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ORDFÖRANDES SPALT

Fotbollssäsongen 2017 har 
för de flesta inblandade re-
dan pågått i flera månader. 
Men själva tävlingssäsong-
en står precis inför dörren. 
De äldsta juniorlagen har 
haft viktiga kvalmatcher re-
dan från januari. Men mer-
parten av föreningens lag 
påbörjar sina seriespel först 
i april–maj. 

Detta år, det 117:e året för 
vår förening, kommer att 
vara utmanande för oss alla. 
Inte minst för oss i styrel-
sen. Detta eftersom Henrik 
Skytte avgått från den ord-
förandepost som han haft 
sedan millennieskiftet. Vik-
tigt är ändå att Henrik har 
lovat vara kvar och hjälpa 
till med anskaffningen av 

Med en ny säsong för dörren

”Grillkorvar är 
aldrig så goda                   

som på en 
fotbollsmatch”

Kim Sund

medel. Det här är något som 
inte kan värderas nog högt.

Stigande kostnader, på 

precis allt tycks det som, är 
något som oroar. Tränings-
utrymmena i vår stad håller 
bra nivå. Vi talar då om Bot-
nia- och Fenniahallen samt 
Vasas nya, fina Elisastadion. 
Men användningen av dessa 
utrymmen kostar dessvär-
re. Självfallet. Att det kostar 
är i sig förståeligt och utgör 
väl inte problemet i sig. Det 
är hur man skall få in med-
len för att kunna betala för 
användningen som är den 
kluriga biten.

Tränings- och matchut-
rymmena utgör långt från 
de enda kostnaderna. För-
säkringar, administration, 
serie- och förbundsavgifter, 
domarkostnader, utrust-
ning, tränaromkostnader, 
bussresor osv innebär att 
det är långt från gratis att 
spela fotboll idag. 

Sponsorerna möjliggör 
denna verksamhet. Detta 
såväl för juniorlagen som 
för föreningens två repre-
sentationslag. Ni kan i den-
na tidning se flera av dem 
som annonsörer. Det bästa 
tacket vi kan räcka dem är 
att vi även använder deras 
tjänster. Utan dessa välvil-
liga företag vore i alla fall re-
presentationslagsverksam-
het omöjlig.

Denna tidning är ett bra 
exempel på ett fungerande 
samarbete. Claus Stolpe 
(som ansvarar för det re-
daktionella materialet) och 
Leif Granholm (som sköter 
det rent tekniska) drar det 
huvudsakliga lasset när 
det gäller framställningen 
av tidningen. Men det är 
förstås flera personer som 

bidrar med artiklarna. För 
att inte tala om att det finns 
personer som ser till att 
hälften av materialet över-
sätts till korrekt finska.

Här låter Claus hälsa att 
det vore skoj om fler juni-
orlag skulle vilja presentera 
sig och sin verksamhet. Välj 
själv om det blir på finska 
eller svenska. Huruvida det 
handlar om pojk– eller flick-
lag spelar heller ingen roll. 
Samma beträffande spelar-
nas ålder. Det yngsta laget 
är lika intressant som det 
äldsta. Kontakta Claus Stol-
pe via exempelvis Facebook 
eller e-mail (claus.stolpe@
abo.fi) så kommer ni över-
ens om tidtabell, omfattning 
med mera.

Notera ännu att UPC Print 
är en oerhört viktig samar-
betspartner när det kom-
mer till framställningen av 
VIFK: s Magazine.

”Vad kan jag själv då göra 
för att hjälpa till?”, kanske 
någon läsare frågar sig. Det 
finns en konstant behov av 
hjälp kring herr– och dam-
matcherna. Bland annat be-
hövs alltid ordningsvakter 
och annan talkopersonal. 
Vi behöver bredda varje as-
pekt av föreningens admi-
nistration. Till detta behövs 
personer med olika färdig-
heter. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv finns det diverse 
olika projekt som vi kunde 
ta oss an. Men det faller ofta 
på att det är för få personer 
som redan tidigare har för 
mycket att göra.

Herrarnas och damernas 
seriematcher är bra ”live–
underhållning”. Genom att 
komma på matcherna och 
köpa en inträdesbiljett hjäl-
per ni oss på ett enkelt sätt. 
Grillkorvar är aldrig så goda 
som de är på en fotbolls-
match. Detta kan många 
oberoende källor bekräfta. 

Kim Sund,
ordförande för Vasa IFK

Får det vara ett låneerbjudande?

Om du funderar på att byta 
hem, be att få ett låneerbjudande. 
Vi ger dig ett konkurrenskraftigt 

erbjudande med en lånetid 
som passar just dig.

Boka tid på aktia.fi  eller 
slå en signal på numret

0800 0 2470.

