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Juniorit ottavat ”tähden” käyttöönsä.
On tärkeää että kaikilla on sama symboli. s. 23

Anna och C-pojkarna mötte WU-23 s. 8
Tanskan mallin mukaan - Impulser från
Danmark s. 17-21

Vi blåser i samma glöd

B

ästa fotbollspublik då tidningen delas
ut är spelprogrammet drygt halvvägs,
matchen IFK Vasa – KPV hoppeligen
avgjord till IFK:s fördel och läget det är spännande värre!
Som det ser ut och som vi gissade i början av
året så har div. I-tabellen blivit jämn, ja t.o.m.
nervöst jämn! En seger till eller från avgör om
lagen är i bottenstriden eller mitt i tabellen. Vi
får se vilka mittenlag som har den bästa uthålligheten i slutet av säsongen. Vi tror att de blåvita från Vasa planenligt återﬁnnas i mitten av
tabellen då slutsignalen går någon gång i oktober. Fastän IFK förlorat målmässigt mot topplagen så ligger vi inte efter i bollskicklighet, det
som vi haft problem med under första halvan
av säsongen är att få in lädret i motståndarnas
mål fastän vi många gånger fört matchen. Där
har vi att skärpa oss, nämligen att få in lädret
i öppen bur! Att Tomi Kärkkäinen är rätt man
på rätt plats även i fortsättningen betvivlar jag
inte på en sekund. Vår och ”Kärdes” utmaning
för tillfället ligger i att se till att inte paniken
kommer smygande på oss. Utan att vi tror på
det långsiktiga arbete som vi håller på med och
får bollen att gå stolpe in i stället för ut och
därigenom tar vi vara på våra ﬁna målchanser
som vi ändå skaffar oss.
Vi har under sommaren fått avnjuta många

glädjande ﬁna framgångar från juniorsidan i
samband med olika fotbollscupper och turneringar. Utan tvekan är bl.a. våra 14-åriga pojkar
och ﬂera ﬂickor bland dom absolut bästa i landet. Många juniorer är kallade till landslags uttagningar.Av resultaten att döma ser det ut som
om återväxten från vår juniorsektion sköts av
experter på bästa möjliga sätt. Som tur är så har
det under en lång tid funnits duktiga dragare
och tränare som har sett både till bredden och
spetsen i verksamheten. Har vi ingen bredd i
verksamheten så försvinner de få spetsar som
kommer upp snabbt till någon annan förening
och utvecklas vidare där.
Vi inom seniorverksamheten fokuserar därför främst på representationslagets verksamhet
och skall så tidigt som möjligt se till att våra förmågor lotsas in i representationslagens sfärer
så tidigt som möjligt för att erbjudas möjligheten att utvecklas för nya utmaningar.
Som säkert många av Er observerade i VBL
och Pohjalainen så söker IFK Vasa en försäljningschef. Vi har fått in ﬂera potentiella ansökningar och vår avsikt är att före september
kunna avslöja vem som fått äran att föra in IFK
i en ny fas med nya utmaningar. Om vi inte har
”kansliverksamheten” i skick så har vi ingen
möjlighet att ta stegen till kommande nivåer.
Personen blir en nyckelperson – vi kan bli

bättre på att erbjuda våra nya och existerande
sponsorer samarbetsmöjligheter, vi kan bli bättre på att jobba med viktiga aktörer som Bollförbundet och vi kan bli bättre på att knyta upp
nya kontakter med nordiska ligalag. Dethär är
exempel på tre viktiga arbetsområden som vi
vill fokusera på närmaste åren - vi tror på framtiden för VIFK.
Och till sist – medlemsavgiftsbankgirot ﬁnns
med även denna gång! Du som av någon orsak missat att betala medlemsavgiften för 2007.
Gör som kultur- och idrottsminister Stefan Wallin - anslut dig som medlem till Vasa IFK!
Väl mött på Sandviken under hösten att heja
på de blåvita hjältarna!
Henrik Skytte
Ordf. för Idrottsföreningen
Kamraterna, Vasa r.f.

KuPS var en omöjlig nöt att knäcka för VIFK i år. Men dom lär stiga? I och för sig har RoPS gått an som en ångvält efter pausen. För VIFK:s del väntar en spännande höst. Vi har parkerat över nedflyttningsstrecket så här långt. Kommerdu till Sandviken och hejar så ökar det chansen att vi spelar division 1-fotboll också nästa sommar.”
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Tsemppiä, VIFK!!!

H

yvä jalkapalloyleisö, kun lehti ilmestyy on kausi suunnilleen puolessavälissä, IFK Vasa - KPV ottelu päättynyt
IFK:n hyväksi ja tilanne erittäin jännittävä!
Se miltä nyt näyttää ja arvuuttelimmekin kauden alussa on ykkösen taulukko tasainen, jopa
hermostuttavan tasainen! Yhdestä voitosta tai
tappiosta riippuu joukkueen taistelu loppupäässä tai taulukon keskellä. Kauden lopussa näemme millä joukkueilla on paras kestävyys. Uskomme että sinivalkoiset suunnitelmien mukaisesti
ovat puolivälissä taulukkoa kun loppusignaali
soi joskus lokakuussa. Vaikkakin IFK maalillisesti on hävinnytkin kärkijoukkueille, niin emme
silti ole jäljessä pallotaitavuudessa, ongelmana
kauden ensimmäisen puoliskon aikana on ollut
saada nahkakuula vastustajan verkkoon, vaikka
olemmekin monta kertaa hallinneet ottelua.
Tässä meillä on parantamisen varaa!
Että Tomi Kärkkäinen on oikea mies oikeassa
paikassa myös jatkossakin, sitä en epäile sekunttiakaan. Meidän ja Kärden haaste tällä hetkellä
on estää paniikkia syntymästä, ja uskoa sen si-

jaan siihen pitkäntähtäimen työhön, jota tällä
hetkellä teemme ja saada pallo tolpasta sisään
eikä toplasta ulos ja sitäkautta hyödyntää niitä
hienoja maalitilanteita joita kuitenkin kehitämme.
Olemme kesän aikana saaneet nauttia monista ilahduttavista hienoista saavutuksista junioripuolella erilaisten jalkapalloturnauksien
yhteydessä. Epäilemättä kuuluvat mm. meidän
14-vuotiaat pojat ja useammat tytöt maamme
parhaimmistoon. Monia junioireita on kutsuttu
maajoukkuekarsintoihin. Tuloksien perusteella
voimme todeta että jälkikasvu junioripuolella
hoidetaan asiantuntevasti parhaalla mahdollisella tavalla. Onneksi toiminnassamme on
ollut hyviä vetäjiä ja valmentajia jo pitkään,
jotka ovat nähneet sekä leveyden että kärjen.
Jos toiminnassamme ei sitä leveyttä ole, häviää
myös muutamat kärjet nopeasti johonkin muuhun seuraan kehittymään edelleen.
Me senioritoiminnassa olevat keskitymme
lähinnä edustusjoukkueen toimintaan ja pyrimme niin aikaisin kun mahdollista ohjaamaan

taitavat kykymme edustusjoukkueen sfääreihin
saadakseen mahdollisuuden kehittyä uusiin
haasteisiin.
Varmaan teistä monet havaitsivat Vasabladetissa ja Pohjalaisessa että Vasa IFK etsii
myyntipäällikköä. Olemme saaneet useita potentiaallisia hakemuksia ja tarkoituksenamme
on ennen syyskuuta paljastaa kuka on saanut
kunnian viedä IFK uuteen jaksoon sekä uusiin
haasteisiin. Jos meillä ei ole ”kansliatoiminta”
kunnossa ei meillä silloin ole mahdollisuutta
ottaa askeleita tuleville haasteille.
Niinkuin aina lopussa! Jäsenmaksupankkisiirto on myös tällä kertaa mukana! Sinä, jolta
jostain syystä on jäänyt vuoden 2007 jäsenmaksu maksamatta, tee niinkuin Stefan Wallin liity
jäseneksi Vasa IFK:n, Tee se nyt!
Nähdään Hietalahdessa syksyn peleissä kannustamassa sinivalkoisia sankareitamme!
Henrik Skytte
VIFK:n puh.joht.
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VALMENTAJAN PALSTA TRÄNARENS SPALT

Tilannekatsaus

K

evätkierros on takanapäin ja ajattelin kirjoittaa sen pohjalta pienen
yhteenvedon. Ajatellen viime kautta on pistemäärä suurin piirtein
sama, kuten myös sijoituskin. Toki
putoamisviiva on paljon lähempänä, ja siihen vaikuttavat tasaisempi
ja laadukkaampi sarja sekä se että
tänä vuonna sarjasta tippuu kolme
joukkuetta viime vuotisen kahden
joukkueen sijasta.
Itse pelisuorituksia tarkastellen
olemme mielestäni menneet joukkueena eteenpäin. KuPSia
lukuun ottamatta ei sarjassa ole
mielestäni meitä pelillisesti yhtään
sen parempaa joukkuetta.
Marginaalit ovat pienet onnistumisen ja epäonnistumisen suhteen,
ja tähän asti epäonni viimeistelyssä
on ollut se ero hyvän ja tasapaksun
kauden välillä. Tilanteita pystymme luomaan, mutta maalinteko
on ollut tuskastuttavan vaikeaa.

