Witamy w VIFK!

”Välkommen till VIFK!” Tomas Arceusz är ny tränare för VIFK. Ännu i fjol tränade han Kiisto. ”Tomek” har redan bott många år i
Vasa. Han kom i tiderna till VPS och spelade dessförinnan i Legia Warszawa. Mer om Arceusz på sidorna 4-5.
”Tervetuloa VIFK:hon!” Tomas Arceusz on VIFK:s uusi valmentaja. Vielä viime vuonna hän oli Kiisto:ssa. ”Tomek” on asunut jo
monta vuotta Vaasassa. Pelasi aikoinaan VPS:ssä ja sitä ennen Legia Varsova:ssa. Lisää sivuilla 4-5.

Raportti Tukholmasta, s. 20
Damlaget till div. 2,
s. 11

Avslutning på säsongen 2007

N

u håller året 2007 deﬁnitivt på att ta slut, om
vi så vill eller inte. De
gångna veckorna har till mångt
och mycket (åtminstone på sportuppslagen i VBL och Pohjalainen)
handlat om vem som tränar vilket lag och till vilka lag Vasa IFK:s
nyckelspelare tar vägen. Den som
följt med händelserna har säkert
konstaterat att pusselbitarna faller
rätt väl på plats eftersom tiden går.
Harri Kevari gick till FC Kiisto, Tomasz Arceusz som önskade få träna Vasa IFK väntade ut Tomi Kärkkäinen som ﬁck sitt efterlängtade
liga kontrakt med VPS Oy.
Tomasz Arceusz signerade ett
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2+1 årigt kontrakt med Vasa IFK.
Han är en kille med stor erfarenhet av fotboll, från ligan i både
Polen och Finland samt från arenorna ute i Europa genom sina
UEFA-matcher och tränaruppdrag
runtomkring Vasa. Ser vi på slutresultatet så tror jag att samtliga parter i sammanhanget är nöjda med
lösningen och anser den som rätt
optimal. Vasa IFK önskar samtliga
lycka till i sina nya åtaganden.
Vasa IFK:s bollkonstnär Tony
Björk tog samma väg som Tomi
K och prövar sina vingar i VPS. Vi
önskar Tony lycka till i ligan. Tony
vet att dörren tillbaka till Vasa IFK
alltid står öppen.

Vår arbetsmyra på mittfältet
Johny Glasberg prövade på hos FF
Jaro i Jakobstad och talangen Robin Nordlund besökte Haka och
Inter för att visa upp sina färdigheter. Som tur var så får vi behålla
bägge två åtminstone en säsong
till.
Då tidningen kommer ut den
14.12 just innan jul så torde föreningen ha minst 12 -14 signerade
kontrakt med spelare ur truppen
från tidigare år och förhoppningsvis med något nytt dragplåster till
Sandviken inför 2008. Vasa IFK
kommer givetvis sin vana trogen
att lyfta fram de egna lovande juniorerna för spel i de högre serierna.
Målsättningarna inför 2008 kommer att ligga i linje med säsongen
2007. Föreningens mål är att på
sikt ha två representationslag i de
övre skikten av div. I och dessutom
ett herrlag i åtminstone div. III.
Föreningens höstmöte återvalde
undertecknad till ordf. och AnnChristine Grönholm, John Nordblad och Tomas Käld, som nya in-

valdes Lars Gästgivars, Kim Sund
och Christoffer Wiik. Vasa IFK välkomnar de nya styrelsemedlemmarna och önskar dem givande år
(= ﬂera) framöver i styrelsearbetet. Föreningen vill tacka Michael
Smirnoff vice ordf., Niclas Häggblom juniorsektionens ordf. (fortsätter där) och Rolf Kuni som ställt
upp i vått och torrt under väldigt
många år både för dam- och för
herr representationslaget.
Till slut så vill jag tacka alla aktiva, sponsorer och publik. Som under året hjälpt till på många olika
sätt och som gjort det möjligt att
bedriva en så omfattande verksamhet som Vasa IFK bedriver i
dag med sina 600 juniorer och tre
representationslag. En riktigt God
Jul och ett Gott Nytt År.
Vi hörs och syns nästa år igen
då Vasa IFK:s Magazin kommer att
trilla ned fem gånger i brevlådan.

Henrik Skytte
Ordf. för Vasa IFK

Kauden 2007 loppukatsaus

V

uosi 2007 alkaa olla
lopuillaan halusimme
sitä tai ei. Viimeviikkojen lehtipalstoilla, ainakin VBL:n
ja Pohjalaisen urheilusivuilla, on
spekuloitu kuka valmentaa mitäkin joukkuetta ja mihinkä joukkueisiin Vasa IFK:n avainpelaajia
siirtyy. Se joka on seurannut tapahtumia on varmaan todennut
että palaset loksahtavat paikalleen pikkuhiljaa.
Harri Kevari siirtyi Kiistoon,
Tomasz Arceusz, joka toivoi saavansa luotsata Vasa IFK:ta odotteli kunnes Tomi Kärkkäinen sai
odotetun liigavalmentaja sopimuksen VPS Oy:n kanssa. Tomasz
Arceusz allekirjoitti 2 + 1 vuoden
sopimuksen Vasa IFK:n kanssa.
Kaverilla on suuri kokemus jalkapallosta, mm. Puolan ja Suomen
liigoista, Uefa-otteluista Euroopan areenoilla, sekä monista valmentajatehtävistä ympäri Vaasaa.
Lopputulokseen nähden uskon
että osapuolet ovat tyytyväisiä
ratkaisuun, joka varmasti on aika
optimaalinen. Vasa IFK toivottaa
osapuolille onnea uusien tehtävien myötä.
Seuran pallotaituri Tony Björk
lähti VPS:ään samalle tielle Tomi
Kärkkäisen kanssa siipiään koettelemaan. Toivotamme Tonylle
onnea liigassa. Tony tietää että
ovi takaisin Vasa IFK:hon on
aina auki. Keskikentän työmyyrä
Johnny Glasberg oli testaamassa
Pietarsaaren Jarossa ja seuran nuori lupaus Robin Nordlund kävi
näyttämässä taitonsa Hakassa ja
Interissä. Onneksi saamme pitää
molemmat vielä ainakin yhden
kauden.

Juuri ennen joulua 14.12. lehden
ilmestyessä, on seuralla mahdollisesti 12-14 allekirjoitettua sopimusta joukkueen viimevuotisten
pelaajien kanssa, sekä toivottavasti
myös joku uusi vetonaula Hietalahteen vuodelle 2008. Vasa IFK
tulee tietenkin jatkossakin nostamaan omia lupaavia junioreitaan
korkeampiin sarjoihin.
Seuran syyskokouksessa uudelleen valittiin allekirjoittanut
puheenjohtajaksi sekä Ann-Christine Grönholm, John Nordblad ja
Tomas Käld. Uusina valittiin Lars
Gästgivars, Kim Sund sekä Christoffer Wiik. Vasa IFK toivottaa
uudet hallituksen jäsenet tervetulleiksi ja toivoo heille (monta)
antoisaa vuotta johtokunnassa. Seura haluaa kiittää varapuheenjohtajana toiminutta Michael Smirnofﬁa, juniorijaoston puh.joht. Niklas
Häggblomia, joka jatkaa junioripuolella, sekä Rolf Kunia, joka on
monena vuonna tehnyt kiitettävää
työtä sekä naisten- että miesten
edustusjoukkuissa.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia
aktiivisia, sponsoreita, yhteistyökumppaneita sekä yleisöä jotka
ovat vuoden aikana auttaneet ja
tukeneet monella eri tavalla ja
tehneet mahdolliseksi harjoittaa
tällaista suurenmoista toimintaa
jota Vasa IFK harjoittaa tänään 600
juniorin ja 3 edustusjoukkueen
kanssa.
Oikein Hyvää Joulua ja Iloista
Uutta Vuotta!
Palataan jälleen ensi vuonna uuden Vasa IFK Magazinin ilmestyessä!
Henrik Skytte
Vasa IFK:n puh.joht.
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Arceusz fanns i bakfickan
Någon
panik på
tränarfronten
hann det
inte bli

Det var en nöjd Henrik Skytte som såg till att Tomasz
Arceusz (t.h.) håller i trådarna för VIFK:s representationslag framöver. Att vi
anlitat den polske fotbollsprofilen
verkar vara en
lösning som alla parter är
tillfreds med. Inte minst Arceusz själv. Det här blir nog
bra! Eller för att summera
med en mer inhemsk variant av förstasidesrubriken:
”Välkommen till VIFK!”.