Välkommen till Aktia Bank!
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Med en ny säsong för dörren

Lö/La  29.04 VIFK - Hercules
Elisa Stadion,   15.00
To/To 13.05 VIFK - TP-47
Elisa Stadion,   16.00
Må/Ma  18.05 VIFK - JBK
Elisa Stadion,    16.00
Lö/La   03.06   VIFK - GBK
Elisa Stadion,   13.30
Sö/Su  11.06  VIFK - KajHa
Elisa Stadion,    13.30
Lö/La   17.06  VIFK - JJK-Villik.
Elisa Stadion,    17.00

Lö/La  22.07 VIFK - OTP
Elisa Stadion,   18.30
Lö/La 12.08 VIFK - AC Kajaani
Elisa Stadion,   18.30
To/To  24.08 VIFK - Närpes Kraft
Elisa Stadion,    16.00
Lö/La   09.09   VIFK - PK-37
Elisa Stadion,   16.00
Sö/Su  24.09  VIFK - KuFu98
Elisa Stadion,    16.00

Hemmamatcher 2017 Kotiottelut

www.epv.fi

 RATLÄJH RELF RADLIBTU IV
 DNALNIF RÖF

 
ÄÄSIL EMMATULUOK  

 NEEMOUS ATIERAKNAS
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FOTO: BJARNE NORRGÅRD

Trots att VIFK:s unga damlag senas-
te säsong var nykomlingar i division 
1 var det inte långt ifrån att man hade 
tagit klivet till FM-serien. Nytt försök 
i år. Under vintern spekulerades det 
i att något lag i högsta serien skulle 
trilla av pinnen, varpå VIFK redan i år 
hade fått chansen att spela i högsta 
serien. Förra året mötte man FM-se-
rielaget PK-35 i cupen och kunde ge 
gott motstånd. 

VIFK:s damer 
topplag i division 1?

pen med yngre spelare från de egna 
leden och VIFK kommer med all sä-
kerhet att få ihop en slagkraftig trupp 
även i år. För motståndet svarar be-
kanta lag i den norra FM-seriezonen.  
Ilves, JyPK, Merilappi United, SiPS, 
ONS, Pallokissat och WJK är lagen 
som de våra ska möta i en dubbel 
grundserieomgång med start i vår. 
De fyra bästa spelar sedan kvarts-
finaler mot lagen i den södra zonen 
medan de fyra sämsta spelar om fort-
satt spel i FM-serien. Precis som ifjol 
kommer B-flickorna att träna en hel 
del ihop med damerna, vilket förstås 
också möjliggör spel i division 1 för 
B-flickorna. VIFK är inte represente-
rat i finska cupen i år. Detta som en 
följd av att cupspelet inleds redan i 
januari och avslutas i juni. 

Serierna för respektive lag spar-
kas igång under april månad. Vi ser 
med tillförsikt framemot säsongen 
och hoppas på god uppslutning på 
matcherna även i år!

KASTELLI-HUS 
Storalånggatan 60, Vasa
Mikael Boberg 046 850 3590
Johan Wikar 040 197 1629
Skolgatan 5, Jakobstad
Johan Wikar 040 197 1629

www.kastelli.fi

8,95
med denna kupong

   till den 31.3.2014

en buffemåltid

(9,95) 

Njuta av stora 
buffetbordet!

www.rax.fi

92x32_8,95_SVE.indd   3 6.2.2014   12:37:59
Du är viktigast.
Låt oss kartlägga ditt
Personskydd.

Sinä olet tärkein.
Tule Henkilöturvan
tarkastukseen.

Handelsespl 19-21, VASA
www.lokaltapiola.fi

Kauppapuist. 19-21, VAASA
www.lahitapiola.fi

Liksom på vår hemsida 
www.vifk.fi kan man få relevant 
info den här vägen. Exempelvis 

rörande utgivnings-datum för ”VIFK 
Magazine” och annat superviktigt.

Du vet väl om att 

vår förening 

finns på Facebook 

också? 

lö/la  15.04 16:00  Elisa Stadion  VIFK-HPS
sö/su  30.04 15:00 Elisa Stadion  VIFK-RoPS
lö/la  13.05 15:00 Botniah. konstgräsplan VIFK-Kufu98
to/to  25.05 16:00 Elisa Stadion   VIFK-MPS
lö/la  17.06 11:00 Elisa Stadion   VIFK-Myran
to/to  13.07 18:30 Botniah. konstgräsplan VIFK-FC United
ons/ke  02.08 18:30 Botniah. konstgräsplan VIFK-Tips
lö/la  26.08 13:00 Elisa Stadion   VIFK-TPV
sö/su  10.09 14:00 Elisa Stadio   VIFK-PKKU
lö/la  23.09 14:00 Botniah. konstgräsplan VIFK-Nice Futis
lö/la  30.09 14:00 Elisa Stadion   VIFK-TuWe

Vasa IFK Hemmamatcher/Kotiottelut 2017 
Damer/Naiset

Mera info www.vallonia.fi • Lisää tietoa: www.vallonia.fi

Morsdag 14.5
Fira Mors Dag med god mat 
hos oss! - Boka bord!

Äitienpäivä 14.5.
Juhlitaan Äitienpäivää hyvällä 
ruoalla - Varaa pöytä!

& 06-328 8200
@ info@vallonia.fi

Vappenbrunch
Fira in våren med en härlig 
brunch 1.5 - boka bord!