BENQ MP510

€ 549

€ 239

Edullinen projektori hyötyja viihdekäyttöön.
Förmånlig projektor för
nytto- och nöjesbruk.

BENQ T221WA

22 tuumainen laajakuvanäyttö
22-tums bredbildsskärm
Korsholmanpuistikko 38, Vaasa
Puh: 06-3197700 | info@multitronic.ﬁ
Korsholmesplanaden 38, Vasa
tel: 06-3197700 | info@multitronic.ﬁ

www.multitronic.fi
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Voikin hyvin sanoa, ettei meillä
ole maalinteko-ongelmaa, vaan
maalintekijäongelma. Mutta kuten
pitkässä sarjassa on tapana niin
onni ja epäonni
tasaantuvat, joten uskon että pelaamme tuloksellisesti paremman
syyskierroksen.
Tähän asti akilleen kantapäämme
ovat ollet tulokasjoukkueet, joilta
emme ole saaneet pistettäkään.
Sen asian uskon syyskierroksella
muuttuvan, koska viimeistään nyt
tiedämme heidän pelitavan ja joukkueet ovat tulleet pelaajillemme
tutuiksi.
Kaudelle seuran asettama kuudes sija on edelleen hyvin realistinen, enkä näe syytä siihen miksi
se ei voisi toteutua. Se vaatii uskoa
tekemiseen ja lujaa tahtoa ja kotiyleisön kannustusta….niin ja sinisen sydämen sykettä.
Futisterveisin
”Kärde”

Lägesrapport
Våromgången är avklarad och
jag tyckte det var på sin plats med
ett litet sammandrag. I jämförelse
med motsvarande tidpunkt förra
säsongen är vår poängskörd ungefär den samma. Samma gäller vår
placering. Men nu är skillnaden
den att nedﬂyttningsstrecket ändå
är närmare. Orsakerna till detta är
att serien är jämnare och håller en
högre klass rent allmänt – plus att
det nu är tre lag som trillar ur, mot
två stycken förra året.
Ser vi till själva spelet tycker jag
faktiskt att vi rentav har tagit ett
steg framåt som lag sett. Om man
inte räknar med KuPS så tycker jag
egentligen inte att det rent spelmässigt ﬁnns något lag som kan
anses klart bättre än vad vi själva
är.
Marginalerna mellan at lyckas
och att misslyckas är små på den
här nivån. Så här långt tycker jag
det rätt långt handlar om en viss
otur i avslutningarna som utgör
skillnaden mellan en ”god” och en
”jämntjock” säsong. Nog skapar vi
chanser. Men själva avslutningarna
har det varit erbarmligt svårt med.
Kan man kanske rentav säga att
det inte är ”målgörandet” som vi
har problem med, utan ”målgö-

rarna”? I och för sig brukar det här
med ”ﬂyt” och ”oﬂyt” jämna ut sig
efter hand. Rent resultatmässigt
ser jag därför fram mot en mer
framgångsrik höstsäsong.
Så här långt har nykomlingarna
varit en Akilles-häl, sett till våra
motståndare. Av dom – TPV, GBK
och JJK - har vi ju inte tagit några
poäng överhuvudtaget. Det här
tror jag nu i och för sig också att vi
skall kunna åtgärda under hösten.
Nu vet vi ju på ett mer detaljerat
sätt på vilket sätt dom spelar. Våra
egna spelare ”kan” dom här lagen
bättre numera.
En målsättning som det har pratats om förut är att vårt lag skall
placera sig bland de sex bästa i
serien. Det här ser jag nu fortsättningsvis som en realistisk målsättning. Strängt taget ser jag nu ingen
orsak till varför detta skulle vara
någon omöjlighet. Men till det
krävs förstås en stor portion viljestyrka, tro på sig själv och en uppmuntrande hemmapublik. Ja, och
så förstås att det ”blå hjärtat” för
alla berörda parter verkligen klappar i jämn takt.
Fotbollshälsningar
”Kärde”
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Jännnittävä syksy edessä

Y

kkösdivisioonan otteluohjelma näyttää useimmiten hieman merkilliseltä.
Viime kaudella IFK.n kotiottelut
olivat jotenkin kasautuneet kesäkuukausien ulkopuolelle, ja tänäkin vuonna kesään sattui tasan
kuukauden mittainen tauko, joten
kun IFK heinäkuun ensimmäisenä
juoksi viheriölle vastuksenaan
”Tornion muukalaislegioona” (olin
jo kirjoittamassa ”Pohjois-Suomen”, mutta samahan pätee myös
RoPS:in ja AC Oulun kohdalla), oli
edellisestä kotiottelusta kulunut
kuukausi. Kaiken lisäksi TP-47-ottelu osui Waasa Footballcupin päätöspäivälle, mikä oli sikäli harmi
että ainakin allekirjoittaneella
oli jalkapallokiintiö hetkellisesti
täynnä.
Kun ykkönen siirtyi tauolle oli
sarjasta pelattu jokseenkin tasan
kolmannes. Koska taulukko tietenkin on muuttunut nyt, kun osapuilleen toinenkin kolmannes peeistä
on takana, voimme kääntää kelloa

taaksepäin ja kerrata miltä tilanne
näytti kesäkuun alussa.
Ennakkosuosikki KuPS oli pitänyt
kutinsa, ollen sarjan ainoa tappioton joukkue. Nousija JJK:n tavoitteena on pitkällä tähtäyksellä liigapaikka, mutta jo nyt oltiin karsijan
paikalla, pistettä ennen nelikköä
josta löytyi toinenkin Kakkosesta
tullut seura, TPV. Monien ennakkoveikkauksissa nousijat olivat tänä
vuonna tavallista korkeammalla, ja
sekin näytti olevan hyvä veikkaus,
vaikkakin GBK ei oikein vakuuttanut.
Kokkolassa voidaan tosin iloita
siitä, että myös KPV:n kausi on alkanut huonosti – ja siellä on sentään jo toista vuotta lähdety sarjaan
nousuodotuksin. GBK:n kohdalla
huonon menestyksen vahvistava
poikkeus taisi olla vierailu Hietalahteen. Toisaalta VIFK on onnistunut menettämään pisteitä muissakin ”helpoissa” kotipeleissä. Jopa
pisteautomaatti Klubi-04 sai mukaansa pisteen. Muista peräpään

joukkueista Jippo oli viime kauden yllättäjä, mutta tänä vuonna
menestys on törmännyt loukkaantumissumaan.
Entä VIFK? Ongelmana on ollut
viimeistely.Välilä on tuntunut siltä,
että IFK saa tehdä huomattavasti
enemmän työtä maaliensa eteen
kuin vastustajat – mutta tuntumaan vaikuttaa se ongelma, että
suosikkiaan on vaikea arvioida objektiivisesti. Ehkä vielä huolestuttavampaa on se, että maalinteko on
ollut keskikentän ja puolustuksen
hartioilla, kun taas hyökkääjillä on
ollut ongelmia osumatarkkuuden
kanssa. Kun sarja taas käynnistyi,
olikin helpotus voida todeta, että
maalinteossa TP-47:tä vastaan (2-2)
onnistuivat Britschgi ja Ylihärsilä.
Toisaalta kotiottelu TPV:tä vastaan 22/7 oli kyllä parempi esimerkki siitä, miten IFK:n kausi on
sujunu. Ensimmäisen puoliajan
selvä yliote pallon hallinnassa oli
lupaava enne – mutta maaleja ei
saatu aikaan. Samalla oli tiedossa,

että TPV:lä on riveissään niinkin
tehokas viimeistelijä kuin Mikko
Mäkelä. Ja aivan oikein hän toisen
puoliajan alussa onnistui osumaan
maalipuiden väliin – mikä jäikin ottelun ainoaksi osumaksi. Kun vielä
kieroksen muut ottelut päättyivät
niin, että monet VIFK:n takana
olevat joukkueet kartuttivat pistetilejään, tuli yhä selvemmäksi että
sykysn päätavoite on putoamisviivan yläpuolella pysytteleminen.
Klubi-04 vaikuttaa olevan yksi oljenkorsista, varsinkin kun mahdollisuus lainata pelaajia ”emäseura”
HJK:sta häviää kauden loppupuolella. Kyseistä mahdollisuutta ei
tosin olla hyödynnetty kovinkaan
hyvin alkukaudestakaan. Muutkin
hesalaisseurat ovat mielenkiintoisia;Atlantiksesta lähti sekä valmentaja että suuri osa pelaajistoa juuri
ennen sarjan alkua, mutta seura
ei sentään samannimisen salaperäisen mantereen tavoin vajonnut
aaltoihin. Uusi valmentaja Ville Lyytikäinen vaikuttaa saaneen seuran

Niukka tappio TPV:tä vastaan harmitti. Tasaista vääntöä. Mutta punapaidat iskivät toisen jakson alussa.
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takaisin raiteilleen – ei mikään pieni haaste, mutta tulokset puhuvat
puolestaan. Ellei lunta ole tullut
tupaan heti alkumetreillä, ollaan
pysytty vastustajien vauhdissa.
Mutta se oli keväällä se!
Tauon jälkeen Atlantis on ollut
sarjan huonoin joukkue. Mitä on
tapahtunut? Myös PP-70 (Tampere) on pärjännyt huonosti viime
aikoina.
PK-35 taas hyötyi naapurin ongelmista siten, että loppumetreillä
saatiin vahvistuksia kun Atantiksen
kassa oli tyhjä. Ja Klubi-04 olisi siis
tarvinnut - ja voinut kuvitella myös
saavan – vahvistuksia, varsinkin
kun viime kauden avainpelaajat
odotetusti saivat mahdollisuutensa näyttää taitonsa liigassa. Luulisi
HJK:lla olevan intressiä pitää farmiseuransa Ykkösessä kun se on
saatu sinne nostettua.
No, se on HJK:n asia.Tosiasia taas
on se, että sarjan loputtua kolme
viimeistä joukkuetta voivat asennoitua Kakkosen peleihin ensi
vuonna – ja niin kauan kuin VIFK
ei ole yksi näistä kolmesta, on
loppu samantekevää. Sarjan kärki
on kuitenkin karanut – nyt pitää
ruveta saamaan aikaan maaleja ja
tekemään kaulaa peräpäähän.