S

om bekant är Tomasz Arceusz ny tränare för VIFK:
s rep.-lag. De senaste åren
har Arceusz lotsat Kiisto (div. 2).
Där har han gjort ett gott jobb och
inte varit blyg med att ge chansen
åt unga spelare – något som varit
ett varumärke också för VIFK:s del
de senaste åren. Nu är det dags för
Arceusz att pröva vingarna som
huvudtränare ett trappsteg högre
upp i seriesystemet. Det här blir
spännande! VIFK borde vara ett
intressant lag att ta hand om. Eller för att summera det som skulle
bli Tomi Kärkkäinens sista tränarspalt i ”VIFK Magazine”; ”Ifall det
är något lag som är ett Vasa-lag så
är det VIFK. I genomsnitt hade vi
sex egna produkter i öppningselvan säsongen 2007. Som mest var
dom åtta.”.
Utåt sett har det sett ut som
”hela havet stormar” i den lokala
tränarkarusellen. Arceusz blev ledig sedan Kiisto anlitat Harri Kevari. Då sedan VPS’ förhandlingar
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Henrik Skytte on tyytyväinen edustusjoukkueen valmentajakysymyksen ratkaisuun. ”Kaikki
osapuolet, myös Arceusz itse (oikealla), näyttävät olevan hyvillään siitä, että olemme palkanneet jpuolalaisen jalkapalloprofiilin valmentajaksi, joten tämä on varmaankin hyvä ratkaisu. Kuten etusivun otsikko suomeksi kuuluu: ”Tervetuloa VIFK:hon”.
med de tunga alternativen strandat tog man kontakt med Tomi
Kärkkäinen. ”Kärde” tog chansen
och det är bara att önska lycka till.
Fem år är en lång tid med samma
lag. Så det hela kanske kan vara till
fördel för VIFK också. Kontinuitet
är viktigt. Men förnyelse behövs
också ibland.
Någon kris på tränarfronten
hann det aldrig bli för VIFK:s del.
Samma kväll som ”Kärde” skrivit
på för VPS satte sig Arcuesz ner
med Henrik Skytte och Peter Utriainen. Snabbt jobbat! Parterna
kom överens på direkten och avtalet mellan VIFK och polacken
inleddes den 1.12. Att det gick så
snabbt har sin enkla förklaring.
Arceusz hade redan tidigare hade
aviserat intresse i det fall det inte
skulle bli någon fortsättning för
Kärkkäinens vidkommande.
Med handen på hjärtat så kan på
rent ekonomiska grunder föredra
den lösning som nu blev fallet. Arceusz kommer att ha kvar sitt ci-

vila jobb. Kärkkäinen var däremot
anställd på heltid det sista året.
Men i en serie där spelarna jobbar dagtid är det ingen större vits
att ha coachen anställd på heltid?
Ja, ifall kassa-kistan svämmar över
kan man förstås sätta sprätt på
pengarna. Men när har nu en ﬁnländsk fotbolls-förening haft gott
om slantar? Biljett-intäkterna från
en division 1-match är inte översvallande.
Detta sagt utan att nu känna till
detaljerna i den egna föreningens
ekonomi. Men i och för sig har
ordförande sett glad ut på sistone.
Ett positivt tecken?
Tomasz Arceusz, 48 år ung, kom
redan 1989 till Vasa via VPS. Till
skillnad från ﬂertalet andra blev
han kvar här med familjen. Numera kan han titulera sig ”storviksbo”.
Det här har inte minst praktiska
fördelar för en lat person som undertecknad. Ifall jag framöver vill
intervjua tränaren för VIFK:s rep.lag är det nämligen bara att ringa

på vid grannen (!). Se’n då jag börjar komma med goda råd har han
förhoppningsvis förstånd att köra
mig på grinden. Erfarenheten må
tala för sig själv:
- Ungefär 200 matcher med Legia Warszawa i polska ligan och ett
par dussin matcher i UEFA-cupen.
Som tränare har jag 11 års erfarenhet. Plus att jag genomförde A-tränarkursen i Polen 1999.
Tränardebuten skedde ganska abrupt. Då hans landsman Boguslaw
Hajdas i mitten av 1990-talet ﬁck
sparken från VPS blev Arceusz
spelande tränare. Oberoende vem
som gör upp en ranking-lista över
de bästa utlandsförstärkningarna
som genom tiderna har kommit
till den här regionen så lär Tomasz
Arceusz höra till topp-namnen.
Det vill säga som spelare.
Förhoppningsvis gäller det även
som tränare.
Claus Stolpe

Arceusz löytyi takataskusta
Valmentajapaniikkia ei ehtinyt syntyä

T

omasz Arceusz on VIFK:
n edustusjoukkueen uusi
valmentaja ensi kaudella.
Arceusz on viime vuosina luotsannut FC Kiistoa 2-divisioonassa, jossa hän on tehnyt hyvää työtä. Hän
ei ole myöskään epäröinyt antaa
nuorille pelaajille mahdollisuuden,
ja näinhän on ollut myös VIFK:
ssa viime vuosina. Nyt Arceuksen
on aika kokeilla siipiään askelta
korkeammalla sarjajärjestelmässä
– siitä tulee jännittävää! VIFK on
mielenkiintoinen valmennettava,
siitä osoituksena lainaus Tomi
Kärkkäisen viimeisestä valmentajan palstasta VIFK Magazinessa:
”VIFK jos mikään on vaasalainen
joukkue. Meillä oli keskimäärin
kuusi omaa kasvattia avauskokoonpanossa kaudella 2007 – enimmillään heitä oli kahdeksan.”
Vaasalaisessa
valmentajasirkuksessa on käynyt aikamoinen
pyörremyrsky. Arceusz vapautui
sen jälkeen, kun Kiisto palkkasi
Harri Kevarin. Kun sitten VPS:n

neuvottelut nimekkäiden ehdokkaiden kanssa kariutuivat, otettiin
yhteyttä Tomi Kärkkäiseen. ”Kärde” käytti tilaisuutta hyväkseen
ja voimme vain toivottaa hänelle
onnea. Viisi vuotta on pitkä aika
valmentaa samaa joukkuetta, joten
valmentajavaihdos voi olla myös
VIFK:lle hyvä asia. Jatkuvuus on
hyväksi, mutta myös uudistusta
tarvitaan.
VIFK:ssa ei koskaan ehtinyt syntyä valmentajapaniikkia. Samana
iltana kun ”Kärde” oli allekirjoittanut VPS:n kanssa sopimuksen,
Arceusz istuutui Henrik Skytten
ja Peter Utriaisen kanssa saman
pöydän ääreen, osapuolet pääsivät heti yhteisymmärrykseen ja
sopimus Arceuksen kanssa tehtiin
1.12.2007 alkaen.. Nopeaa toimintaa siis, mutta siihen on olemassa
selitys. Arceusz on jo aikaisemmin
ilmoittanut halukkuudestaan valmentaa VIFK:ta, mikäli Kärkkäiselle tulisi muita suunnitelmia.
Puhtaasti taloudellisesta näkö-

kulmasta uusi valmentajaratkaisu
on positiivinen, koska Arceusz voi
pitää päätyönsä, kun taas Kärkkäinen oli viime vuonna palkattu täysipäiväisesti. Sarjassa, jossa pelaajilla on päivätyö, ei liene kovinkaan
mielekästä palkata täysipäiväinen
valmentaja? Okei, mikäli kassasta
pursuaa rahaa, niin sitähän voi
näin käyttää vaikka mihin, mutta
suomalaiset jalkapalloseurat ovat
harvemmin niin hyvässä taloudellisessa asemassa. 1-divisioonaottelun lipputulot eivät ole henkeä
salpaavia. En tosin tunne seuran
taloutta yksityiskohtaisesti, mutta
puheenjohtaja on viime aikoina
näyttänyt iloiselta, mikä täytyy tulkita positiivisena merkkinä.
Tomasz Arceusz, 48 vuotta nuori,
tuli Vaasaan ja VPS:aan jo vuonna
1989. Monesta muusta pelaajasta
poiketen, hän jäi perheensä kanssa Vaasan ja voi nykyisin nimittää
itseään isolahtelaiseksi. Tällä on
ihan käytännöllisiä etuja allekirjoittaneelle, joka on luonteeltaan

laiska. Kun jatkossa haluan haastatella VIFK:n valmentajaa, minun
tarvitsee vain soittaa naapurin
ovikelloa(!) Mikäli alan tyrkyttää
hänelle hyviä neuvoja, hän toivottavasti älyää näyttää minulle ovea.
Arceuksen kokemus puhukoon
puolestaan: noin 200 Puolan liigaottelua Legia Warszawan riveissä,
parisen tusinaa UEFA-cup ottelua
ja 11 vuoden kokemus valmentajana (plus Puolassa suoritettu Avalmentajakoulutus).
Kun Arceuksen maanmies Boguslaw Hajdas 1990-luvun puolessa välissä sai potkut VPS:sta, Arceuksesta tuli pelaaja-valmentaja.
Riippumatta siitä, kuka rankkaisi
kaikkien aikojen Vaasan seudulla
esiintyneitä ulkomaalaisvahvistuksia, Tomasz Arceusz kuuluisi varmasti huippunimiin. Pelaajana siis
– toivottavasti tämä pätee myös
valmentajatyöskentelyyn.