Vappubrunssi
Nauttikaa alkavasta keväästä! 
Vappubrunssi 1.5. - Varaa pöytä!
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Uusi kausi alkamassa

”Grillimakkarat 
eivät koskaan 

maistu niin hyviltä 
kuin jalkapallo-

ottelussa”

Vuoden 2017 jalkapal-
lokausi on useimpien muka-
na olevien osalta ollut käyn-
nissä jo monta kuukautta. 
Mutta varsinainen kilpai-
lukausi on vasta alkamassa. 
Vanhimmat juniorijoukku-
eet ovat pelanneet jo pelan-
neet tärkeitä karsintaotte-
luita tammikuusta lähtien. 
Suurin osa seuran jouk-
kueista aloittaa sarjakauden 
vasta huhtikuussa tai touko-
kuussa.

Tämä vuosi, seuramme 
117:s järjestyksessään, on 
haasteellinen meille kai-
kille. Eikä vähiten meille, 
jotka olemme hallituksessa. 
Tämä sen vuoksi, että Hen-
rik Skytte on luopunut pu-
heenjohtajan tehtävistään, 

joita hän oli hoitanut aina 
vuosituhannen alusta.  Tär-
keätä kuitenkin on, että 
Henrik on luvannut olla mu-
kana varainhankinnassa. 
Tätä asiaa ei voi arvostaa 
kylliksi paljon.

Nousevat kustannukset, 
ihan joka alalla, huolestut-
tavat. Kaupunkimme harjoi-
tustilat ovat hyvätasoisia. 
Puhumme Botniahallista, 
Fenniahallista ja Elisasta-
dionista. Mutta valitetta-
vasti näiden käyttäminen 
maksaa. Tottakai. Se, että 
niiden käyttö maksaa on 
sinänsä ymmärrettävää, 
eikä se sinällään ole itse 
ongelma, vaan se mistä saa-
taisiin rahat, jotta voitaisiin 
maksaa käyttömaksut on se 
varsinainen ongelma.

Harjoitustilojen ja ottelu-
kenttien kustannukset eivät 
yksistään ole lähelläkään 

seuran ainoat menot. Va-
kuutukset, hallinto, sarja- ja 
liittomaksut, tuomariku-
lut, varusteet, valmennus-
kustannukset, linja-auto-
matkat jne. tarkoittavat sitä, 
että jalkapallon pelaaminen 
tänä päivänä ei suinkaan ole 
ilmaista, vaan kaukana siitä.

Sponsorit mahdollistavat 
tämän toiminnan. Tämä ko-
skee sekä junioritoimintaa 
että seuran kahta edustus-
joukkuetta.

Tässä lehdessä on monta 
sponsoreiden ilmoitusta. 
Paras osoittamamme kii-
tos on, että hyödynnämme 
heidän palveluitaan. Ilman 
näitä hyvätahtoisia yri-
tyksiä ainakin ainakin edu-
stusjoukkueiden toiminta 
olisi mahdotonta. 

Tämä lehti on hyvä osoi-
tus sujuvasta yhteistyöstä. 
Claus Stolpe (joka vastaa 
lehden sisällöstä) ja Leif 
Granholm (joka hoitaa 
teknisen työn) ovat pää-
vastuussa tämän lehden 
teosta. Mutta joukossa on 
myös muita henkilöitä, jot-
ka tekevät juttuja. Puhumat-
takaan siitä, että taustalla 
on myös henkilöitä, jotka 
kääntävät puolet lehden sis-
ällöstä sujuvaksi suomeksi.

Tässä kohden Claus lä-
hettää terveisiä, että olisi 
kivaa, jos useammat junio-
rijoukkueet kirjoittaisivat 
itsestään ja toiminnastaan. 
Valitkaa itse tapahtuuko se 
suomeksi vai ruotsiksi? Eikä 
sillä ole väliä tapahtuuko 
se suomeksi tai ruotsiksi. 
Eikä silläkään ole väliä onko 
se tyttö- tai poikajoukkue. 
Sama koskee pelaajien ikää. 
Nuoret kiinnostavat yhtä 
lailla kuin vanhat. Ottakaa 
yhteyttä Claus Stolpeen 
esim. Facebookin tai säh-
köpostin kautta (claus.stol-
pe@abo.fi), niin voitte sopia 
aikatauluista, laajuudesta 
yms.

Huomatkaa vielä lisäksi, 

että UPC- Print on valta-
van tärkeä yhteistyökump-
pani VIFK- Magazinen val-
mistuksessa. 

”Millä tavoin voisin itse 
olla avuksi”, joku lukijoista 
ehkä ajattelee. Meillä on 
jatkuva avun tarve naisten 
ja miesten otteluissa.  Jär-
jestysmiehiä ja talkoovä-
keä tarvitaan aina. Meidän 
täytyisi laajentaa seuran  
hallintoa joka muodossa. 
Talouspuolella meillä on eri-
näisiä hankkeita, joihin voi-
simme ryhtyä. Mutta hank-
keet kaatuvat useimmiten 
siihen, että liian harvalla on 

jo entuudestaan ihan liikaa 
tekemistä.