CLAUS STOLPE

Jonas Britschgi on todennut että KuPS on tämän vuoden ylivoimaisesti vaikein
vastustaja. Savolaiset pelaavat luultavasti liigassa ensi vuonna.

Suorat Lennot Vaasasta
Direktflyg från Vasa

Ykkösen sarjataulukko tauolla - sekä elokuun puolessavälissä.
Atlantis ja PP-70 ovat pelanneet heikosti viime aikoina. RoPS on
puolestaan voittanut melkein kaikki pelit.

Phuket 2 v. 22.1, 29.1.
Gran Canaria 1 v. 7.3., 14.3., 21.3.
Teneriffa 1 v. 7.1., 14.1., 21.1., 28.1.
Vaasanpuist. 18 •• Puh 06-317 0444 ••
loma-liikematkat@vaasa.tournee.fi
••www.loma-liikematkat.fi
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Anna och VIFK:s C-pojkar
hade U23-damerna på gaffeln

Anna Backman, 16, är landslagaktuell i flicklandslaget. Dessutom har hon hunnit debutera i VIFK:s C-pojklag genom att agera vänsterback mot Finlands U23-damer.

V

IFK:s gedigna verksamhet gav i mitten av juli
upphov till en högst
udda match på Sandviken. En onödigt lång spelpaus för Finlands
U23-damer i samband med öppna
NM som hölls i Vasa-distriktet gjorde att man skaffade en intressant
sparringpartner. Detta i form av i
första hand VIFK:s 93-pojkar, som
man mötte under 2 x 30 minuter.
Damernas avgjorde först då matchens enda mål kom på matchens
sista anfall. Men tidvis var man riktigt illa ute mot ett 14-årslag som
för dagen var förstärkta med en
handfull 92:or samt Anna Backman, 16 årig VIFK-tjej aktuell för
ﬂicklandslaget. Matchen spelades
i perfekt väder på Sandviken inför
ett fåtal människor som via djungeltelegrafen fått nys om saken.
I U23-laget var det främst reservbänken som luftades. Det första
man slogs av var att VIFK-killarna
var större rent fysiskt trots att endast en minoritet av dem har ”fyllt
moped”. Det andra var att VIFK:
arna hade ﬂer chanser i första
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halvlek. I pausen slängde Käld in
några tjejer av det mer etablerade
gardet, varpå matchbilden snabbt
ändrades.

Säkerligen en minnesvärd upplevelse för VIFK-killarna att få möta
på motstånd av landslagskaliber. I
och för sig har VIFK inte mindre

Andreas Nyqvist (vit tröja) bidrog
starkt till att hans VIFK Celtic vann
finalen i Wasa Footballcup mot VIFK
Smedsby, här representerade av
Eetu Rahkola (t.h.) och landslagsaktuelle Dennis Holmberg. Nyqvist tog
i så han till och med bröt armen
.

än fem pojkar som är landslagsaktuella i årgångarna 1992-93. Nu var
i och för sig bara några stycken på
plats. Fanns en hel del halvskador
som man inte vill förvärra före
pojkarna skulle på granskning till
Eerikkilä.
För Anna Backman på vänsterbacken var matchen säkert än mer
intressant än för kanske någon annan. Ett bättre tillfälle att visa upp
sig lär man knappast få?
Men tillbaks till det här med
VIFK:s pojk-årgångar 1992-93. Då
landets olika distriktslag möttes
i den s.k. Pohjola Cup i Uleåborg
gick både 15-åringarna och 14åringarna till ﬁnal. Bägge förlorade.
Men det är helt unikt att man tog
en ﬁnalplats i bägge klasserna. Saken blev inte mindre unik av att
VIFK var den bäst representerade
föreningen i båda lagen.
Bland 92:orna har numera inte
bara Rasmus Berglund utan också
Christian Ingo, Jesper Engström
och Erik Sjöholm landslagsledningens ögon på sig. Vete fåglarna om
inte också Markus Nordman hade

Vaasan

suosituin
juhla- ja kokouspaikka
Radisson SAS Royal Hotellissa onnistuu pienimuotoinen tapaaminen tai jopa 800 hengen
vastaanotto. Juhla- ja kokoushenkilökuntamme avulla järjestelyt sujuvat ammattitaidolla.
Radisson SAS Royal Hotel, Hovioikeudenpuistikko 18, 65100 Vaasa

www.vaasa.radissonsas.com
tai soita 020 1234 720 ark. klo 8 -18, conference.ﬁnland@radissonsas.com

Ota yhteyttä Pekka Haaralaan, 0400 641 248
tai tsuppari@netikka.fi .
Räätälöimme tarpeitasi vastaavan palvelupaketin.

varit intressant om han inte varit
skadad under Pohjola Cup. Tyvärr
missade Jesper Eerikkilä-lägret i
slutet av juli på grund av skada.
Notera att av de fem ovan nämnda
så är det bara Berglund och Ingo
som har varit IFK:are från början.
Sjöholm och Nordman har en bakgrund i Malax IF medan Engström
kom från Norrvalla då han ville
satsa hårdare.
Ser vi på årgång 1993 så hamnade både Dennis Holmberg och
Daniel Nordström till Eerikkilä.
Men framför allt slås man av den
enorma bredd som VIFK har i den
här årgången.

Faktum är att VIFK:s båda lag,
Celtic och Smedsby, är de två bästa
i distriktet. Celtic vann DM i fjol
medan Smedsby vann året innan.
Dessutom möttes lagen i ﬁnalen
av Wasa Footballcup. Här drog Celtic det längre strået.
Då man plockade ihop ett ”super-lag” visade det sig att VIFK
hörde till de allra bästa i landet.
Man tog sig vidare till slut-turneringen av Nike Premier Cup som
spelades i början av augusti. Det
här är det närmaste man kommer
ett ”inofﬁciellt FM” för 14-åringar.

Kauppapuistikko 12 B, 65100 VAASA
Handelsesplanaden 12 B, 65100 VASA
010 77 88 435 www.wasatilit.fi
Fax 010 77 88 499 e-mail: johan.neovius@wasatilit.fi

CLAUS STOLPE
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Stort grattis till bollförbundet
n
n
a
s
n
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som er 100
fyll år!
år i

Som många säkert har noterat så fyller Finlands Bollförbund (SPL-FBF) 100 år i år. I samband med firandet
gav man ut en jubileumspublikation. Där förärades
en del av landets verkliga fotbollsprofiler varsin artikel. Däribland då Jari Litmanen och vår egen ”Cisse”
Grönholm. Fattas bara annat. ”Cisse” är alltså medlem
av VIFK:s styrelse och det är nu kanske inte så där allt
för vanligt med tjejer som är med och fattar de stora,
ansvarstyngda besluten i en förening. För att summera
intervjun med henne kan vi konstatera att favoritlagen
utgörs av VIFK T12 på flicksidan och VIFK Gerbys 11åringar på pojksidan. Självfallet för att de egna barnen
spelar just där. Så småningom kanske det blir aktuellt
också för familjens minsting, Lucas (2 år), att iklä sig en
blå tröja med gul stjärna på bröstet. VIFK:s herrlag i div.

