
här långt?

- I div. 2 tror jag det är SJK och 
GBK och i div. 4 troligen Kaik/
Tepa och SuSi YB.

Tycker du att det skulle vara 
bra för Vifk U att ta steget upp 
till div.3 redan i år?

- Vi har en klar målsättning. 
Men vi pratar inte så högt om 
det, avrundar Glenn diploma-
tiskt. Peter Siegfrids

FOTO: JOHAN GEISOR
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We welcome champions
in our winning team

Vaasa Engineering Oy • Runsorintie 5 • 65380 Vaasa Finland Tel +358 (0)207 1901 veo@veo.fi www.veo.fi• • • •

- Paketbilar, flyttbilar
- Husbil,husvagn
- Små personbilar
- Lastbilar
- Minibussar
- Förmånlig hyra
(Halvdags till månadshyra)

TEHO Clean tvättar och lyfter 28 m

Clean

Ring för info! 
0500 663907 
/ Mikke - Vörå

•
• Fällning av gårdsträd
• Byggsäsongen närmar sig - begär offert i tid! 
• Tvättning av fasader, tak, industrihallar och graffi ti

Målning av tak o. fasader

Bussar för all trafik
9-50 personer

Tel/Puh/Fax 06-365 7156  GSM 050-349 1135

minibussar även för
invagrupper

www.charterbusengsbo.fi
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Att läsaren förhoppningsvis 
noterar annonserna i den här 
tidningen är självklart. Men 
från P95:s sida hoppas man 
att du särskilt gärna lägger 
märke till annonserna på det 
här uppslaget.

Det handlar om VIFK:s 15-
åringar. Det här är för resten 
sista gången som man spelar 
med endast sin egen ålders-
klass. Nästa år är pojkarna 
B-juniorer och spelar tillsam-
mans med årgång 1994. Men 
det är långt dit. Den inneva-
rande säsongen har knappt 
kommit halvvägs. Nu är det 
regionserien som gäller följt 
av att laget självfallet deltar i 
Wasa Footballcup innan det är 
dags för en kort paus.

Laget tränas av ”Tobbe” 

P95 inledde regionserien starkt
Holmgren, som också är för-
eningens så kallade ”Fortum-
Tutor”. Du kan läsa mer om 
den saken i den finskspråkiga 
texten här intill.

Spelarförteckningen i VIFK 
P95 bjuder på inte mindre än 
20 namn av vilka tre är målvak-
ter. Det här är förstås gott och 
väl. Men då två killar mesta-
dels håller till med B-juniorer-
na och tre av killarna är födda 
1996 och ibland har uppdrag i 
den åldersklassen så kan det 
ibland bli knappt. Det är ingen 
hemlighet att skador och an-
nat kan göra att alla inte är 
tillgängliga varje gång. Det 
här har lett till att man ibland 
har gett andra 96:or chansen. 
Vilket förstås kan vara utveck-
lande för dom pojkarna.

I regionserien deltar de bäs-
ta lagen från Vasa-distriktet 
och Mellersta Österbottens 
distrikt. Av erfarenhet visste 
man att det blir hårda matcher 
mot Törnävä, Jaro och de två 
klassiska Karleby-föreningar-
na (GBK och KPV). De två öv-
riga lagen utgörs av VPS och 
Oulaisten Huima. Egentligen 
går våromången endast ut på 
att säkra serievakansen inför 
hösten. Det här var en smal 
sak. Redan under maj månad 
var den saken fixad. Efter 2-0 
över GBK, 4-2 över KPV och 
hela 11-0 över OuHu

Men så handlar det också om 
ett gäng som förra säsongen 
var nionde bäst i hela landet. 
Det här kommer tyvärr inte 
att upprepa sig i år. I kvalet till 

den så kallade Kai Pahlman-
turneringen (= inofficiella FM) 
hade man inte marginalerna 
på sin sida. 

Sex lag från Österbotten och 
Norra Finland samlades i april 
i Uelåborg för att tävla om 
tre platser bland de 16 bästa 
i landet. Lagen var indelade i 
två grupper. Zonsegrarna gick 
vidare medan det blev en kval-
match mellan tvåorna om den 
sista platsen. Efter att både 
Jaro och VIFK hade besegrat 
det sämre av OLS’ båda lag tog 
Jaro en knapp seger och gick 
vidare. Nu väntade en extra 
kvalmatch mot GBK. Där blev 
det tyvärr också förlust.