Miesten ja naisten sarja-
ottelut ovat erinomaista 
”live-viihdettä”. Käymällä 
otteluissa ja ostamalla lipun 
te autatte meitä helpolla ta-
valla. Grillimakkarat eivät 
koskaan maistu niin hyviltä 
kuin nimenomaan jalkapal-
lo-ottelussa. Tämän voivat 
monet riippumattomat läh-
teet todistaa.

 Kesällä nähdään Hietalah-
dessa!

Kim Sund
VIFK:n puheenjohtaja
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Uusi kausi alkamassa

FOTO: Hapa Bragge
Försäljningschef Sanna Tiesmaa 010 514 8007

Försäljningschef Tomas Käld 010 514 1445

Österbottens företagsregion,
Pohjanmaan yritysalue

Teräsgränd 2, 65100 Vasa

Bokningar för -  Fennia Arena  - Varaukset
E-post: tbspa48@netikka.fi            Tel/Puh: 044-7559855

Din leverantör inom farm, 
lantbruk, bygg och fritid 

Fångstfällor för 
mink och mårdhund 

Galler och tillbehör för 
farm och fritid  

 

 

NYKARLEBY Frillmossavägen 2  7817450 
KORSNÄS Strandvägen 4131   2827700 Tilaukset / beställningar Puh. / Tel. (06) 320 8150

- Valmisbetoni
- Kuljetus
- Pumppaus

- Fabriksbetong
- Transport
- Pumpning

PYYDÄ TARJOUS      Puh.
BEGÄR EN OFFERT  Tel. 0440-111 003
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Hon började i Sporting som sexår-
ing, kombinerade gymnasieutbildning 
med fotboll i Vörå Idrottsgymnasium 
och hör nu till truppen som ska för-
söka ta VIFK:s damlag till en ligaplats 
inför nästa år. Adelina Ragnäs är ändå 
inte ett nytt ansikte i VIFK:s trupp. Hon 
har spelat för föreningen de senaste 
fem åren och spelat med B-juniorerna 
såväl som med damlaget. 

För tillfället är det träningsmatcher 
och träningar som gäller, serien inleds 
nu i mitten av april. Målet för den kom-
mande säsongen är en vinst i division 
1 för att få en ligaplats. Ett mål som 
Adelina i allra högst grad tycker är rea-
listiskt. Hon hoppas också på mycket 
speltid i sommar och att få möjlighet 
att spela från start i många matcher. 
Laget har satsat mycket på anfallet i 
vinter för att ha ett sammansvetsat an-
fall som engagerar hela laget när de nu 

går mot en ny säsong. Laget har också 
diskuterat frågor om en passande kost 
och hur man ska ladda inför en match. 
Med flera nya spelare i laget har trup-
pen finslipat vinnartaktiken och sam-
spelet under vinterns träningsmat-
cher. 

Som sexåring började Adelina spela 
fotboll lockad av det nya flicklaget 
som startades upp i hemstaden Kris-
tinestad. Fotbollen som konkurrerade 
med ishockeyn blev under tonårs-
tiden sporten att satsa på då goda 
utvecklingsmöjligheter erbjöds på 
svenska i Vörå. Här hade Adelina en 
möjlighet att kombinera fotbollen med 
studier, något som hon fortfarande 
tror är viktigt. I dag väljer Adelina att 
kombinera fotbollen med tradenoms-
tudier på Novia i Vasa, något som hon 
tycker fungerar bra. Det finns tillräck-
ligt med tid för att kombinera träning-

arna med studierna och hon trivs med 
vardagen i Vasa. Att ha en utbildning 
tycker Adelina är mycket viktigt. När 
det finns tid över blir det träning som 
simning och skidning eller umgänge 
med familj och vänner i Vasa eller 
hemma i Lappfjärd. 

Vad motiverar då till flertalet trä-
ningar i veckan och matcher på det? 
Laget säger Adelina. Med lagkamra-
terna är det roligt och laget har en god 
sammanhållning. Lagkamraterna finns 
också där för att peppa varandra när 
motivationen inte är på topp. Adelina 
uppskattar sina lagkamrater och tyck-
er att gruppen fungerar bra tillsam-
mans trots att det dykt upp en hel del 
nya ansikten. Lagkamraterna har goda 
egenskaper som Adelina värdesät-
ter hos andra fotbollsspelare. Spelare 
som alltid gör sitt bästa och som job-
bar för laget och inte är för egoistiska. 
Hon tror också på tränarens roll, en 
god tränare uppmuntrar till och mo-
tiverar till gott spel och att fortsätta 
spela. Hon menar också att tränarens 
roll blir allt viktigare ju äldre spelare 
det handlar om. När fotbollen inte 
längre enbart är på lek är tränarens 
påverkan stor.

Det satsas en del på fotbollen i Fin-
land och på juniorlagen. Adelina upp-
skattar de goda träningsmöjligheter 
som finns i Vasa med flera fina planer 
och hallar. Ändå ser hon att man kun-
de satsa än mer på fotbollen i Finland 
och menar att man borde se på land 
som Sverige och Tyskland där man 
satsat mycket på ungdomsfotbollen. 
Hon tror att man för att lyckas i Fin-
land behöver en stor dos av egen vilja 
och att man får vara beredd på att trä-
na mycket på egen hand. Hon önskar 
också att man satsade mer på dami-
drotten i Finland och menar att dam-
lag och herrlag på samma nivå inte er-
bjuds samma resurser men hoppas att 
det ska ske en förändring på området 
inom en snar framtid. 