10

1 ligger också henne varmt om hjärtat. Till favoritspelarna
hör Ronaldinho samt de egna barnen; Rasmus och Emilia. Fattas bara annat.
För egen del blev det inte så mycket fotboll då det begav
sig. Bor man 25 kilometer från planen är det inte så enkelt. Det är väl också det som är den största besvikelsen
med anknytning till fotboll, säger ”Cisse” i intervjun. Nu är
det klart mer fotboll i hennes liv. Redan barnens aktiviteter gör att man är bokad 5-6 gånger per vecka.
Bästa fotbollsminnet härstammar från att ha sett derbyt
mellan Inter och Milan för cirka 10 år sedan. Men ett
lika fint minne var då VIFK-flickorna vann en semifinal i
Tammerfors-hallen på straffar. Den glädje som då fanns
gjorde att det var fler än lagledaren, dvs. ”Cisse” själv,
som fällde en glädjetår. Eller kanske rentav två.
CLAUS STOLPE

Rasmus och Anna
landslagsaktuella
Ganska exakt samtidigt som den här tidningen roterade i tryckpressen så har det varit extra spännande dagar för två av VIFK:s juniorer.
Försvarsspelare båda två för resten.
Anna Backman, alltså hon som spelade med C-pojkarna mot Finlands U23-lag för damer (separat artikel på ett annat ställe i tidningen)
var då till Polen med 16-åringarnas ﬂicklandslag. Rasmus Berglund, till
vardags stopper i C15, är inte mycket sämre, utan har goda chanser att
ﬁnnas med i det pojklandslag för 15-åringar som är på väg att spikas.
I det sista gallringslägret före den slutliga truppen slås fast återﬁnns
”Ramu”. Detta tillsammans med bland andra målsprutan Kim Böling
från Kraft.
I skrivande stund har vi alltså inte en blåblek aning om hur det har
gått. Men med vetskap om att både Anna och ”Ramu” ger järnet då det
gäller så har vi all orsak att vara optimistiska.
C.S.

Take away pizza
Må-To 17-22 fr.o.m. 16.9 även Sö 13-16

Två pizzor till priset av en !
www.vallonia.fi
Centrumvägen 3
65610 Korsholm
06-3288 200

Brändövägen 31 FIN - 65200 VASA email: melesbike@netikka.fi
phone: +358 (0)6 3120708 fax: +358 (0)6 3120708
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nompia kuin tavalliset tekniikkakisat, siellä on
tosi hyvä tunnelma. Viihdyn ehkä paremmin
jonglöörikisoissa.
Olet myös esiintynyt eri tilaisuusissa?

- Esiinnyin Suomen Palloliiton 100-vuotisjuhlissa Vaasassa keväällä. Pomputtelin palloa
seisten ja istualta, tein eri jalkatemppuja pallon
kanssa. Lisäksi käytin hyppynarua tai kolmea
huivia samanaikaisesti pallon kanssa. Olen esiintynyt eri futistapahtumissa ja turnauksissa,
myös televisiossa.
Miltä esiintyminen tuntuu?

- En jännitä, olo on rento, saan tehdä työtä pallon kanssa. Ja mokaaminen ei maailmaa kaada.
Joskus olen esiintynyt ulkona kovassa tuulessa
ja pallo ei ole tahtonut pysyä millään kauemmin pään päällä. Sellaista voi sattua.
Mistä ideat tulevat esiintymisiin?

Mira Söderman pelaa VIFK:ssa samalla paikalla kuin aikaisemmissa seuroissaan, eli keskikentän keskellä. Sieltä hän jakelee lyhyitä ja pitkiä syöttöjä.

Mira kikkailee
– myös otteluissa

Kultaa Pohjola Cupissa, kultaa B-tyttöjen
SM-sarjassa, kultaa ja kaksi pronssia
SM-tekniikkakisoissa, neljä kultaa
SM-jonglöörikisoissa, kultaa Nike Free
Style-kisassa. Lisäksi Suomen ennätys,
76 hyppyä hyppynarulla - pallon ollessa
pään päällä samanaikaisesti!
Siinä muutamia virstanpylväitä Mira
Södermanin uralla. Marraskuusta 2006
lähtien hän pelaa seuramme naisjoukkueessa ja B-tytöissä.
Koska aloitit jalkapallon pelaamisen?

- Noin kuuden vuoden ikäisenä. Pelasin ensin
pihalla isoveljeni Jonin kanssa. Aika nopeasti
aloitin pelaamisen joukkueessa. Ensimmäinen
seurani oli VPS. Isäni Kaj toimi valmentajanani
melkein koko ajan ollessani Palloseurassa. Siirryin FC Sportiin 15 vuoden ikäisenä. Siellä pelasin kaksi kautta ennen kuin tulin VIFK:hon
jossa nyt pelaan ensimmäistä kautta.
Olet erityisen tunnettu tekniikkataiturina.
Mistä kiinnostus tekniikkaan, sehän on kuitenkin
monen pelaajan kauhistus?

- Osallistuin ensimmäisiin tekniikkakisoihin
10 vuotiaana lähinnä sillä periaatteella että menen katsomaan mitä se oikein on. En ollut harjoitellut ratoja etukäteen, en tiennyt säännöistä
mitään. Pomputtelua en hallinnut mitenkään
erikoisesti, sain maksimiajan. Sijoituin toiseksi
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pallopiirin kilpailussa. Siitä se lähti, päätin
panostaa tekniikkaharjoitteluun kun ilman
harjoitteluakin oli mennyt niin hyvin.
Kuinka olet valmistautunut tekniikkakisoihin?

- Yleensä heinäkuun alussa olen ryhtynyt
harjoittelemaan kisojen eri momentteja, pomputtelua, syöttöpenkkiä, puskuja, kuljetuksia
ja laukauksia y.m. Tavallisesti kolme kertaa viikossa, joskus vain kerran. Jos on mennyt oikein
hyvin olen harjoitellut jopa kaksi tuntia kerrallaan, yleensä tunnin tai puolitoista. En koskaan
ole harjoitellut tekniikkakisoihin ympäri vuoden.
Onko tekniikkaharjoittelusta ja tekniikkakilpailuista
hyötyä tavallisessa ottelussa?

- On, tosi paljon. Esimerkiksi syöttöpenkissä
pitää olla puhdas kova syöttö, pallon kanssa
kääntyminen hyvällä ensikosketuksella ja nopea kuljetus. Näitähän asioita tarvitaan ottelussakin. Myös puskuja, laukaisuja sekä pitkiä
potkuja molemmilla jaloilla tulee harjoitella
monipuolisesti juuri otteluja varten.Tekniikkaharjoittelu tukee pelaamista.
Olet siis saanut neljä kultaa jonglöörikisoissa.
Mikä on jonglöörikisa?

Kilpailija saa rakentaa ihan oman ohjelman
johon kuuluu pallotemppuja ja apuvälineitä,
esimerkiksi hyppynaru ja huivit. Musiikki valitaan itse. Jonglöörikisat ovat jotenkin ren-

- Keksin itse aika paljon. Kisoissa bongaan eri
temppuja toisilta pelaajilta, esimerkiksi kengän
riisumisen pomputtelun aikana olen alun perin
nähnyt kisoissa erään pojan tekemänä. Lisäksi
olen katsellut TANOKE-kikkavideoita.
Mitä saavutustasi arvostat eniten?

- Ehkä loppujen lopuksi Nike Free Style-voittoa vuonnna 2003. Yli 500 poikaa ja tyttöä
kilpaili samassa sarjassa Helsingissä. Paikalla
oli noin 2000 ihmistä, Mikael Forssell ja Sami
Hyypiä olivat kaiken huippuna läsnä. He olivat
hieman ihmeissään kun pieni 13 vuotias tyttö
nouti voiton kotiin Vaasaan.
Syksyllä 2005 loukkaannuit
vakavasti. Mitä tapahtui?

- Pelasin kauden viimeisessä ottelussa FC
Unitedia vastaan. Pitkäksi mennyt vastustajan
liukutaklaus osui niin pahasti pohjeluuhun
että se murtui. Samalla nilkka romahti ja siellä
meni muutakin tavaraa aika sekaisin. Jouduin
kolmeen leikkauksen, isossa leikkauksessa jalkaan laitettiin ruuveja ja levyjä, pienemmissä
ne sitten poistettiin. Vasta maaliskuussa 2006
pystyin juoksemaan jotenkuten kunnolla. Onnettomuuden jälkeen kesti noin 7 kuukautta
ennen kuin pystyin pelaamaan jalkapalloa taas.
Fysioterapeutti Johan Slotte teki ihmeitä kuntoutuksen aikana. Nykyään jalka on kunnossa,
nilkka tosin ei naksu niin kuin ennen.
Tuliko peliuran lopettaminen mieleen joskus?

- Tuli, erityisesti syksyllä 2006 kun en saanut
tarpeeksi peliaikaa samalla kun itse uhkuin pelihaluja. Se oli raskasta aikaa. Kauden jälkeen
olin jo lopettamassa. Onneksi löysin tieni VIFK:
hon. Nyt nautin pelaamisesta ja harjoittelusta.
Otan kauden kerrallaan. Loukkaantuminen
opetti että asiat eivät aina mene niin kuin suunnittelee. Joskus voi kokonainen kausi mennä
pilalle hetkessä.

KESÄ ON LOPPUSUORALLA

Syksyn kuntoilut alkavat
Älä osta sikaa säkissä! Meillä voit nyt ennen jäseneksi liittymistä
kokeilla kuntoilua viikon ajan veloituksetta!

Kokeile veloituksetta!
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Tällä kupongilla saat kuntoilla luonamme yhden viikon ajan
veloituksetta. Mikäli päätät liittyä jäseneksemme, säästät jopa 269€!
Toivotamme tervetulleiksi kaikenikäiset ja -kokoiset kuntoilijat; sekä
aloittelijat että aktiiviliikkujat. Liikunnan iloa kaikille!