Claus Stolpe

HEMMABIO
harman/kardon

DVD spelare och 7.1
Hemmabioförstärkare

DVD-29 299€
AVR-350 999€

WASA HIFI
Kyrkoesplanaden 7 Tel 3120628 vard 10-18 Lö 10-14

www.wasahifi.fi

Kokkokalliontie 12, 65300 Vaasa,
puh. 020 4337043
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Lagom till att höst-stormarna
satte in samlades VIFK:s juniorer till den traditionella avslutningen i Övningsskolans gymnastik-sal. Senast vid det här
tillfället slås man av hur många
vi faktiskt är. Vanligen har man
så fullt upp med sitt eget lag att
man inte är så insatt i de andra
lagens verksamhet. Så redan
därför är det kul att kunna samlas en gång per år. Låt vara att
en del får myror i byxorna då
det börjar dra ut på tiden. Men
självfallet är det spännande
se’n då det egna laget skall
presenteras.
Juniorsektionens ordförande
Niclas Häggblom höll ett tankeväckande anförande och
betonade den sociala roll som
en idrottsförening har. Det är
en ständig utmaning att kunna
erbjuda något såväl för de som
satsar stenhårt på sin idrottsgren som de som är med mera
av sociala skäl.
Utöver den sedvanliga lemonaden och syltgrisen delades
en hel del priser ut. Det var allt
från Guldgossarnas pokaler till
jongleringsdiplom och teknikmärken.
Juniorsektionen och föreningen i övrigt tackar alla spelare
och föräldrar för den gångna
säsongen. Men nu i mörkret är
det bara att sikta vidare mot en
ny, framgångsrik fotbollssäsong
2008.
Claus Stolpe
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Perinteinen
junioreiden
päätösjuhla
Sopivasti
syysmyrskyjen
aikaan, VIFK:n juniorit kokoontuivat perinteiseen kauden
päätösjuhlaansa. Viimeistään
tässä vaiheessa huomaa, kuinka paljon meitä todellakin on.
Yleensä puuhataan vain oman

joukkueen keskuudessa, eikä
niinkään ehdi seurata muiden
joukkueiden toimintaa. Siksi on
kivaa kokoontua yhteen ainakin
kerran vuodessa. Oman joukkueen esittelyvuoro on tietenkin jännittävä, vaikka joillakin
on vaikeuksia istua paikoillaan
kunnes tämä hetki koittaa.
Juniorijaoston puheenjohtaja
Niclas Häggblom piti ajatuksia herättävän puheenvuoron
painottaessaan urheiluseuran
sosiaalista roolia. Seuran jatkuvana haasteena on pystyä tarjoamaan toimintaa sekä niille,
jotka haluavat todella satsata
lajiinsa sekä myös niille, jotka
osallistuvat enemmänkin sosiaalisista syistä.
Perinteisen hillopossun ja
limsan lisäksi jaettiin myös
koko liuta palkintoja, kaikkea
Kultapoikien pokaalista jongleeraustaidon diplomeihin ja
tekniikkataidon ansiomerkkeihin. Juniorijaosto ja koko seura
kiittää kaikkia pelaajia ja vanhempia menneestä kaudesta.
Syyspimeyden suojassa on
hyvä kääntää katseensa uuteen
menestyksekkääseen jalkapallokauteen 2008.
Claus Stolpe
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Matka taitokilpailujen
SM-kisoihin oli sosiaalinen
täysosuma

Uusia kontakteja luotiin toisiin
seuroihin ja paikkakuntiin

M

arraskuussa matkansa
junioreiden taitokilpailujen SM-kisoihin
Vantaalle suunnannut joukko, sai
joukkueen johtajaltaan Kaj Södermanilta paljon kehuja: ”Olen vuosien saatossa ollut monen ryhmän
kanssa jalkapallomatkoilla, mutta
tämä jengi kuuluu kyllä kaikkein
parhaisiin.” On helppo uskoa
häntä, kun seurasi miten helposti
pelaajat loivat uusia kontakteja.
No, ollaksemme ihan rehellisiä,
niin kyllä Kajtsu itse ja bussikuski
Tobbe Holmgren olivat myös hyvän tunnelman luojia. Syy siihen,
että itse olin matkalla mukana,
vietti enimmäkseen aikaa alavutelaisen pojan kanssa, jonka kanssa
hän ei ollut ikinä aikaisemmin puhunut – paitsi mahdollisesti joskus
VIFK 94:n ja Törnävän välisessä
ottelussa kinastellessan siitä kumman kuuluu saada sivurajaheitto.
Ne kaksi VIFK:laista, jotka eniten
seurustelivat keskenään, oli yksi
ruotsinkielinen ja yksi suomenkielinen poika, joista kumpikaan ei
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ollut erityisen kaksikielinen. Mutta
pedagoginen bussikuskimme ehdotti, että suomenkielinen poika
puhuisi ruotsia ja päinvastoin. En
voinut olla silloin tällöin kuuntelematta heitä salaa, koska se oli niin
kiehtovaa – ja he pärjäsivät todella
hyvin.
Kaikille pojille yhteistä oli, että
he saivat kaksi uutta ”isosiskoa”.
Jolleivät Mira Söderman (VIFK) ja
Emmi Ristimäki (SeMi) olisi ollut
mukana matkalla, moni olisi varmaankin tullut kotiin ilman lompakkoa tai puhelinta.
”Mirahan jää nyt ”eläkkeelle” näistä ympyröistä ollessaan jo 17-vuotias”, isä Kaj muistuttaa. ”Näistä kilpailuista on jäänyt monia hienoja
muistoja, mutta olen iloinen siitä,
että päätöksenä jää näin mukava
matka mieleen. Hän sanoo itse,
että on harvemmin nauranut näin
paljon.” Tätä aspektia matkasta
ei sovi unohtaa. Vaikka Vantaalle
matkustanut jengi yleisesti ottaen
varmaankin kuuluu heihin, jotka
ahkerimmin käy harjoituksissa ja

joilla on vahvin kilpailuvietti, niin
tällaisen tunnelmanhan he jälkeenpäin muistavat.
Taitokilpailut saavat varmaankin
aikaan myös sen, että moni innostuu harjoittelemaan omin päin
vähän enemmän kuin muuten

tekisivät. Varmaankin moni motivoituu yrittämään päästä taitokilpailujen SM-kisoihin myös ensi
vuonna, jolloin matka suuntautuu
pohjoiseen, Oulun.
Suurkiitos kaikille matkalla olleille!
Claus Stolpe

VIFK:lle kaksi kultaa
Sen lisäksi mitä yleisesti kirjoitin taitokilpailujen SM-kisamatkasta, niin
VIFK pärjäsi myös kilpailumielessä hyvin. Mira Söderman lopetti taitokilpailu-uransa voittamalla pallottelukilpailun, joka on taitokilpailujen
SM-kisojen yhteydessä järjestettävä taiteellinen temppukilpailu. Hänen
voittonsa huomioitiin myös muun muassa Helsingin Sanomissa. Paikallislehdissä kirjoitettiin paljon myös Andreas Lehtosesta, joka kolmantena
vuonna peräkkäin voitti 1995 syntyneiden poikien sarjan. Hänen toverinsa Hampus Holmgren oli seitsemäs – hieman lisää harjoittelua ja hän on
ensi vuonna palkintopallilla. Eetu Rahkola oli vuonna 1994 syntyneiden
poikien sarjassa neljäs siitä huolimatta, että hän on syksyn aikana sairastellut paljon, eikä ole voinut harjoitella. Matilda Seppelin oli neljäs vuonna
1995 syntyneiden tyttöjen sarjassa. Mira Söderman oli B-tyttöjen viides
– vain 1,7 sekuntia mitalisijoituksesta. Kun mukana oli vielä Tommi Helminen (P16-17), Robin Saarikko (P15) ja Lisa Söderman (T10), voimme
todeta, että VIFK oli niiden seurojen joukossa, joilla oli eniten osallistujia.
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Med åtta deltagare i teknik-FM hör VIFK till de föreningar i hela landet som hade flest deltagare. Juniorsektionens ordförande
(t.h.) samt Intersport-köpmannen Lasse Grönroos (t.v.) gladde sig åt att få träffa dessa suveränt tekniska VIFK:are och uppvakta dem efter förtjänst. De som de handlar om är Mathilda Seppelin, Lisa Söderman, Hampus Holmgren, Tommi Helminen,
Robin Saarikko, en något skymd Eetu Rahkola, Andreas Lehtonen samt Mira Söderman.
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Paras sijoitus sitten 1980
Glasberg teki neljä, ja ”Toffe” Kloo,
Tony Björk ja ”Putte”Lindroos kolme mieheen. Vertauskohteeksi voi
ottaa vaikkapa Petteri Kaijasillan,
joka voitti toisen perättäisen maalikuninkuuden tekemällä PK-35:
lle 18 osumaa. RoPS:in maalikone
Mweetwa oli yhden perässä, samoin PP-70:n Mika Lahtinen – joka
muuten teki melkein puolet seuran maaleista, eikä sekään riittänyt

Nuoret lupaukset
läpimurtoon 2008?
”Raippaluodon van Nistelrooy” - tai ehkä jotain sinne päin. Emil Strandback saa luultavasti
enemmän peli-aikaa ensi vuonna?