Hur framtiden inom fotbollen ser ut 
är ännu oklart. Adelina tar en säsong 
i taget. Att det skulle bli en till säsong 
nu i vår rådde det dock ingen tvekan 

Efter fem år med VIFK
ser Adelina Ragnäs 
ingen orsak att byta lag

Tiilitehtaankatu 45, VAASA  |  Tegelbruksgatan 45, VASA  |  (06) 312 2800  |  www.movaco.fi Ratakatu 1, VAASA | Bangatan 1, VASA | (06) 3122800 |
www.movaco.fi

 06-327 7111

SÖKER DU TOMT?
Stadsnära landsbygd då den är som bäst.

ETSITKÖ TONTTIA? 
Kaupunginläheistä maaseutuasumista 
parhaimmillaan.

www.korsholm.fi • www.mustasaari.fi
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om, hon är också beredd att ge sig in 
i ett ligaspel nästa år om så blir fallet. 
Hon trivs i Vasa och i VIFK och ser ing-
et behov av att byta lag efter fem år i 
VIFK. Hon tänker fortsätta med fotbol-
len så länge hon tycker det är roligt. 
För alla juniorer som önskar en plats i 
representationslaget ger hon råden att 
tro på sig själv och att ha roligt längs 
vägen för att lyckas.

                                                 Elin Lönnkvist

Adelina Ragnäs kommer egentligen 
från Kristinestad. Men nu börjar hon 
snart kunna räknas till inventarierna i 
Vasa IFK:s damlag. Hon uppskattar de 
goda träningsmöjligheter som finns 
i Vasa med flera fina planer och hal-
lar. Laget trivs hon bra med. Men hon 
skulle gärna se att man lyckas ta sig 
tillbaka till högsta serien.

FOTO: Hapa Bragge

ÖZZ NÛJEN ÄR RIKARD III
FRITT EFTER WILLIAM SHAKESPEARE

RIKSTEATERN

2 5 - 2 6 . 4 . K L  1 9

FAMILJEN KAOS
SVERIGES HETASTE HUMORGRUPP. 

BIANCA OCH TIFFANY KRONLÖF 

OCH THOM GISSLÉN.

1 2 - 1 3 . 5 . K L  1 9

WASA TEATERS BILJETTKASSA | SANDÖGATAN 7 | 06-3209330 | ÖPPEN TI–LÖ KL 12-14.30 & 15-17 
BILJETTER OCKSÅ FRÅN LUCKAN & STUDIOTICKET, NETTICKET.FI  | WWW.WASATEATER.FI

VÅRENS COOLASTE
GÄSTSPEL
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C-HR-mallin EU-yhdistetty kulutus alkaen 3,8-6,3 l/100 km, CO2-päästöt alkaen 86-144 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km. 
Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350.000 km. Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €.

A J A  S E  N Y T .

T O Y O T A . F I / C - H R

U U S I  T O Y O T A

Erottuva design. Ensiluokkaiset materiaalit. Viimeisin teknologia. Kehittyneempi hybridi. 
TÄTÄ KAIKKEA ON UUSI TOYOTA C-HR – AJA SE NYT MEILLÄ.

Varsinais-Suomen Auto-Center
Katuosoitexxxxx 12, 00000 KAUPUNKI
avoinna ark. X-XX, la X-XX, puhelin 1234 5678, 
www.nettiosoite.fi

C-HR 1.2 T Active: 
kokonaishinta sisältäen toimituskulut  27 908,26 €.

C-HR 1.8 Hybrid Active:
kokonaishinta sisältäen toimituskulut 31 375,22 €.

C-HR 1.2 T AWD Active Multidrive S:
kokonaishinta sisältäen toimituskulut 35 023,25 €.

Rinta-Joupin Autoliike Oy
Avoinna: 10-18 La 10-15 Mejerinkatu 15 65100 Vaasa puh. 020 7772107

www.vaasanrakennuskorjaus.fi
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Frågetecken kring ekonomin  inför VM

Sähköasennuksia/Myymälä - Elistallationer/Butik

Mjölnaregatan 26 B Myllärinkatu              (06) 317 7900

14
Alfa Laval A
Kaivopuisto
26101 Raum

www.alfal

Aalborg Oy Tel. +358 10 838 3800
ontie 33 Fax. +358 10 838 3808
ma, Finland info.rauma@alfalaval.com

laval.com  ‐ www.aalborg‐industries.com
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”Fel årtal” 
förr i tiden

Råkar man få se ett gammalt VIFK-emblem 
kan man haja till då man ser årtalet. Det kan 
nämligen stå ”1895” trots att föreningen är 
grundad år 1900. Handlar kort och gott om att 
IFK-föreningarna från början använde det årtal 
som gällde för IFK-rörelsens födelse. Närmare 
bestämt då det årtal då IFK Stockholm (jo, det 
finns en så’n förening!) grundades.
Själv såg jag det där första gången då jag 

läste Vasabladet från 6.12 1917. VIFK:arna 
kallade till årsmöte. Men jag trodde man hade 
lagt in fel sköld i annonsen.