Osoite
GSM
Email

€

Leikkaa irti

Tarjous koskee ainoastaan uusia asiakkaita.
Vain 1 kuponki henkilöä kohden. Koskee
liikuntapalveluja. Ei päde yhdistettynä muihin
kampanjatarjouksiin. Ei alle 16-vuotiaille. Kupongin
rahasummaa ei makseta rahana. Edellyttää
ajanvarauksen ja rekisteröinnin. Liittymistarjous
edellyttää vähintään 12 kk jäsenyyden solmimista.
Voimassa 31.8.2007 asti.

Nimi

Edellyttää ajanvarauksen ja rekisteröinnin
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SUPERSUOSITTU LIIKUNNALLINEN

Laihdutuskurssi
Tule mukaamme 12 viikkoa kestävälle matkalle kohti pysyvää painonpudotusta. Kurssin aikana
Sinulla on mahdollisuus toteuttaa haaveesi uudesta vartalosta ja terveellisistä elintavoista.
Saat oman harjoitusohjelman, ohjatut treenit 2 x viikossa, rasvaprosenttitestit, kuntotestit ja käyttöoikeuden
Wasa Sports Clubille koko kurssin ajaksi. Opit kaiken terveellisestä ruokavaliosta ja tutustut erilaisiin
liikuntamuotoihin hauskasti ja tehokkaasti. Kurssin hintaan sisältyy myös luentomateriaalit, hikipyyhe
ja juomapullo. Kaiken lisäksi Sinua on tukemassa omat Personal Trainerisi koko kurssin ajan!
Ilmoittautuessasi kurssille sitoudut mukaamme kolmeksi kuukaudeksi. Voit halutessasi maksaa kurssin
kuukausittain hintaan 69e/kk. Koko kurssin hinta on siis 3 x 69e (jäseniltä 29e/kk).
Kurssi on suunniteltu erityisesti liikunnasta kiinnostuneille laihduttajille ja olet tervetullut mukaan, vaikka
et olisi ikinä harrastanut liikuntaa. Jos Sinulla on jokin liikkumista rajoittava sairaus, keskustelethan
kurssista ensin lääkärisi kanssa!
Paikkoja kursseille on rajoitetusti eli ilmoittauduthan
mahdollisimman nopeasti:
Miia Haarala 040 566 2770
miia.haarala@wsc.fi
Kimmo Kahila 050 371 0200
kimmo.kahila@wsc.fi

än
Suuren kysynn
mme
vuoksi järjestä
kaksi kurssia!

Ryhmä I
11.9. – 29.11. tiistaisin ja torstaisin 17.00 – 18.30
Ryhmä II
25.9. – 13.12. tiistaisin ja torstaisin 18.30 – 20.00

Syksyn uudet kurssit alkavat pian. Ilmoittaudu heti!
Osallistuminen edellyttää väh. 10 kg ylipainoa.
annika.rintala@wsc.fi (06) 318 9715
kimmo.kahila@wsc.fi (06) 318 9732

jessica.furu@wsc.fi (06) 318 9731
miia.haarala@wsc.fi (06) 318 9733

Asiakkaamme ovat laihtuneet 11-36 kg.
6 kk jo 100 tyytyväistä vaasalaista asiakasta!
PIA, VAASA
- Xtravaganzalla laihduttaminen on
ollut todella helppoa. Olen nyt selvästi
energisempi ja sekä työssä että vapaaaikana jaksaa paljon paremmin.

Liity nyt!

-60%
Liittymismaksusta
ja starttipaketista!

19 viikossa

Wasa Sports Club Wolffintie 36 Wolffskavägen, Puh. (06) 318 9700 Tel., www.wsc.fi
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Aikamoinen kakkosporukka. Täydet pisteet kevätkierroksen kakkosdivisioonassa. Ja nyt mukana kärjessä piirin ykkösdivisioonassa

VIFK Smedsby ’93 riittikin kahteen joukkueeseen

U

seimmille juniorijalkapalloa seuraaville on
tuttua, ettei VIFK 1993
ole mikään ihan vähäpätöinen
ikäluokka. Sen lisäksi, että VIFK
Celtic ja VIFK Smedsby lienevät
piirin kaksi ehkä parhainta joukkuetta omassa ikäluokassaan, niin
VIFK:n pelaajat muodostivat myös
Pohjola Cupissa hopeaa ottaneen
piirijoukkueen rungon. Hyvät joukkueet vetävät puoleensa hyviä
pelaajia. Aikaisemmin ovat Kraft
(Närpiö) ja Teuvan Pallo pärjänneet tässä ikäluokassa hyvin. Mutta kun ei enää saatu kokoon omaa
joukkuetta 1993 ikäluokassa, parhaimmat
eteläpohjanmaalaiset
pelaajat ovat hankkineet itselleen
kaksoisedustuksen. Omassa ikälu-
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okassa pelaavat VIFK Smedsbyn
joukkueessa – samanaikaisesti pojat voivat edustaa entistä seuraansa
vuotta vanhemmassa ikäluokassa.
Joitakin poikia Malax IF:stä, IskmoJungsundista ja Kuffenista kolkuttavat myös ovea. Kiiston selkeästi
paras pelaaja hakeutui jo viime
kauden lopussa VIFK:n riveihin.
Tämä antoi VIFK Smedsbyn valmentajakaksikolle Keijo Karvoselle ja Boris Ståhlille paljon tilaa
kokeiluille.Yhtäkkiä keväällä 2007
syntyi joukkue VIFK Smedsby 2.
Tarkoituksena oli tietenkin luoda
mahdollisimman paljon peliaikaa
mahdollisimman monelle pelaajalle – jokaiselle yksilölle sopivalla
tasolla. Keijo kertoo näin: ”Kevättalvella meillä oli yhtäkkiä 23 poi-

kaa. Näiden lisäksi kanssamme harjoittelee säännöllisesti muutama
nuorempi poika. Vähitellen syntyi
ajatus ilmoittaa kaksi joukkuetta
piirisarjaan.”
Yhteistyö 1993 ja 1994 ikäluokkien välillä näyttää sujuvan hyvin.
”Huhtikuun alussa valmentajat kokoontuivat. Celticillä oli tuolloin
16 poikaa ja valmentaja Johnny
Skog halusi käyttää kolmea pelaajaa VIFK Gerbyn joukkueesta. Päätimme keitä pelaajia tämä koskisi,
ja sen jälkeen minun tehtävänäni
on ollut pitää yhteyttä Micki Stenbackiin (valmentaja, VIFK Gerby
94) ja Kaj Ohlsiin (valmentaja,
VIFK Vikinga 94) tietääkseni ketkä
ovat kulloinkin käytettävissämme.”
VIFK Smedsby 1 pelaa aluesarjas-

sa, jossa kohtaavat Vaasan ja KeskiPohjanmaan piirien kahdeksan
parasta joukkuetta. Vaasan piiristä
pärjäsivät viime vuonna parhaiten VIFK Celtic ja VIFK Smedsby.
Heidän perässään seurasivat juuri
Kraft ja TePa, joiden avainpelaajat
ovat sittemmin hakeutuneet VIFK
Smedsbyn joukkueeseen.
”VIFK Smedsbyn toimii ja harjoittelee yhtenä joukkueena, mutta
sarjassa pojat jakautuvat kahteen
joukkueeseen. Reilut puolet heistä
pelaavat Smedsby 1 joukkueessa ja
loput Smedsby 2 joukkueessa, joka
saa apua 1994 ikäluokalta, muuten
poikia ei olisi tarpeeksi.”
Keijo haluaa kuitenkin painottaa, ettei Smedsby 2 suinkaan ole
mikään kuntoilujoukkue, jossa voi

ottaa rennommin.
”Tilanne on oikeastaan aivan päinvastainen. Tuntui tärkeältä saada
Smedsby 2 joukkue 1-divisioonatasolle, siis juuri aluesarjan ”alapuolelle”, koska taso ja tempo ovat sen
verran korkeammalla kuin 2-divisioonassa. Ajatuksenahan on, että
jotkut pelaajat voivat pelata sekä
Smedsby 1 että Smedsby 2 joukkueessa.”
Kun tällä tavalla käytetään kahden joukkueen pelaajia, jokaisessa
joukkueessa voi olla viisi pelaajaa,
jotka tarvittaessa pelaavat myös
toisessa joukkueessa. Rajoituksena
on kuitenkin, että näistä ainoastaan
kolme voivat olla samanaikaisesti
kentällä toisessa joukkueessa pelatessaan. Pahempi sääntö on, ettei
joukkue numero kaksi voi nousta,
mikäli se käyttää pelaajia ”paremmasta” joukkueesta. Siksi Smedsby
2 joukkueen oli kevätkierroksella
yritettävä nousta ilman Smedsby 1
joukkueen pelaajien apua.
”Pärjäsimme aika hyvin”, Keijo
myhäilee. ”Ensimmäinen ottelu
voitettiin 10-0 ja toinen 8-0. Seuraavissa otteluissa maalierot olivat
pienemmät, mutta voitimme kuitenkin 3-2 ja 2-0.”
Nousu varmistettiin voittamalla
Kurikka 11-1 toiseksi viimeisellä
kierroksella. Sarja päättyi vieraspelillä Sisua vastaan juhannusta
edeltävänä päivänä ja Smedsby 2
joukkueen onnistui saada ainoastaan kymmenen pelaajaa kokoon.
Silti tuli 8-1 voitto.
Smedsbyn molemmat joukkueet