I

FK:n viimeiset kaksi kautta
Ykkösessä ovat päättyneet
hyviin sijoituksiin sarjan keskivaiheille – ja kuluneen kauden
kuudes sijahan merkitsee sitä, että
seuramme on maan 20 parhaan
joukossa. Koska näin on viimeksi
päässyt käymään – pitääkö palata aina seuran ”kulta-aikaan” ja
mestaruussarjapeleihin (viimeksi
1963)?
Katsotaan... 1990-luvun alussa,
kun viimeksi vierailtiin toiseksi
korkeimmalla sarjatasolla, visiitti
oli ranskalaista mallia eli päättyi
saman tien. Sitä ennen ykkösessä
käytiin vuosina 1980-81, ja vaikkakin kausi 1981 päättyi putoa-

miseen, oli sijoitus vuonna 1980
kuudes – eli sama kuin tänä vuonna – mutta koska silloisessa mestaruussarjassa olli vain 12 joukkuetta, oli IFK siis maan 18. paras
seura. Sitä ennen olikin kuivempia
vuosia... pikainen sikmäys v. 1985
ilmestyneeseen juhlakirjaan antaa
ymmärtää, että noin 1968-69 oltiin
lähellä nousua mestaruussarjaan
– joten elämme tosiaankin nyt parhaimipia aikoja vuosiin, etenkin
kun 2008 alkaa jo kolmas peräkkäinen kausi Ykkösessä.
Mutta se siitä – nyt on aika katsoa
kulunutta kautta, ja vähän tulevaisuuttakin.Kuka pärjäsi, ja kuka
ei? Jos menestyksen mittarina pide-

tään ”Veikkaus-pisteiden” määrää,
voidaan todeta Tony Björkin olleen koko Ykkösen kolmanneksi
paras (22 pistettä), kolme pistettä
ennen Miikka Tuovilaa. Björkin
palveluksista nauttii ensi kaudella
liigaseura. Tässä yhteydessä voisi
ehkä todeta puolustajien helposti
jäävän ansaitsemaansa huomiota
vaille – ehkäpä muuan J-C Westermark olisi voinut olla listassa korkeammalla? Sama nähtiin viime
vuonna Ylisen tapauksessa – mies
lähti liigaan, vaikka sitä ei pisteiden perusteella olisi arvannut. Varoitustilastoissa puolustajat pärjäävät paremmin – IFK:n kärkinimet
Kock ja Ahlvik katselivat keltaista
kahdeksan ja seitsemän kertaa.
Maalinteon vaikeutta olemme
valittaneet aikaisemminkin – IFK:
lta puuttui luotettava goalgetter,
joka olisi osannut toimittaa pallon maaliin kun ottelu oli voitettavissa. Tänä vuonna seuran sisäiseen maalikuninkuuteen riitti viisi
osumaa; siihen pystyivät Miikka
Tuovila ja Jonas Britschgi. Johnny

ANNONS
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sarjapaikan uusimiseen. JJK:n Babatunde Wusu teki 16 osumaa.Peliajassa mitattuna eniten kentällä
esiintyivät Tuovila, Westermark,
Björk, Glasberg ja Kloo, jotka juuri
tässä järjestyksessä pelasivat yli
2000 minuuttia (eli vähintään 22
peliä ja risat). Iloinen kolmikko pohjoisesta,Ahlvik, Kock ja Kolam, jäivät hieman alle tuon rajan. Kockin
peliminuutit yllättivät – mutta
tilastothan eivät valehtele. Eniten
pelanneen yksitoistikon täydentävät Britschgi,Ylihärsilä ja Lindroos.
Eniten sääliksi käy Jocke Strandia,
joka loukkaantui keväällä, eikä
päässyt kentälle ollenkaan.
Isolahden kristallikuulan mukaan
”vakiokentälliseen” nousevat ensi
kaudella Robin Nordlund, Emil
Strandback, Janne Salo ja Tobias Utriainen. Salo ja Utriainen pelasivat
paljon jo kuluneena kesänä, kun
taas Nordlundn kehitystä haittasivat loukkaantumiset. Tämä ennustus tehdään ennenkuin joukkueen
kokoonpano on tiedossa – pelaajistossa on kehityspotentiaalia, nyt
voi vain toivoa että joukkue pysyy
koossa mahdollisimman hyvin,
niin voimme nauttia divaripalloilusta vastakin.
Claus Stolpe
Tilastot koonnut Kim Sund heti
sarjan päättymisen jälkeen:
Katso www.vifk.fi

Damlaget stiger till division 2

S

äsongen 2005 saknades
ett damlag i VIFK, spelarna
och tränaren lämnade föreningen efter en degradering från
division 1. Säsongen 2006 spelade
det nystartade damlaget i division
4, säsongen 2007 i division 3 och
som en naturlig utveckling stiger
damlaget nu till division 2 inför säsongen 2008.
Spelet har gått som på räls i division 3. Av 18 spelade matcher
har 16 slutat i seger, en match i
oavgjort och likaledes en match i
förlust. Målskillnaden är närmast
hårresande: 77 gjorda mål och 9
insläppta. De få insläppta målen
talar om försvarsspelets styrka, de
gjorda målen i sin tur fördelar sig
positivt nog mellan hela 19 målgörare, med målspottarna Henna
Harju (18 mål) och Anette Ekholm
(14 mål) i täten. ”Det är fantastiskt
hur vi har förbättrat vårt samspel. I anfallet fungerar allt tidvis
som smort”, konstaterade den sist

nämnde i juli efter en söt 1-0 seger
över Sport/2 som för dagen hade
tre ligaspelare med som förstärkning.
Laget har varit ungt. Den yngsta
är ännu 15 år men tar glupskt för
sig på planen, den äldsta är 20+
och utstrålar den stabilitet som laget behöver. Totalt har 28 spelare
medverkat i damlagets matcher.
Dessutom har ﬂertalet också lirat
i b-juniorernas division 1 samt
hjälpt till i division 4, där föreningens motionslag spelar gladfotboll.
Träningarna inför den kommande säsongen inleddes i början av
november. I detta nu tränar laget
tre gånger i veckan, efter nyåret
är det fyra gånger som gäller. Nya
spelare från andra föreningar har
redan nu visat upp sig. Äldre spelare har kommit med i truppen. Allt
ser positivt ut med tanke på spel i
en högre serie.