Men inte gick nu världen un-
der för den sakens skull. Bara 
att köra vidare.
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Lasten jalkapalloharrastus 
vie usein mennessään koko 
perheen, sillä äidit ja isät toi-
mivat paitsi kannustajina ja 
kuljetusjoukkoina, myös val-
mentajina kentän laidalla. 

Valmentajavanhempien teke-
mä työ on arvokasta, mutta he 
kaipaavat tukea toimintaansa, 
koska heille ei ole ehtinyt ke-
hittyä valmentajan pedagogi-
sia tai peliin liittyviä taitoja. Tu-
kea ja apua tarjotaan jo toista 

Pienille pelaajille 
toimivampia harjoituksia

Via Fortums Tutorprogram 
hoppas man att träningen skall 
bli mer rationell redan från de 
yngsta åldersgrupperna. Men 
självfallet utan att för den skull 
ta kål på det lekfulla inslaget. 
Torbjörn ”Tobbe” Holmgren är 
den som håller i det hela inom 
Vasa IFK. Håll gärna utkik på 
www.vifk.fi. Eftersom ”Tobbe” 
dessutom håller i föreningens 
hemsida lär det komma mer in-
formation via den kanalen.

vuotta Palloliiton Fortum Tutor 
-ohjelmassa, jossa vanhem-
mat saavat tutoreikseen alan 
ammattilaisia. Ohjelmasta voi 
lukea lisää osoitteessa 

www.fortumtutor.fi.

Ohjelmassa tutoreina toimi-
vat kokeneet jalkapalloihmiset 
(VIFK:ssa ”Tobbe” Holmgren) 
pääsevät seuraamaan jalka-
palloa harrastavien lasten har-
joituksia ja voivat kehittää toi-

mintaa yhdessä valmentajien 
ja ohjaajien kanssa.

- Kun ohjaajat kehittyvät, 
harjoituksista tulee parempia, 
ja lapset innostuvat ja oppivat 
enemmän, tiivistää Palloliiton 
nuorisopäällikkö, Fortum Tu-
tor-ohjelman kehittäjä Marko 
Viitanen.

Valmentajavanhemmilla on 
usein tarve saada erityisesti 
konkreettisia käytännön vink-
kejä siitä, mitä lapsille voisi 
opettaa ja millaisilla harjoit-
teilla oppi menee parhaiten 
perille. Tietoa ja taitoa kai-
vataan myös toiminnan orga-
nisoimisesta sekä siitä, miten 
harjoitukset pidetään sekä 
hauskoina että kehittävinä.

- Lapset eivät välttämättä 
tottele valmentajia, saatta-
vat saada itkukohtauksia tai 

jännittävät pelaamista etenkin 
harrastuksen alkuvaiheessa. 
Tutorit pystyvät auttamaan 
myös näissä tilanteissa.

Fortum Tutor -ohjelma käyn-
nistettiin vuosi sitten ja ensim-
mäisestä kaudesta saatu 
palaute oli niin positiivista, että 
ohjelmaa laajennettiin useam-
paan seuraan tälle kaudelle.

Lapset aloittavat jalkapal-
loharrastuksen usein vii-
sivuotiaina, pienten pelaajien 
valmentajilla ja ohjaajilla on 
kuitenkin vähiten kokemusta. 
Palloliiton alle 11-vuotiaiden 
parissa toimii viitisentuhatta 
valmentajaa, joista valtaosa 
on pelaajien isiä. Fortum Tu-
tor -ohjelma onkin suunniteltu 
ensisijaisesti 5-8-vuotiaiden 
valmentajille, sillä heillä av-
untarve on suurin.

Aurinkovoiteet  
koko perheelle

www.hoitolamango.fi

P95 inledde regionserien starkt

VIFK:s 15-åringar inledde regionserien strålande. Dagen före  sommarlovet startade tvålade man till regerande di-
striktsmästarna  Törnävä med 5-0. Också i matcherna dessförinnan har det blivit tre  poäng varje gång. Tyvärr missade 
man FM-slutspelet med liten marginal.  Förra året blev man nionde, så det hade varit skoj att få pröva på nytt.
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Sahattu
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yleisruuvi
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Sågat
Sahattu
22x100mm, vajaasärmäinen

Painekyllästetty
Höylätty 26x106, NTR/AB

Trall 26x106
Impregnerad
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/m

Painekyllästetty
Höylätty 26x106, NTR/AB

Trall

06-3170573
050 5559715
info@wasafootballcup.com 

Mer information på
www.wasafootballcup.com

Lisää infoa osoitteesta
www.wasafootballcup.com
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WASA FOOTBALLCUP!

TERVETULOA AURINKOISEEN 

WASA FOOTBALLCUPIIN

@