CS
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VI KÖPER BILAR
Årsm. 2008 - 2014. 

Vi behöver bra bilar. 
Helst bilar medkörda under 100 tkm.

        BJUD UT!
Jens Wistbacka 050-414 2200, Vasa

Rinta-jouppis Bilaffär Ab
VASA Mejerigatan 15B (invid Karlebyvägen  
Tel.  020 7772106

Vi betj. må-fre 9-18, lö 10-15
www.rinta-jouppi.com

ANNONSEN SKALL ÄNDRAS SÅ ATT 2006   2008 OCH 2013  2014
 
 

SAMMA PÅ DEN SVENSKA ANNONSEN ! 

 

 

 

 

 

 

Miehemme 
Sudanista on 
parhaimmillaan 
”yksi vastaan 
yksi”-tilanteissa

FOTO: JOHAN GEISOR
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FOTO: BJARNE NORRGÅRD

Trots att VIFK:s unga damlag senas-
te säsong var nykomlingar i division 
1 var det inte långt ifrån att man hade 
tagit klivet till FM-serien. Nytt försök 
i år. Under vintern spekulerades det 
i att något lag i högsta serien skulle 
trilla av pinnen, varpå VIFK redan i år 
hade fått chansen att spela i högsta 
serien. Förra året mötte man FM-se-
rielaget PK-35 i cupen och kunde ge 
gott motstånd. 

VIFK:s damer 
topplag i division 1?

pen med yngre spelare från de egna 
leden och VIFK kommer med all sä-
kerhet att få ihop en slagkraftig trupp 
även i år. För motståndet svarar be-
kanta lag i den norra FM-seriezonen.  
Ilves, JyPK, Merilappi United, SiPS, 
ONS, Pallokissat och WJK är lagen 
som de våra ska möta i en dubbel 
grundserieomgång med start i vår. 
De fyra bästa spelar sedan kvarts-
finaler mot lagen i den södra zonen 
medan de fyra sämsta spelar om fort-
satt spel i FM-serien. Precis som ifjol 
kommer B-flickorna att träna en hel 
del ihop med damerna, vilket förstås 
också möjliggör spel i division 1 för 
B-flickorna. VIFK är inte represente-
rat i finska cupen i år. Detta som en 
följd av att cupspelet inleds redan i 
januari och avslutas i juni. 

Serierna för respektive lag spar-
kas igång under april månad. Vi ser 
med tillförsikt framemot säsongen 
och hoppas på god uppslutning på 
matcherna även i år!

KASTELLI-HUS 
Storalånggatan 60, Vasa
Mikael Boberg 046 850 3590
Johan Wikar 040 197 1629
Skolgatan 5, Jakobstad
Johan Wikar 040 197 1629

www.kastelli.fi

8,95
med denna kupong

   till den 31.3.2014

en buffemåltid

(9,95) 

Njuta av stora 
buffetbordet!

www.rax.fi

92x32_8,95_SVE.indd   3 6.2.2014   12:37:59
Du är viktigast.
Låt oss kartlägga ditt
Personskydd.

Sinä olet tärkein.
Tule Henkilöturvan
tarkastukseen.

Handelsespl 19-21, VASA
www.lokaltapiola.fi

Kauppapuist. 19-21, VAASA
www.lahitapiola.fi

Liksom på vår hemsida 
www.vifk.fi kan man få relevant 
info den här vägen. Exempelvis 

rörande utgivnings-datum för ”VIFK 
Magazine” och annat superviktigt.

Du vet väl om att 

vår förening 

finns på Facebook 

också? 
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riainen ja Jonas Pitkäkangas 
olivat poissa melko paljon. 
Sievers–Laine, jota haastat-
telimme viime numerossa, 
on kantanut suurta vastu-
uta. Samoin Petter Rausk, 
Eetu Rahkola jne.

Hyvin on mennyt ja väl-
illä jopa yllättävän hyvin. 
Tarkoittaakohan tämä sitä, 
että noususta karsiva län-
silohkon joukkue on muita 
karsijoita heikompi? Ei vält-
tämättä. Klisee-kiintiön 
täyttämiseksi voidaan to-
deta vielä, että karsintavai-
heessa voi tapahtua ihan 
mitä tahansa.

Taulukon loppupäässä eh-
dittiin jo kesäkuun puolelle, 
ennen kuin Sporting Kristina 
otti ensimmäiset voittopis-
teensä. Tämä tapahtui ot-
telussa FC Hämeenlinnaa 

vastaan, joka kamppailee 
talousvaikeuksissa. Talous 
on varmaankin haasteellista 
useimmille joukkueille, mut-
ta tässä tapauksessa se voi 
johtaa putoamiseenkin.

Nousukarsinnoissa arvo-
taan otteluparit neljän loh-
kovoittajan kesken. Näistä 
pareista voittajat nousevat 
Ykköseen ensi kaudelle.