pelaavat samojen periaatteiden
mukaisesti.
”Pelaamme suhteellisen selväpiirteistä aluepeliä. Ehkä voidaan
sanoa, että hyökättäessä pelaamme
4-3-3 systeemillä. Puolustustilanteissa vaihdamme 4-1-4-1 systeemiin”, Keijo kertoo.
Ottelutulokset huomioon ottaen,
voinemme olettaa, että useimmiten pelataan 4-3-3?
”Aluesarja on sen verran kova
sarja, että Smedsby 2 joukkueesta
tulevilla pelaajilla tulee olla hyvä
ottelutempo. Siksi meillä ei ollut
tästä joukkueesta ihan niin paljon
hyötyä niin kauan kun se pelasi
2-divisioonassa. Ihannetilanne on,
että joukkue pelaa 1-divisioonatasolla – eikä vähiten poikien itsensä
takia.”
Sitten standardikysymykseen, miten tämä järjestelmä on otettu vastaan ja minkälaiset reaktiot ovat
poikien ja vanhempien taholta olleet? Onko ollut paljon tyytymättömyyttä siitä, kuka pelaa missäkin?
”Ei ollenkaan. Kysymys on ainoastaan siitä, miten asioita esittää
ja, että sen jälkeen toimii johdonmukaisesti. Minä olen tuntenut
nämä pojat siitä asti, kun antoivat
ensimmäiset
sisäsyrjäsyöttönsä,
ja tässä joukkueessa on aina ollut
sopuisaa. Ne mielipiteet valmennuksesta, jotka minulle on esitetty,
ovat tulleet vastustajien vanhemmilta, eikä omilta”, hymähtää Keijo
(ilmetty kopio Saariston Lasten
Melker-sedästä.

Claus Stople

Liitä
Plussa-ominaisuus
OP-Visa-korttiisi.

Oiltech Hydraulics OY Tel: + 358 9 413 755 00

P93 hör till
landseliten
I det här numret av ”VIFK Magazine” ﬁnns en hel del om de pojkar
som är födda 1993. Pricken över i:
et kom egentligen nu i medlet av
augusti då killarna blev sjunde av
16 lag i Nike Premier Cup.
Sjunde plats är en klart sämre
placering än dom här är vana vid.
Mer sällan som dom här kommer
hem utan medalj. Men nu gällde
det en turnering där hela landseliten var församlad. Något FM för
14-åringar ﬁnns inte. Men Nike
Premier Cup är det närmaste man
kommer.
Sjunde plats med mersmak, kunde man nästan säga. Man mötte
trots allt två av medalj-lagen och
höll ungefär samma klass som
dessa.
I gruppspelet blev VIFK tvåa sedan man slagit Jazz (3-0) och JJK
(2-1). Däremellan blev det förlust
med 0-1 mot HJK, som sedermera
tog sig ända till ﬁnal. Mot JJK hade
det dessutom räckt med oavgjort
för att gå vidare.
Turneringens djupdykning kom
i första halvlek av kvartsﬁnalen
mot KäPa (H:fors), som med sin
bronsplats var turneringens överraskning.
VIFK:arna arbetade sig sedan in i
matchen och kom upp till 2-3 innan KäPa kunde avgöra på en kontring då VIFK låg på som mest.
Därefter räckte motivationen
inte till mot KuPS i spel om platserna 5-8. Det blev brakförlust mot
”Savolax’ stolthet” innan VIFK avslutade turneringen med 5-0 över
HPS; ett lag som ändå är bland de
fyra bästa i huvudstadsregionen.
Honka vann ﬁnalen över HJK
och är Finlands representant i Europa-slutspelet. De bästa därifrån
får spela världsﬁnal. Inte illa för de
som kommer så långt.
I vart fall blev turneringen helt
klart ett kvitto på att VIFK:s 93:or
klarar sig mer än väl i konkurrensen med de bästa i landet. Då är
pojkarna mindre samspelta än an-
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dra lag; i regionserien är pojkarna
nämligen uppdelade på VIFK Celtic och VIFK Smedsby.
Stor applåd till pojkarna. Men
kanske framför allt till Johnny
Skog i
Celtic och Keijo Karvonen/Boris

Ståhl i Smedsby som har lotsat de
här pojkarna sedan dom slog sina
första bredsidor. I samband med
Nike
Premier Cup hade man dessutom god hjälp av Max Peltonens
gedigna kunnande.
C.S.

William i aktion i Lundtoftes hemmaturnering

Dansk juniorfotboll andas
gemytlighet och kreativitet

F

locken av små glädjestrålande energiska lirare
har samlats och stämmer
upp i Vi är hvide, vi er blå, vi er
ikke til at slå.....och kampsången
ekar över hela den ﬂotta arenan.
Nej, det är inte Vasa IFK det handlar om denna gång, utan Lundtofte Boldklubs årgång 00 som
förbereder sig för ytterligare en
match i Sommerland Sjælland Cup
2007. Termometern står på +30
C° och Kongeengens Idrottspark
badar i sol. Grabbarna skall spela
sin sista match i turneringen. Alltid lika coola andretränaren och
småbarnsmamman Anne Bisgaard
utstrålar som vanligt stabilt lugn
och smittande mentalt överskott.
Matchen går igång! Klubbens
eldsjäl, den eminent kunnige John
Tefke, som under sin över 20-åriga tränarbana har tagit sig an alla
slags åldersgrupper och med den
uppskattade specialiteten att till

varje match baka en kaka till pojkarna i laget, manar på de sina. På
sitt kännspaka och färgstarka sätt
sprider han sin närvaro över hela
banan. Lovorden och uppmuntringarna ekar över hela den idylliska arenan på Västsjälland, ibland
varvat med mera barska utrop
av typen ”mera fart grabbar, min
farmor löper hurtigare”. Ingen av
grabbarna tar naturligtvis någon
större notis om dessa utrop. Nu
är det match och banan är deras.
De njuter, spelet ﬂyter och målen
trillar in. Den sena läggningstiden
dagen innan känns ingenstans. Nu
är det sommar, världen är deras
och efter matchen väntar guldmedaljer, vattenland och karuseller
i nöjesparken intill. Hela turneringen andas lättsam och gemytlig dansk ”hygge” och gör på alla
tänkbara sätt skäl för danska fotbollsförbundets devis ”det är sjovt
att spille fodbold”.

Efter tre år i Santiago de Chile
styrde hela familjen hösten 2003
kosan mot Danmark. Vid den tidpunkten var juniorfotboll i vuxenperspektiv för mig ännu helt obeträdd mark. Under åren i Chile, i
fosterlandets tjänst, hade jag hållit
igång med lite smålir i det nordiska lag vi samman med goda kolleger och fotbollsentusiaster från
Norge och Sverige hade snickrat
ihop ganska snart efter ankomsten till detta fotbollsgalna land.
De matcher jag minns bäst från
dessa år var deﬁnitivt de hårda
dusterna mot det chilenska utrikesministeriet anfört av mittfältseleganten och gentlemannen,
statssekreterare Heraldo Muñoz,
som valsade runt på mittbanan så
det stod härliga till. Evert Taubes
gamla klassiker ”Vals i Valparaiso”
ﬁck under dessa år en helt ny betydelse. Eftersnacket var alltid minst
lika trevligt och värdet av dessa

matcher för de nordiska ambassadernas samarbete med chilenarna
skall inte underskattas. Otroligt
egentligen vad denna enda riktigt
globala sport på alla plan kan bidra med. För att inte tala om alla
fantastiska minnen!
Men nu var det inte Chile det här
skulle handla om. Förutom minnena från danska landslagets oförglömliga seger i EM 1992, de danska
”roliganerna” och inte minst lagets
färgstarka persongalleri med Brian
Laudrup och Peter Schmeichel i
spetsen (som numera förövrigt
tillsammans med legendariska Preben Elkjær utgör en populär trio
i TV-studion i Champions league)
var min kunskap till Danmark och
dansk fotboll på denna tidpunkt
ganska begränsad, men nyﬁkenheten och förväntningarna desto
större. De förväntningarna skulle
inte komma på skam.Världens

Forts. på nästa uppslag
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äldsta konungarike med sin stolta nationsﬂagga Dannebrogen från
1200-talet överraskade också på
fotbollens område. Fotbollskulturen visade sig vara ännu starkare
än jag hade vågat hoppas på, men
traditionerna kändes inte tyngande. Danskarna vågade tänka nytt,
också inom juniorfotbollen!
William som fyra veckor gammal, snällt och villigt följt sina föräldrar till andra sidan jordklotet,
hade efter hand vuxit till sig och
klev också han så småningom in
i fotbollens vidunderliga värld.
Därmed öppnade sig så dörren till
den danska juniorfotbollen. Eftersom familjen de första åren hade
sin bopål invid Nyhavn inne i centrala Köpenhamn blev den första
kontakten med dansk pojkfotboll
för vår del Boldklubben Frem, en
anrik gammal klassisk klubb med
professionell inriktning och fotboll och cricket på programmet
sedan 1800-talet. En stor upplevelse!
Sedan ﬂytten för två år sedan till
Kongens Lyngby, 15 km norrut från