ANNONS
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”Det var bättre förr” –
eller egentligen inte…
1) Träningsmängderna i särskilt
de äldre junioråldrarna har utökats men även de yngre juniorerna
tränar som lag mer frekvent än för
20 år sedan.
2) Vintersäsongens träningar har
ändrats markant då man kunnat
ﬂytta in i ﬁna fotbollshallar med
grus eller konstgräs som underlag,
gentemot snötäckta uteplaner och
sådan “tilläggsutrustning” som fotbollsskor med järnnitar infällda i

dubbarna och arktiska ytterkläder
( som inte andades för 5 penni,
raka motsatsen till dagens gore-tex
material).
3) Juniorernas möjligheter att
kunna följa med toppfotboll genom TV:n har förbättrats något
enormt och utbudet är endast begränsat till hur många betalkanaler
farsgubben ”nensat” skaffa sig.
4) Det ﬁnns idag inom VIFK ett
eller ﬂera lag i alla junioråldrar

från I 6 till A-18, och detta både
på pojk- som på ﬂicksidan. Joker
Strömsholms “Solskensgrabbarna”
bestod av 5-8 åringar och när man
var klar där var steget upp ofta
ganska så stort då man började
spela med 2-3 äldre pojkar i F eller
E-juniorerna.
5) Största delen av de fotbollsmässiga färdigheterna kom på 80talet dock från de långa och otaliga bakgårdsmatcherna, under de

Då 12-åringarna från VIFK tampades mot jämnåriga kompisar från Närpes i slutet av mars
var förhållandena ypperliga. Inte det ”klott-före” som skribenten fick nöja sig med då han
växte upp. Faktum är att de medhavda föräldrarna till och med kunde sitta direkt på marken sedan solen värmt upp konstgräset i Vörå.
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snöfria månaderna, som grannskapets knattar ivrigt ordnade. Den
allt större avsaknaden av dessa är
ju en direkt orsak till att de ledda
träningarnas antal utökats.
6) Koordinationsträning hade få
hört om men det aktiva lekandet
utomhus och alla de olika sporter
som utövades, innebar ju indirekt
att även dessa färdigheter tränades upp. Då för 20 år sedan var
de bara de mest utomordentliga
“nördarna” som satt inne och lekte
medan det idag övergått till att det
mer och mer ovanligt med fysiska
lekar eller spel utomhus, och den
spenderade fritiden inomhus kretsar kring tv-spel och datorer. Motionsutövandet i form av fotboll
eller annan sport är idag som regel något junioren utövar i någon
organiserad förening.
7) Idag följer alla VIFK:s juniorlag de av det ﬁnska fotbollsförbundet upplagda linjerna om rättvisa
tränings- och matchförhållanden
dit bland annat “Kaikki Pelaa” systemet hör. För 20 år sedan så hade
nog VIFK en human och rättvis
linje om spelfördelning på juniorsidan men det var inte lika bokstavligt som det är idag.
Ovan listade jag 7 stycken större
förändringar som uppstått sedan
man själv började lira i solskensgrabbarna i början av 1980-talet.
Skulle denna text ha skrivits av någon som är 10-15 år äldre än mig
skulle skillnaderna ha varit än mer
drastiska.
Frågan man då ställer sig när
man ser på “utvecklingen” är klassisk, var det bättre förr eller är det
bättre nuförtiden ? Enligt undertecknad så ﬁnns det inget rätt svar
på frågan då det lite beror på hur
man vill betrakta vissa av dessa
förändringar. En utökad träningsmängd på bekostnad av mindre
mängd “bakgårdsfotboll” går väl

Reflektion över vad som hänt
mellan 1981 och 2007

egentligen ut på ett. Den ledda träningen borde vara mer kvalitativ
och är ganska så säkert även det.
Det ger ju dagens juniorer ett ypperligt tillfälle att utvecklas till en
god fotbollsspelare då junioren
kan välja att träna timtal på egen
hand (precis som man kunde för
20 år sedan) men att även kunna
få ta del av fotbollslagets träningar
och tränarnas råd (vilket man inte
i samma utsträckning kunde få förr
p.g.a det lägre antalet träningar).
Träningsförhålladena har förbättrats markant sedan 80- talet och
detta kan inte tolkas som något
annat än en positiv utveckling i
rätt riktning. Idag ﬁnns det mycket
ﬁna träningsmöjligheter på i princip alla större orter och en även
på en hel del mindre ( t.ex Vörå:
s inne- och utekonstgräsplaner).
Det skall bli intressant att följa
med kopplingen mellan goda träningsförhållanden och kommande
ﬁnska fotbollsspelare.
Hallen i Lahtis byggdes tidigt (redan 1980)och den användes bland
annat av en liten mörkhårig kille
med hockeyfrilla, som tränade
timtals på egen hand för att förbättra sin teknik, och som sedan
via Ajax, Barcelona och Liverpool,
kom att bli den hittills bästa ﬁnska
fotbollsspelaren detta land kunnat
producera. Jari Litmanen hör till
den första generationen som gavs
den möjligheten.
Har man tillgång till betalkanaler
kan du lätt hitta minst en toppfotbollsmatch per dag från någon av

TV-kanalerna. Eurosport och ﬂera
andra av gratis-kanalerna visar
även mycket fotboll. Således kan
man även om detta säga att vi gått
från sämre till bättre när det gäller
utbudet av toppfotboll.
Bortfallet torde ha minskat då
varje junior idag får spela på den
nivå de klarar av och tillsammans
med jämnåriga. Till detta påstående hör även tillkomsten av ”kaikki
pelaa” reglerna som klart och tydligt visar riktlinjerna. Även på detta plan är således verksamheten
idag bättre än vad den var för 20
år sedan.
De juniorer som lärde sig fotboll under 1980-talet börjar inom
några år ha sagt sitt i de inhemska
fotbollsserierna och det är 1990talets juniorer som helt tar över.
Har ﬁnsk fotboll utvecklats till
den grad att vi kan vänta oss en
höjning av standarden på den inhemska fotbollen, och kan vi t.om.
hoppas på att våra landslag kan
nå internationella framgångar?
Kanske, det ser onekligen lovande
ut, de ﬁnska juniorlandslagen har
kvalat sig in till samtliga stora turneringar (EM och VM) under de
senaste åren och var under ett skede, tillsammans med Spanien, det
enda europeiska land som lyckats
med den bedriften.Tiden får sedan
visa hur det går när dessa lovande
unga killar tar steget vidare upp i
seniorfotbollen. Det bör även påpekas att äldre årgångar av de ﬁnska juniorlandslagen även klarat
sig bättre internationellt än vad de

sedan har som seniorer. Kommer
2000-talets juniorer sedan att vara
den generation som tar vårt herrlandslag till sin första stora slutturnering eller kommer det redan att
uppnås inkommande höst, eller är
det 1990-talets juniorer som till
slut kommer att ﬁxa det?
Om vi återgår till den lokala fotbollen så ser det ju riktigt ljust ut
redan nu. Lokala konkurrenten VPS
spelar i FM-ligan, VIFK är för andra
året i rad i division 1 emedan Vasas
tredje stora juniorfotbollsförening

Kiisto, huserar i divison 2. Samtliga
tre lag har ﬂera egna produkter i
truppen men på denna front ligger VIFK nog bäst till där långt
över hälften är egna produkter. På
damsidan fortsätter FC Sport i damernas liga emedan samma förenings B-juniorer tillsammans med
VIFK och Sundom IF ser ut att ha
kommande kanonåldersklasser till
seniorfotbollen om bara något år.
Trots en mängd bra ligaspelare
har inte vår hemstad på bra länge
förmått att få någon spelare ända
upp till herrlandslaget. VIFK:are
med ligarutin är det inte heller
alltför många att räkna upp, Christoffer Kloo (Sundom och VIFK), J-C
Westermark, Peter Holm, Christian
Sund och de inför denna säsong
till ligan ﬂyttade Andreas Björk
och Sebastian Strandvall.

Kim Sund
- som med bättre träningsförhållanden skulle ha varit nästan lika
långt från landslagsspel -

Spela hårt, men schyst.
Vara alla KAMRATER på och utanför plan,
både med lagkompisar och motspelare!
Det vinner alla på!

Även när det gäller MILJÖFRÅGOR
vinner alla på att spela enligt
spelreglerna!
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Utbyteslag från Wasa Footballcup
till Luleå-spelen

F

ör drygt ett år sedan blåste förändringens vindar genom VIFK Barcelona.
Sommaren 2006 var något kaotisk med
många nya tjejer i laget samt en avgående tränare, lagledare och kassör. Den enda ”gamylen”
(betyder i dethär fallet ett års erfarenhet) som
fanns kvar, var tränaren Lasse Sundqvist. Truppen kompletterades snart med Tom Lampinen
som kom in som tränare samt lagledaren Lotta
Kuula. Lagledningen fullbordades av servicemannen Hardy Koivunen och kassören Maria
Johansson.
Under hösten försökte vi få all den information av juniorsektionen som krävdes för att
kunna fungera i VIFK. Allting var inte självklart
eftersom lagledningen var ny i IFK-sammanhang. En del missförstånd uppstod för oss som
var nya. Men allt redde upp sig efter hand. Lyckligtvis visade Hasse Backman stundtals prov på
ett mycket gott tålamod och kontakt till juniorsektionen hålls regelbundet.
Den kommande säsongen planerades ganska
detaljerat på såväl spel-, tränings- som penningsidan. Laget skulle få en ny speldräkt och
för första gången skulle laget dessutom åka iväg
på en turnering som krävde övernattning. Efter
livlig e-post kommunikation och otaliga diskussioner togs beslutet att laget skulle delta i
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Luleåspelen. Beslutet underlättades av att Wasa
FootballCup kunde sammarbeta med turneringsarrangören i Luleå och vi kom att tillhöra
ett lagutbyte.
Barcelona är ett stort lag med hela 23 aktiva,
ivriga ﬂickor. Det är ett gäng härliga ﬂickor med
hög träningsnärvaro. Problemet är att fördela
tillräckligt med speltid i matcher åt så många
ﬂickor. På vårens föräldramöte togs beslutet
att laget skulle delta i både juniorcupen och distriktsserien. Med många matcher möjliggjorde
man att ﬂickorna kunde få många bollberöringar trots det stora antalet ﬂickor. Med ett gemensamt beslut bestämdes också att laget hålls
ihop och inte delas i tu i seriermatcherna vilket varit fallet under föregående säsong. Detta
för att hålla lagandan god. I planen ingick att
några ﬂickor står över i varje match och matcherna spelas med tre kedjor.Tre kedjor kunde
tyckas strida mot “kaikki pelaa”-regeln att alla
ska få spela minst halva matchen, men med så
många ﬂickor går det inte att genomföra ens
rent matematiskt.Vårt beslut visade sig vara
väldigt fungerande och rättvist.
Första gången under lagets historia gjordes
större ansträngningar i laget ekonomiskt och
där får vi i första hand tacka föräldrarna som
ställt upp på en massa talkoarbeten. Dessa tal-