Etelälohkossa (= pääkau-
punkiseutu ja Lounais-
Suomi) monet odottivat, 
että BK-46 ja Grankulla IFK 
pärjäisivät hyvin. Kuitenkin 
Ekenäs IF yllätti ja aloitti 
sarjan parhaiten. Heidän 
väitetään yksinkertaisesti 
harjoitelleen hyvin ja – ku-
ten viime vuonnakin – löy-
täneen amerikkalaisen 
topparin, joka pitää oman 
maalinedustan puhtaana. 

Valmentajakaksikko on ”hel-
sinkiläis-närpiöläinen” (sic!), 
sillä Jens Mattfolk avustaa 
entistä maajoukkuepelaaja 
”Jallu” Rantasta valmennu-
ksessa. Kuten sanottu, GrIFK 
oli vahva paperilla, ja juuri 
GrlIFK on ollut kovin haas-
taja Ekenäs IF:lle.

BK-46 vaihtoi nopeasti val-
mentajaa ja ottivat tilalle 
kokemattoman 27-vuotiaan. 
Ulkopuolisen silmin tämä 
tuntui hätiköidyltä ratkaisul-
ta. Mutta he varmaankin tie-
tävät mitä ovat tekemässä. 
Tämän lisäksi arveltiin KäPa 
mahdollisesti hyötyvän 
siitä, että Gnistan on ollut 
romahtamassa. Taulukon 
mukaan näin ei käynyt. Jouk-
kueet ovat olleet rinnakkain.

Pallohonka pysyi hyvin 
mukana alussa. Suuri ky-

symys onkin siinä, mikä 
intressi Hongalla on saada 
farmijoukkueensa nous-
emaan. Aivan kuten HJK:n 
farmijoukkueen Klubi-04:n 
kohdalla voidaankin olettaa, 
että nouseminen toteutuisi 
melko yksinkertaisesti, jos 
sitä priorisoitaisiin? Tämä 
on sanottu ilman, että vas-
tustajia aliarvostettaisiin 
millään tavalla! Viime kädes-
sä se ei kuitenkaan ehkä ole 
niin yksikertaista kuin luul-
laan. On kuitenkin muistet-
tava, että Ykkönen on myös 
taloudellisesti raskas.

Kaikista pohjoisimmassa 
lohkossa on ollut eksootti-
sia tahteja (perinteiseen ta-
paan). PS Kemi on pärjännyt 
hyvin yhden kauden alussa 
maaleja tehtailleen pelaajan 
ansiosta, joka on tullut Ber-

FOTO: JOHAN GEISOR
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Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä
vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun yhdistät talletuksen
Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.

Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa säästävään
tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

Tervetuloa Aktiaan!

Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on 
paljon hyviä vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa 30.
6.2013 asti, kun yhdistät talletuksen Aktian muihin säästä-
misen tuotteisiin.
 
Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa 
säästävään tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.
Tervetuloa Aktiaan!

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

UpCode Smart City

www.upcodeworld.fi | info@upcode.fi | VAASA, Finland

The new 

generation 

of communication

OBS! 95% 
MINDRE DAMM

*  Metallkonstruktioner
*  Plåt och tegeltak
*  Betong, tegel och träfasader

Tel. 050-3221535 Petalax
www.ob/blastring.fi 

*  Målar även plåttak
*  Glasfi ber + båtar, 
    bottenmålning

Resultaten i division 2 västra har inte alltid följt tipparens logik. Speciellt inte på senare tid. Trots att VIFK haft oväntat 
svårt mot lag som Ilves-Kissat, Pallo-Iirot och Sporting Kristina blev det nyligen seger mot Masku - ett lag som inte hade 
förlorat sedan mitten av juni. Inför seriefinalen hemma mot TPV förra helgen ledde VIFK därför serien med fem poäng. 
Inte minst eftersom också TPV och de andra lagen med tätkänning hade åkt på oväntade nederlag. De fyra zonsegrarna i 
division 2 paras ihop och spelar om två platser i nästa års division 1. Efter uddamålsseger började det se riktigt hyfsat ut.
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Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och 
öka din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar 
depositionen med Aktias övriga sparprodukter. 

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för 
en lönsam träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Erbjudandet gäller tills vidare, depositionsräntan kan ändras enligt marknadssituationen. 
Aktuell information om depositionsräntan finns på www.aktia.fi.

Välkommen till Aktia!

Ser en människa i varje kund.

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och öka
din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen
med Aktias övriga sparprodukter. 

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam
trä� på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Välkommen till Aktia!Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och öka
din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen
med Aktias övriga sparprodukter. 

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam
trä� på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Välkommen till Aktia!

050-343 4601
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ORDFÖRANDES SPALT PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Nu är det bara några veckor till den 
första seriematchen. Avspark kom-
mer att ske i Korsholm, söndagen den 
29.4. kl. 18:30 på Botniahallens konst-
gräsplan. Motståndare är då Ilves från 
Jämsänkoski. En helt ny bekantskap för 
Vasa IFK. Då startar årets poängjakt, 
med en inkassering av en trepoäng-
are. Spelprogrammet på förstasidan 
klipper du förstås ur och lägger fast 
på kylskåpsdörren, inte sant? Se’n kan 
det ju löna sig att kolla hemsidan för 
säkerhets skull. Ändringar kan ju före-
komma, även om det är ytterst sällan.