Bollspel på Egegaarden 7 märkligt hur farsan går på samma fint varje gång
Köpenhamn, har klubbadressen så
varit Lundtofte Boldklub, som efter hand fyller mycket av vår själ
och tid. Ännu mer lär det bli till
hösten eftersom lillebror Robin,
snart fem år, har anmält intresse
att starta han med. Lundtofte Boldklub intar, om man ser till senior-

lagets placering i fotbollshierarkin,
inte någon central plats på den
danska fotbollskartan. I stadsdelen
Lundtofte är dess roll dess viktigare och har så varit sedan klubbens
grundande år 1934. När jag första
gången klev in i Lundtofte skole,
som ligger mittemot klubbhuset
och de utmärkta gräsplanerna i
den charmiga lantliga miljö som
klubben förfogar över, förstod jag
på allvar betydelsen av klubbens
verksamhet. Var och varannan
grabb som kom emot bar med
självklar stolthet på en väska med
klubbens emblem och i Williams
klass spelar majoriteten av pojkarna i klubben. När dom inte spelar
på skolans fritidsordning vill säga,
och det gör de ﬂera timmar varje
dag. Laget står i allra högsta grad
i första hand för kamratskap och
kärlek till fotbollen, på många sätt
precis så som jag minns det från
mina tidiga barndomsår i BK-48
och senare i Vasa IFK.
En annan sak är sedan att juniorerna, mycket tack vare det starka
lokala fotbollsintresset, fantastiska
faciliteter och enormt duktiga
tränare, i jämförelse med större
klubblag klarar sig alldeles strålande, men det är sekundärt. Rent
resultatmässigt är klubben på lång
sikt i första hand en fostrarförening. Det kan man också skönja när
0-klassisterna från Williams klass
tar ton på skolan, och det gör dom

ofta, då handlar sångerna om helt
andra storheter, men inte som man
kanske kunde förvänta om Lyngby
FC, kommunens förstalag, som för
några veckor sedan avancerade till
Ligan. I deras fall kretsar det kring
rivaliteten mellan FC København
och Brøndby vars supportersånger man behärskar minst lika fulländat som vi sjöng ”Den blomstertid
nu kommer” på skolavslutningen i
Gerby lågstadium sommaren 1978.
Också det ett tecken på fotbollskultur, men när det egna gänget
samlas till kamp, då är det: ”Vi är
hvide vi är blå, vi är ikke til at slå ,
åååh Lundtofte”, som gäller.
I jämförelse med mina egna första steg i organiserad fotboll, som
kom relativt sent, känns det som
att de här grabbarna redan nu är
långt före. Låt vara att grässäsongen, från mars till oktober, är lång,
och tempot på träningen högt
med mycket bollberöring och fokus på teknik och lek, men ändå!
Den stora skillnaden i jämförelse
med mina egna tidiga juniorerfarenheter är turneringarna, som
har karaktären av små trevliga familjeutﬂykter och spelas en gång
i månaden på olika håll i Nordsjälland. Man kör i huvudsak femmanna och ibland tre-mannafotboll vilket automatiskt ger mycket
bollberöring. Man kan välja mellan
3-4 olika nivåer för att kunna möta
jämnaste möjliga motstånd, det är

ingen stor fokus på resultatservice
och antingen utdelas inga priser
eller så är det medaljer till alla.
Med handen på hjärtat, detta upplägg hade jag inte haft något emot
de gånger vi hemma i Gerby i sista
minuten tappert samlade ihop de
sista spelarna för att få ihop till
elva och utan avbytare ibland tog
tvåsiffrigt stryk.
Ovanbeskrivna är delvis resultatet av en medveten strategi från
danska fotbollsförbundets sida
som i olika former tillämpas relativt högt upp i åldrarna och jag
kan bara hålla med landslagstränare Morten Olsens ord: ”De små
fodboldspillere er hjørnestenene i
fremtidens fodbold. Og dansk fodbold skulle også gerne i fremtiden
kendetegnes af spillere, der ikke
kun kan vinde kampe, men også
gøre det på en seværdig måde. Det
kræver, at vi giver børnene frihed
til at drible, ﬁnte og til at udvikle
kreativitet. Hos børnene er udvikling derfor vigtigere end resultatet.”
Förövrigt påminner detta väldigt
långt om den Vasa IFK-ﬁlosoﬁ som
jag själv under åren hade förmånen att växa upp med. Fotbollen
handlar väl till syvende och sist
om kreativitet och om att lära sig
att förhålla sig till varandra och
bygga något tillsammans som alla
kan ha glädje av. När allt kommer
omkring är vi alla eviga barn som
i en eller annan form har behov
av lite lek och att få spegla oss
själva i varandra. Att denna organiserade lek sedan producerar en
eller annan Laudrup, Zlatan eller
Litmanen är en naturlig biprodukt
som vi alla kan ha glädje av! När
jag blickar bakåt är det deﬁnitivt
glädjen över de sociala kompetenser och den kamratskap som
fotbollen har gett mig som alltid
kommer att stå i centrum. Jag hop-

Matpaus i skuggan på Sommerland Sjælland Cup
pas att jag i en eller annan form
till kommande generationer kan
ge vidare av den entusiasm, kunskap och tillgivenhet till fotbollen
och näromgivningen som en rad
personligheter under min egen
uppväxt har gett uttryck för. Jag
vill här speciellt passa på att tacka
Rune Rönn, Tor ”Tuffe” Sparv,
Elof Rosendahl, Börje Kukkonen,
Christer Jåfs, Valde Haldin, Anders
Haglund, Pekka Utriainen och inte
minst mina egna föräldrar som alltid helhjärtat ställt upp för denna
ädla fritidsverksamhet!

Mikael Antell
Skribenten är verksam som diplomat
vid den finländska ambassaden i Köpenhamn. Han är ständig medlem i VIFK
och spelade själv i den blåvita dräkten
1980-1992

Anslut
Plussa-egenskapen
till ditt OP-Visa-kort.

Raikkaat tuulet Tanskasta:
Enemmän ”pientä peliä”

”Miksi pitäisi juosta yli 100 metriä,
ennen kuin voi ampua kohti maalia?”

S

ille, joka haluaa syventyä
jalkapalloilun eri muotoihin, internet on valtava tiedon ja inspiraation lähde. Tanskan
jalkapalloliitto, Dansk Boldspilunion, tarjoaa sivuillaan aika paljon
hyödyllistä tietoa. Ei tarvitse muuta kuin mennä sivuille www.dbu.
dk ja katsoa ensimmäisen sivun
alareunasta, lähemmin sanottuna
artikkelikokoelma otsikolla ”Handlinger & Holdninger”. En pysty
ymmärtämään mitä tanskalainen
sanoo, mutta lukeminen sujuu hyvin. Kjeld Bordinggaard ja Kasper
Hjulmand kirjoittaa otsikolla ”Den
nye vej” (”Uusi tie”) aika paljon
liittyen aiheeseen ’kaikki pelaa’.
Mutta he sisältävät aiheeseen hieman enemmän kuin yleiset kliseet
’lapset ovat lapsia’ ja ’mahdoton
sanoa, kenestä tulee isona hyvä’,
joita yleensä suustaan päästää silloin, kun halutaan antaa itsestä

kuva sosiaalisesti korrektina ihmisenä.
B & H muistuttaa, että vaikka
kypsien hedelmien poimiminen
tietysti tuntuu hyvältä, meidän ei
pidä unohtaa juurien kasteleminen. Jujuna tässä on, että eliittiä ja
massaa ei voi erottaa, koska he toimivat vuorovaikutuksessa. Ilman
toista, emme myöskään saa toista.
Tanskalainen kaksikko painottaa
kylläkin, että lähtökohtana täytyy
olla voiton tavoitteleminen, mutta
muistuttaa myös siitä, että lapset
tutkimuksien mukaan osallistuvat
urheiluun ”koska se on kivaa”.
Mutta jos ei menesty, ei kuitenkaan ehkä jaksa jatkaa.
Turvallisuuden tunne on oleellista. Mikäli alamme asettaa lapsille
liian suuria vaatimuksia, kaikki menee päin honkia. Suoraa kritiikkiä
on minimoitava. Sosiaaliset tarpeet
täytyy huomioida. Lapsia tulee

harjoitusten aikana aktivoida - kukaan ei kehity seisomalla jonossa
tai odottamalla minuuttikaupalla
pallo kainalossa.
Jos katsomme hieman konkreettisempia seikkoja, B & H kirjoittaa,
että lasten pitäisi pelata kauemmin
pienillä kentillä. ”Miksi pitäisi juosta yli 100 metriä, ennen kuin voi
ampua kohti maalia?”, kysyy 10vuotias tanskalainen tyttö. Tämä
lausahdus ilmeisesti kuvaa ongelmaa aika hyvin. Aikuisille on ihan
ok pelata 11 pelaajan voimin yli
100 metriä pitkällä kentällä. Mutta
tässä pätevät säännöt, jotka kirjoitettiin 150 vuotta sitten. Aikuisten
kirjoittamia – aikuisille kirjoitettuja. Mutta nuoremmille olisi ehkä
järkevämpää, jos löytyisi enemmän
kenttiä mallia Vaasan Monitoimiviheriö. Siis kaukalo, jonka sisällä on
pieni kenttä. Talviaikaan futsal on
mainio laji – tiivistä peliä ja paljon
pallon kosketuksia.