kon har också för sin del bidragit till den ﬁna
lagandan som genomsyrar hela laget inkluderande föräldrarna.
I WFC var spelet stundtals ﬁnt och laget tog
sig till ﬁnalen, där vi dock förlorade.
Säsongens höjdpunkt var Luleåspelen första
helgen i augusti. Vi var hela 56 personer i bussen till Sverige. Föräldrarna och syskonen var
med på noterna (nästan lika ivriga som ﬂickorna) och hade på sig stiliga kornblåa IFK pikéskjortan med texten “Fans of VIFK Barcelona”
på ryggen. På vägen till Sverige stannade vi i
Uleåborg för att köra go-cart. Efter åtta timmar
i buss anlände vi till Luleå. Vi bodde på Örnvikens konferenshotell där ﬂickorna hade ett
vandrarhem helt för sej själva, med några föräldrar som såg till att ﬂickorna lade sig i tid. Övriga
föräldrar och syskon inkvarterades i stugor och
i hotellet. Turneringen gick spelmässigt bra. Vi
gick obesegrade ur vår zon, men i kvartsﬁnalen
blev det tvärstopp, mot OPS som vi redan besegrat i zonspelet. Besvikelsen var ganska stor för
ﬂickorna. Efter kvartsﬁnalförlusten samlades
ﬂickorna och lagledningen till en palaver för
en diskussion och för att lätta på sorgen.
Det tog inte länge före tårarna hade bytts till
glädje då vi ﬁck arrangera ett eget disko i hotellets bar. Förutom ﬂickorna och föräldrarna

deltog också Oravaispojkarna (som bodde på
samma område). Luleåresan var ett äventyr
som säkert ingen glömmer i första taget. Allt
som allt var det tidsmässigt bra att åka ur turneringen i kvartsﬁnalen eftersom mammornas
dröm om Haparanda Ikea kunde fullbordas på
hemvägen.Alternativet hade varit hemkomst kl
5 på måndag morgon och ingen Ikea för mammorna. Allt har sina sidor...
Förutom de egna matcherna har hela 15 ﬂickor spelat i en eller ﬂera matcher med F94 på
stor plan i distriktsserien. Det här samarbetet
(som togs upp i förra numret av denna tidning)
har varit verkligen givande och är en av de ﬁna
sakerna med en förening med lag i alla åldersklasser.
Säsongen har innehållit både uppförs- och
mindre nedförsbackar. Genom diskussion har
vi löst utmaningarna. Vi tränare har strävat till
att hela tiden försöka bearbeta och diskutera
saker och ting och vi upplever att lagkänslan
liksom samarbetet med spelare och föräldrar
har varit ypperligt.
Här vill vi också rikta ett stort tack till alla
som ställt upp för laget inkluderande sponsorer och föräldrar. Föräldrarnas stöd är oerhört
viktigt för att man som tränare skall orka arbeta
vidare. Men det allra viktigaste är ﬂickornas iver
och glädje över att få lära sig nya saker. Nästa år
spelar vi med åtta utespelare och offside och
det kommer att bli en stor utmaning för laget!
Tomppa å Lasse
De som vill veta mer om laget kan väldigt gärna
logga in på våra egna hemsidor, med adressen
http://barca.moblog.fi. Massor av kul bilder och annat smått och gott.

Kommer ni ihåg
”bolltrixerskan”
Mira Söderman
som vi uppmärksammade med ett helsidesreportage i augustinumret av ”VIFK Magazine”?
För en tid sedan fick Mira en synnerligen intressant, personlig inbjudan till en ganska speciellt
fest-tillstälning. Närmare bestämt FBF:s 100årsjubileum på Fiskartorpet tisdag 18.9 så kom
man med anledning av detta bl.a. att anordna
en lekfull jongleringstävling som en av programpunkterna på festen.
För att nu nämna exempel på en del av de
prominenta gästerna så var Michel Platiní, Sepp
Blatter och Roy Hodgson några av de som var
domare i tävlingen. Vi utgår från att Mira hälsade
till Platini och gänget från alla VIFK:are.
Att gästerna gjorde ”vågen” till Miras ära utgår vi förstås också ifrån. Sedan gick hon och
tog FM-guld i den jonglörtävling som ordnades
som ”show-nummer” i anslutning till teknik-FM i
Vanda 17-18. 11.

Historian paras piirinmestaruusmitalisaldo

N

Poikien
taso
korkea
– ja leveä

Paljon hyviä poikia - esimerkiksi ysikolmosissa. Tässä VIFK Celtic ja VIFK Smedsby pelaa
vastakkain. Ensi vuonna meillä on tasojoukkueita sekä ysikolmosissa että ysinelosissa.

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
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uoria, lupaavia pelaajia ei löydy pelkästään
edustusjoukkueesta,
vaan tulossa on enemmän hyviä
junioripelaajia kuin koskaan ennen – tämän kertoo katsaus eri
ikäluokkien piirinmestaruustaulukoihin. Ainahan on löytynyt yksittäisiä ikäkausijoukkueita, jotka
ovat menestyneet, mutta nyt tulokset ovat lupaavia kautta linjan.
Niistä viidestä ikäluokasta, joissa
jaetaan piirin mestaruuksia, VIFK
voitti kaikki paitsi ysikolmoset,
joissa taas oli niin paljon pelaajia
että heidät voitiin jakaa kahteen
tasavahvaan joukkueeseen – jotka
taas voittivat hopeaa ja pronssia.
Tulevaksi kaudeksi joukkueet yhdistyvät tähdäten ”Kai Pahlman
Cupiin” – eli 15-vuotiaitten epävirallisiin Suomenmestaruuskisoihin.
Piirin mestaruuteen ylsivät VIFK
City ´95,VIFK Gerby ´94, 15-vuotiaat ja vielä vanhin ikäluokka. Näin
ensi vuoden B-junnuissa on sekä
leveyttä että tasoa – toivottavasti
tarpeeksi pelaajia kahteen joukkueeseen.Tämä olisi hyvä, koska olisi
toivottavaa voida tarjota peliaikaa
myös niille, jotka ovat pelanneet
monta vuotta IFK:ssa mutta eivät
halua tai voi panostaa täysillä.
Pitkässä juoksussa tälainen ”sosiaalinen vastuunkanto” voi oikein
hoidettuna tuottaa mm. uusia juniorivalmentajia. Myös ysineloset
ja ysiviitoset ovat hyvässä jamassa
– ei muuta kuin jatketaan hyvää
työtä. Ja uusia nuorempia ikäluokkia on tulossa täydentämään toimintaa.
Näissä merkeissä voi odottaa – ja
toivottaa lukijoille – Hyvää Uutta
JalkapalloVuotta 2008!

Claus Stolpe

Uusi ote puunkäsittelyyn!

Loglift Jonsered Oy Ab
Tehdaskatu 7, PL 54
24101 Salo
Puh. 0204 55 2599
Fax 0204 55 2500
logliftjonsered@hiab.com
www.hiab.com
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Ensidiga
lästips från
”Mango”
Vill man den här tiden på året
a) få julklappstips, b) få tiden att
gå samt c) diskutera fotboll ur
alla möjliga perspektiv kan man
gärna kontakta Magnus
”Mango” Nordman.
Det bongar alla tre punkter.

D

et gångna året har han
tränat VIFK:s 15-åringar.
Ja, desstuom var det i år
just Magnus som hade hand om föreringens ”sommarfotis” med extra-träningar för de mer ambitiösa
av de något yngre pojkarna.
Året innan hade han hand om
A-juniorerna. Nästa år är det B-juniorerna som gäller. Handlar inte
om att han byter lag nu igen. Ja, till
hälften förstås. 15-åringarna blir
B-juniorer – nu i sällskap med årgång 1991. Bra gäng han har hand
om. Gruppen är tillräckligt stor
för att räcka till två lag. Det mer
satsande laget håller till i division
1. Där vi förstås hoppas på tätkänning för VIFK:s räkning. Önskemål
kan man alltid framföra. Inte minst
den här tiden på året.
Men nu gällde det egentligen
inte B-juniorerna, utan coachens
bokhylla. Där ﬁnns nämligen en
hel massa julklapps-tips. Magnus
Nordman kommer från Malax och
studerar sedan några år statskunskap vid Åbo Akademi i Vasa. Men
det är ingalunda Machivellis ”Fur-

sten” eller Lijpharts funderingar
kring valsystem som dominerar i
bokhyllan.
Utan fotboll i alla upptänkliga
former.
- Finns ju hur mycket som helst
på det här området, menar Magnus. Det här är ju toppen av ett
isberg. Men vi kan ju se vad vi hittar…
Rent fotbollsmässigt har Magnus’
egen karriär kantats av skador.
Men i stället ﬁck VIFK en ambitiös
tränare.
På temat fotboll ﬁnns jus å många
infallsvinklar; historik, taktik etc..
Den som någon gång har traskat
in på en bokhandel i England och
sökt sig till sportavdelningen slås
med häpnad över den ﬂora av biograﬁer över enskilda spelare som
ﬁnns.
- Eftersom ”Blaskans redaktör”
alltid håller på Brasilien då det drar
ihop sig till VM kunde man kanske
rekommendera ”The Principles of
Brasilian Soccer” av Jose Thadeu
Goncalves?
Inte illa. På så vis kanske man

framöver vet något om dom man
håller på?
Då det gäller träning, taktik och
fotbollsﬁlosoﬁ i största allmänhet
brukar Amsterdams stolthet Ajax
framhållas i alla möjliga sammanhang. Inte minst på tränarkurser
och annan fortbildning för de som
vill gå lite mer på djupet kring detta med fotboll. Föga förvånande
ﬁnns material om den saken i den
nordmanska bokhyllan:
- Jodå. “The coaching philosophy of Louis van Gaal and the
Ajax coaches” heter en prima bok.
Den är skriven av två karlar som
heter Henny Kormelink och Tjeu
Seeverens. Men det ﬁnns också
en annan bok som är mer på det
konkreta planet; ”Ajax training
sessions” av Jorrit Smink. Handlar
om en tränare som för sin UEFA-

Licens studerade Ajax-träningar
under en säsong. Dom känns - och
är - väldigt simpla övningar. Mycket av tipsen lämpar sig kanske för
yngre grupper. Men jag tycker nog
att jag själv har haft konkret nytta
av den här boken i mitt eget tränarskap.
Ser vi på allra färskaste bidragen
till den nordmanska bokhyllan så
är det en del holländskt som gäller:
- En som heter Richard Kentwell
har tillsammans med just Henny
Kormelink har skrivit en bok som
heter ”Dutch Soccer Drills 1-3”.
Här har jag hittat en hel del nyttigt som jag använder mig av då
jag planerar nästa säsong. Också
”Fitness training in soccer” är bra.
Den är skriven av dansken Jens
Bangsbo. Karl’n har hand om fys-

Kan holländsk
fotbollsfilosofi
komma att påverka
VIFK:s B-juniorer
nästa sommar?

träningen i danska landslaget och
jobbade tidigare för Juventus. Så
han borde veta vad han talar om.
Very well… Vi tröskar vidare
i uppsjön av fotbolls-relaterade
böcker… Intervjun blir till stor
del en uppräkning av boktitlar.
Men samtidigt kan det på sikt vara
en guld-gruva för de läsare som på
ett seriöst sätt vill förkovra sig på
temat.
- Också “Fitness training for soccer” (Ken Sherry& Anthony John
Harris) ger en del konkreta tips
kring konkret fotbollsträning, funderar Magnus medan han bläddrar
vidare i högarna.
Nåväl. Om jag då vill fördjupa
mig lite mer i t.ex. det här med
zonspel. Var skall jag då börja gräva?
- ”Coaching the 4-3-3” av Massi-

mo Lucchesi, tror jag. Kanske den
mest intressant
enligt dina önskemål. Innehåller bland annat stycket ”positioning during the defensive phase”
och ”getting the defensive phase
across”. Svårt att översätta vettigt,
funderar Magnus. Men bland annat
behandlar det grunderna i zonspel
och visar hur man kan lära ut, förklara och bygga upp den defensiva
delen av spelet. Utgår mycket från
4-3-3, som titeln säger.
Den där Lucchesi är ingalunda
insnöad på just 4-3-3. Det ser man
om man bläddrar vidare i högen:
- Nä, skrattar Magnus. Här har vi
en bok av samma karl. Men den har
titeln ”Coaching the 3-4-1-2 and 42-3-1”. Sånt där kan man fundera
länge på. Men han ﬁck väl inte allt
att rymmas inom samma pärmar.

Så det blev två böcker i stället.
- På tal om det där med zonspel
så har jag en pärla som heter ”Modern tactics in soccer”. Hmmm…
Den var visst utlånad… Inte kommer jag nu ihåg vad författaren
heter heller.
Svenske ”Svennis” Eriksson är
ju aktuell med jämna mellanrum.
Efter en tids arbetslöshet tog han
sig han Manchester City. I den
nordmanska bokhyllan är han representerad via en uppenbart läsvärd bok som ”Svennis” gjort tillsammans med idrottspsyokologen
Willi Railo och en karl som heter
Håkan Mattson:
- Den heter kort och gott ”SvenGöran Eriksson on soccer”. En
mycket bra bok som förklarar
den mentala sidan av idrotten.
Nycklar till motivering, hur man
bygger självförtroende, hur bygga
laganda, att överkomma rädsla för
att förlora och hur tänka offensivt
och attackerande istället för defensivt och avvaktande.
Roy Keanes självbiograﬁ anser
han också vara läsvärd. Men med
vetskap om att killen som gör
”VIFK Magazine” håller på Arsenal
låter han bli att bjuda ut den. Klokt

nog. Samma gäller en bok om Wayne Rooney.
Samtalet glider in på andra intressanta böcker på temat. Eftersom
”Mango” kan sina egna böcker
utantill – plus att några är på utlåning till folk som har namn om sig
att faktiskt lämna tillbaka sånt dom
har lånat hamnar man själv också
på en smärre utfrågning kring den
egna bokhyllan. Slutade med att
jag ﬁck låna ut den relativt färska
boken om Mikael Forssell liksom
Fredrik Ekelunds ”Sambafotboll”
och Eva af Geijerstams ”Gre-NoLi”. Alltså boken om Gren – Nordahl och Liedholm; den svenskan
stjärntrion i AC Milan på 1950-talet. Den där ”Sambafotboll” handlar om fotbollens bakgrund och
betydelse i Brasilien. Helt suverän.
Den också. Dom där guldklimparna kunde vi egentligen göra en separat text om. Se’n nå’n gång.
Nu är det bara att önska B-juniorernas coach arbetsro. Alla andra
VIFK-coacher för såväl pojkar och
ﬂickor också för den delen.
Samt en fridfull jul och ett synnerligen gott nytt fotbollsår 2008.