Tietokone
Ilman että B & H mainitsee ”niityillä ja palokujilla” pelaamista,
ajaudutaan helposti tähän ongelmallisuuteen. Tänään harjoitukset
ovat yleisesti ottaen oleellisesti
harkitumpia kuin 10 tai 20 vuotta
sitten. Mutta sen sijaan spontaani
jalkapalloilu jää vähemmälle. Moni
istuu tietokonepelien parissa
eivätkä pelaa jalkapalloa muuten

kuin joukkueen harjoituksissa.
Joten sellaista ”pientä peliä”, jota
ennen harrastettiin kavereiden
kanssa, ei ole enää samassa määrin
olemassa.
Tänä päivänä juniorimme pelaavat 7:llä kenttäpelaajalla kunnes
he ovat 10-vuotiaita. 11- ja 12-vuotiaat pelaavat 9:llä kenttäpelaajalla. Mutta jo 13-vuotiaina pätevät
aikuisten mitat; iso kenttä ja 11
kenttäpelaajaa. Mutta katsomme
asiaa miten päin tahansa, 12-vuotias ei ole aikuinen. B & H pohtii
pitäisikö peliä aikuisten mitoilla
lykätä muutamalla vuodella. Jokainen maa laatii omat sääntönsä,
mutta karkeasti Tanska seuraa samaa mallia kuin Suomi.
Jos konkretisoimme tilanteen 12vuotiaiden avulla, niin tanskalaiset
pelaavat jo silloin 11 kenttäpelaajalla, meillä taas 9:llä, mutta esimerkiksi Norjassa ja Espanjassa tässä
iässä edelleen 7:llä. Ääritapaus on
tässä yhteydessä Espanja, jossa juniorit vielä 10-vuotiaina normaalisti pelaavat 5:llä kenttäpelaajalla
– siis sama kuin futsalissa! Nyt tähän on tulossa ainakin Tanskassa
muutos. Olen huhujen kautta
kuullut, että tanskalaiset lapset
tulevaisuudessa pelaisivat 11:llä
kenttäpelaajalla vasta 15-vuotiaina.
Aivan kuten Espanjassa he pelaisivat 5:llä kenttäpelaajalla vielä 10vuotiaina.
Pohdittua niitä asioita, joita B &
H tuovat esille, ei ole kovin vaikeaa
ymmärtää heidän näkemyksiään.
Tutustukaa toki itse tähän raporttiin netissä! Tilastot, jotka osoittavat kuinka paljon enemmän pallon kosketuksia ja maalitilanteita,
maaleista puhumattakaan, syntyy
pienemmällä kentällä pelattaessa,
ovat kieltämättä mielenkiintoisia.
Tyydyn tässä viittaamaan B & H:
n artikkeliin, yksityiskohdat löydät
itse klikkaamalla. Mutta yhteenvetona voi todeta:
”Mitä useammin pelaaja joutuu
löytämään ratkaisu ongelman, pallon kanssa tai ilman, sitä parempi
pelaaja hänestä tulee!”

Enemmän tilanteita
Tätä vastaan on oikeastaan vaikea väittää. Pointti on siinä, että

peli pienemmillä joukkueilla tarjoaa enemmän tilanteita, jossa pelaajan rakentavat kyvyt joutuvat
koetukselle. Vain muutama viikko
sitten juttelin yhden VIFK:n juniorivalmentajan kanssa, joka oli haltioissaan siitä, miten hänen pelaajansa olivat oppineet liikkumaan
oikein ja tukemaan toisiaan. Tämä
oli seurausta sitä, että pitkään oli
harjoituksissa harjoiteltu ”kolme
kolmea vastaan”. Joten ehkä asiassa on jotain perää?
B & H syventyvät myös kysymykseen ”liian aikaisesta valinnasta”. Fyysiset erot voivat olla
valtavia, kaksi samanikäistä lasta
voivat fyysisesti olla aivan eri kehitysasteilla. Eräs seikka, jota B &
H eivät mainitse, mutta joka täytyy
tässä yhteydessä muistaa, on se,
että vuoden lopussa syntyneet lapset usein joutuvat puristuksiin. On
helposti huomattavissa, että eri
lajien huippupelaajista, valtaosa
on alkuvuodesta syntyneitä. Tässä
tapauksessa tilastot puhuvat niin
selvää kieltä, että juniorijoukkueille tulisi sallia oikeus käyttää tietty
määrä yli-ikäisiä pelaajia, jotka ovat
loppuvuodesta syntyneitä. Esimerkiksi kolme pelaajaa, jotka ovat
syntyneet (edellis)vuoden viimeisellä neljänneksellä. Myös tämä viimeksi mainittu seikka on osa keskustelua siitä, miten meidän tulisi
”kastella juuria”.
Erästä seikkaa jään aina pohtimaan kun luen tämän tyyppisiä raportteja. Eikö analysointia voisi aloittaa
toisesta päästä? Mikä esimerkiksi

erottaa Hyypiän tai Litmasen suuresta massasta? Onko olemassa ruotsalaisia analyyseja vuonna 1994
MM-pronssia ottaneen joukkueen
pelaajien jalkapalloilullisesta taustasta? Minkä tyyppisistä seuroista
he tulevat? Minkälaisista ympä-

ristöistä? Ovatko kasvaneet ”kaikki
pelaa”-periaatteen alla – vai aivan
päinvastaisen? Olivatko he kaikki
alusta asti hyviä – vai oliko heidän
joukossaan jopa joku, joka lapsena
oli tosi huono ja joka voisi toimia
esimerkkinä siitä, että kenestä ta-

hansa voi tulla hyvä, jos jaksaa
tehdä sen eteen töitä. Puhtaasti
psykologisesta näkökulmasta olisi
hyvä saada joskus tutustua tällaiseen esimerkkiin – jos niitä nyt on
olemassa.
CLAUS STOLPE

Kokkokalliontie 12, 65300 Vaasa,
puh. 020 4337043
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Juniorit ottavat ”tähden” esille

VIFK Gerby’94-joukkueen tyylikkäät ”tähtipojat” tyylikkäine paitoineen. Tähti on siinä, missä sen pitääkin – lähimpänä sydäntä.

Tärkeää,
että kaikilla
on samat
symbolit
”Isä…tässä paidassa on jotain vikaa…tässä on keltainen läikkä…”
Näin kertoi eräs vanhempi hieman
epätoivoisesti tapahtumista, kun
pojat olivat viime vuonna saaneet
uudet paidat.
Poika ei kerta kaikkiaan ymmärtänyt mitä keltainen nelisakarainen
tähti hänen paidassaan tekee. Tavallaan hän oli oikeassa. Se OLI
väärin - siis ihan muodollisesti. Jossakin vaiheessa on ilmeisesti tehty
päätös, että ainoastaan edustusjoukkueen paidoissa tulee olla tuo

klassinen tähti. Nuorempien tulisi
niin sanotusti ”tavoitella tähteä”
– jotain sellaista.
Tästä ainakin allekirjoittanut oli
autuaan tietämätön, kun Gerby’94joukkueelle tilattiin viime kesänä
uudet paidat. Viedessäni paidat
painoon, niihin tuli keltainen tähti.
Iloisin mielin menin tyytyväisenä
kotiin tehtyäni suuren luokan kulttuuriteon. Minua oli edellisvuosina
häirinnyt se, ettei VIFK:n juniorijoukkueet olleet tähteä käyttäneet.
En kerta kaikkiaan tiennyt, ettei
heidän odotettu sitä käyttävän.
Hieman nolo juttu, kun totuus
minulle valkeni. Mutta kun tekee
virheitä, ne täytyy tunnustaa - niin
teki myös allekirjoittanut. Soitin
”Henkalle” (Skytte, puheenjohtaja)
ja myöhemmin myös ”Mikelle”

(Smirnoff, varapuheenjohtaja). Ei
hätää. Mutta puhelinsoitto Mikelle
johti mielenkiintoiseen keskusteluun, joka seuraavaksi johti siihen, että kaikkien VIFK-joukkueiden, jotka tästedes tilaavat uusia
pelipaitoja, tulee painattaa niihin
klassinen IFK-tähti. Nuori herra
Smirnoff oli ensimmäistä vuotta
hallituksessa eikä ollut kuullut ”tä-

htikiellosta”, ja piti sitä yhtä kummallisena kuin allekirjoittanutkin.
Mutta, kuten sanottu, ei mitään
niin pahaa, ettei jotain hyvääkin.
Totta kai kaikilla VIFK:läisillä tulisi olla IFK-tähti, iästä ja tasosta
riippumatta. Samaan seuraan kuuluvilla tulisi olla sama symboli. Ja
piste
CLAUS STOLPE
Tähti lähellä sydäntä!
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