Claus Stolpe

”Väärä” Allsvenskan:in ottelu jäi näkemättä
Yhdeksän ruotsalaista nimeltä ”Bajen”
– mutta löytyy vain yksi ”Gnaget”

M

ikäli joskus onnistun
raahautumaan ulkomaille,
matkasuunnitelma tehdään kyseisen matkakohteen
jalkapallo-ohjelman
perusteella. Tietysti, mitenkäs muuten? Kesäinen Tukholman matka
piti siis ajoittaa Allsvenskanin otteluohjelman mukaan. Onnistuin
löytämään yhden viikon, jolloin
kolmella neljästä (sic!) paikallisseurasta oli peräkkäiset kotiottelut. Vain Hammarbylla oli kyseisellä kierroksella vierasottelu. Very
well … odotin innolla otteluita
AIK – Örebro, Djurgården – IFK
Göteborg ja Brommapojkarna
– Malmö!
Osoittautui kuitenkin vaikeaksi
saada kaikki kolme ottelua mahdutettua matkaohjelmaan, joten käytännön syistä päätin valita pois ottelun Djurgården – IFK Göteborg.
Siitä huolimatta, että kotijoukkueessa oli kolme suomalaista.
Tämä osoittautui todella typeräksi valinnaksi.
Kun jälkeenpäin olen seurannut
tapahtumia Allsvenskanissa, niin
nämä kaksi joukkuetta yhdessä
Kalmar FF:n kanssa ovat olleet
mestaruuden
päätavoittelijoita.
Bonuksena IFK-joukkue lopulta
korjasi potin.
Nähdyissä otteluissa esiintyi
kaksi selvää karsiutujaehdokasta
(Örebro ja BP) sekä joukkue, joka
yhdessä Helsingborgin kanssa on
tämän kauden epäonnistuja (Malmö) tässä sarjassa. AIK sen sijaan
on onnistunut pysymään kärkikaksikon vanavedessä. Yllätyksekseni
Örebron onnistui pysyä ”Gnaget”:
in (AIK:n lempinimi) vauhdissa ja
ottelu päättyi 1-1. Tosin yksi ottelu
ei vielä paljoakaan kerro, mutta näkemäni perusteella väittäisin, että
vaikka Örebro on sarjataulukon
häntäpäässä, se pärjäisi aivan varmasti hyvin Suomen SM-Liigassa.
Kuten myös perinteikäs Malmö FF.
Sen menestyksen puute tänä kau-

Kolme pääsarjan peliä kolmen päivän aikana Tukholmassa. AIK pelasi tasan ÖrebroSK:ta vastaan. Ihan kiva peli ja ennen kaikkea mahtava fiilis Råsundan katsomossa. Samassa areenassa Brasilia voitti maailmanmestaruuden vuonna 1958. Isäntä kaatui 2-5 vaikka marraskuussa
edesmennyt Nils Liedholm oli tehnyt 1-0 Ruotsille.
tena on poikkeus, joka vahvistaa
säännön. Ja sainhan minä nähdä
Jonathan Johanssonin. Litmanen
sitä vastoin oli tapansa mukaisesti
loukkaantunut.
Meidän leveysasteilta katsottuna
Allsvenskanin
mielenkiintoisin
pelaaja on tietysti Halmstadin
Tim Sparv, josta povattiin vuoden
tulokasta. Itsepäinen jalkavamma
on kuitenkin estänyt hänen menestyksensä tänä kesänä. Jossakin
vaiheessa vielä näytti siltä, että hän
ottaisi
ruotsinmestaruuskultaa
ensimmäisenä vuotenaan, mutta
meneehän niitä junia vielä.
Tulokkaan BP:n pysytteleminen
sarjataulukon loppupäässä oli odotettua. Samassa kastissa ovat myös
kaksi muuta tulokasta; Trelleborg
ja Örebro. Nämä kolme ovat koko
kesän ajan olleet sarjan viimeisillä
sijoilla, ja BP oli lopulta se joukkue,
joka sai antaa periksi.
Tarkasteltaessa tukholmalaisjo-

ukkueita maantieteellisesti, voidaan sanoa, että Hammarbyn vahvoja
alueita ovat kaupungin eteläiset
osat, kun taas AIK hääräilee pohjoisessa ja BP lännessä. Djurgårdenilla ei ole selvää aluetta, mutta
vauras kaupunginosa Östermalm
on monen DIF:läisen asuinpaikka.
Koska Allsvenskan-sarjaa laajennetaan 16 joukkueeseen, vain BP
karsiutui. Kolme joukkuetta nousi
sarjaan. Näistä IFK Norrköping
meni muilta karkuun jo kauden
alussa. Sen jälkeen on ollut tasaista, mutta lopulta pärjäsivät GIF
Sundsvall ja Ljungskile SK.
Kaikki kolme ovat omalla tavallaan mielenkiintoisia joukkueita.
IFK Norrköping on yksi ruotsalaisen jalkapalloilun todella perinteisiä joukkueita. GIF Sundsvallin
valmentajana toimii Mika Sankala,
Kaskö IK:n kasvatti, joka on myös
pelannut VIFK:ssa noin 26 vuotta

sitten. Ljungskile on niin pieni
paikkakunta, että sen nouseminen
Allsvenskaniin on aivan sairasta. Ja
vielä toistamiseen, koska 10 vuotta
sitten joukkue nousi myös, silloin
entisen VIFK:läisen Ulf Kortesniemen (nyk. Kraft:in valmentaja)
vartioidessa maalia. Eräällä uudella
asuinalueella kadut nimettiin LSK:
n pelaajien mukaan, joten kun seuraavan kerran pistäydyt läntisessä
Ruotsissa, voit vaikka käydä Ljungskilessä ja bongata ”Ulf Kortesniemen tien”.
Asioiden nimeämisestä puheen
ollen, AIK:n lempinimi on ”Gnaget” ja Hammarbyn lempinimi on
”Bajen”. Ruotsissa yhdeksän henkilöä on ristitty Bajen:iksi, vain yhden nimi on Gnaget.
Mutta ajatelkaapa, jos joku heistä
päättää ryhtyä Djurgårdenin kannattajaksi…!
Claus Stolpe

Saajan tilinumero
Mottagarens
Konttonummer
Saaja
Mottagare

Tilinsiirto Girering

Aktia Vasa
497010-2805194

Understöd / Tukimaksu
I.F.KAMRATERNA, VASA r.f.
Medlemsavgift / Jäsenmaksu

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä
Från konttonr.

För en person / Yhdelle henkilölle

20 €uro

För föräldrar / Vanhemmille

30 €uro

Ständig medlem / Ainaisjäsen

150€uro

Viitenro.
Ref.nr.

--

Eräpäivä
Förfallod.

€ur:

Yli 1.300 auton valikoima!

Ny trio
förstärker
styrelsen
Lasse Gästgivar, Christoffer
Wiik och Kim Sund. Där har
ni den käcka trio som är årets
nyförvärv till VIFK:s styrelse. Vi
hälsar de här killarna välkomna
och ser fram mot att ta del av
den energi som alla tre präglas
av.
Kim Sund är mångårig juniortränare i vår förening och medverkar med jämna mellanrum
som skribent i denna tidning.
Men framför allt är det på hemsidan som vi ser resultatet av
hans skrivande. Utöver engagemanget i VIFK så är han ”spelande ordförande” för ABC – plus
att han gillar Sports hockey-lag.
Efter några sabbatsår med tränandet har han nu satt fart på
pojkar födda 1999.
Lasse Gästgivar är en framgångsrik privatföretagare som
vi på senare år främst har kopplat ihop med politikens värld.
Senast det var riksdagsval hade
han en av de mest synliga kampanjerna här i trakten. Börjandes som något av en outsider
var han till slut på vippen att
ta sig in. Sjukvårdsfrågor ligger
också varmt om hjärtat. Det
kan vara mycket värt att få ett
sånt här energiknippe med i vår
verksamhet.
Samma gäller Christoffer Wiik.
”Kifﬁ” är en som väl de ﬂesta av
oss associerar med media-världen. Från den ﬁnlandssvenska
radion gick han vidare till Pohjalainen innan han till slut startade eget. Mina egna tidiga minnen av ”Kifﬁ” härstammar från
då han i början av 1980-talet
drog igång en hejaklacks-verksamhet då VIFK hade sin sejour
i division 1. Dessutom tränade
han i något skede föreningens
A-juniorer, vad jag minns.

Claus

22

Ring ”Tobbe” eller Hasse ifall
du vill bli tränare
- Det mesta är väl hyfsat bra under kontroll. Men visst ﬁnns det
alltid lag där det skulle behövas
lite hjälp.
Ungefär så uttryckte sig Torbjörn
”Tobbe” Holmgren, träningschef
för de yngre pojkjuniorerna, då
jag på höstkanten försynt hörde
mig för om hur det ser ut på tränarfronten.
Något överﬂöd av juniortränare
ﬁnns förstås inte i någon förening. Har aldrig funnits. Kommer
aldrig att ﬁnnas. Men å andra sidan är det nu strängt taget inte SÅ
himla mycket jobb med det hela
ifall man förmår dela upp bördan
på ett vettigt sätt. Så redan i en situation där en ensam tränare får
hjälp av någon som kan ställa upp
en eller ett par gånger per vecka
kan det vara till stor hjälp i något
lag.
Självfallet går den största delen
av värvningen via djungeltelegrafen. Inte minst så att man försöker
leta bland de fotis-människor som
har barn i lämplig ålder.
Ifall du känner på dig att du vill
hjälpa till på pojksidan kan du
ta kontakt med ”Tobbe” Holmgren, tel. 050-3270400. Ifall det är
ﬂickor du vill träna så ringer du i
stället till Hasse Backman, tel. 0504070011.
C.S.
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