På tal om serieprogrammet för i år så 
har vi aktiva förundrat oss hur bångsty-
rigt bollförbundets programmakare kan 
bete sig. Ingen hänsyn eller samarbets-
vilja. Föreningarna har under många 
år, vant sig vid att få ett nästan färdigt 
program några dagar innan samord-
ningsmötet i början av januari. Då har 
FBF sammankallat klubbarna för att gå 
igenom eventuella regeländringar och 
dylikt. Samt jämkat ihop matchdagarna 
och tiderna för kommande säsong. Allt 
detta har vanligtvis tagit 30–45 minuter. 
Trenden är dessvärre både tråkig och 
tydlig. Nuförtiden skall vi ödmjukt böja 
oss och acceptera att vi inte längre får 
ett preliminärt program innan mötet. I 
år fanns inget program ens att visa då 
folk samlades till möte i Björneborg. 
”Vi har inte hunnit”, löd svaret! Det 
fanns ingenting att fundera eller disku-
tera om. Förslaget kom följande vecka. 
Det var förstås precis som man kunde 
vänta sig.

Andan från FBF var ”Take It or leave 
It”! Detta kan inte ändras! Bortamat-
cher mitt i veckan inne i landet! Spe-
larna hamnar ta ledigt från arbetet för 
att kunna hänga med på match! Säkert 
många som inte har den möjligheten 

Varför kan inte division 2
få förnuftigt matchprogram?

så slutresultatet blir att vi inte kom-
mer att ha bästa laget på benen i alla 
matcher. Kanske detta var den yttersta 
meningen? Fredagar som hemmamat-
cher i Vasa är nästan som att försöka få 
folk till Sandviken på midsommarafton. 
Alltså omöjligt! Allt detta bara p.g.a att 
inte bemöda sig om att skicka ut ett 
program några dagar på förhand innan 
mötet. Det är tydligt att FBF nuförtiden 
gör sig besvär varje år att slå lågvatten-
märket från föregående år. Detta kall-
lar vi häromkring till att – rent ut sagt 
– jävlas med flit! 

Vem kommer att ligga i topp då hös-
ten kommer? Claus gör säkert sina 
utvärderingar och tippningar inne i 
tidningen. Jag själv tippar att det blir 
Jazz, Ilves och förhoppningsvis VIFK i 
toppen. Men vi får se.

Hur ser trupperna ut för våra repre-
sentationslag så här fem före serie-
start? 

Damerna tillsammans med B/FM-
flickorna har enligt expertisen lag som 

tillsammans skall ta upp damerna till 
division I. Det hoppas vi verkligen på! 
Lyckas till!

Herrlagets vårvinter tyder på ett 
starkt, ungt och hungrigt lag, förstärkt 
med tre ytterst viktiga ”sista minuten-
signeringar” för VIFK.  Vindsnabbe 
”Putte” Lindroos lär hoppeligen levere-
ra lägga inlägg och mål från högerkan-
ten. Dessutom fortsätter försvarslåset 
Mathias ”Mahe” Kullström plus att vi 
har fått en målspottare i Björn-Erik 
”Böni” Sundqvist; killen är Jaros snab-
baste genom tiderna på 30 meter. Dessa 
tre kommer säkert att utmana och lyfta 
nivån på samtliga spelare inom laget. 
Ytterst intressant att se hur VIFK:s mix 
av erfarenhet, skicklighet och ungdom-
lig hunger kommer att ytra sig. 

Hur är läget med Kamratvallen då 
som vi skrev om i senaste nummer? Jo 
vi har inlett rekognoceringen om var 
och hur området skall se ut samt vad 
som skall finnas på området. Vi har va-
rit i kontakt med personer som borde 
känna till historiens bakspegel i frågan. 
Vi har lagt en plan på hur Vasa IFK skall 
gå framåt med projektet. Det torde bli 
ytterst intressant lovar jag!

Precis som de två senaste åren så blir 
det inga matchannonser i tidningarna 
(förutom i ”VIFK Magazine”). Se’n har 
vi förstås de s.k. pylonerna utanför 
Sandviken och Starkki. Kolla in ”Ma-
gazinet” och pylonerna! Ni som köper 
säsongkort ser matchprogrammet på 
baksidan av kortet.

Vi ses säkert på Vasa IFK:s hemma-
matcher vid Botniahallen, Karlsplan 
och fotbollens Mecka i Vasa Sandviken! 
Hade så bra tills dess!

Henrik Skytte,
ordf. för Vasa IFK 

Pitkät ottelumatkat keskellä viikkoa

I ”VIFK Magazine” num-
mer 1/2014 hade vi för 
första gången ett inslag 
om bandy. Rättare sagt 
om VIFK:s bandyhistoria. 
Föga anade man att det 
skulle kunna bli en uppfölj-
ning. Dessutom på ett sätt 
som är både vemodigt och 
intressant.
Kim Sund – mångårigt 
allt-i-allo inom föreningen 
– hittade en tidningsartikel 
som påminner om ett pris.  
Närmare bestämt skulptu-
ren av en isbjörn som VIFK 
fick år 1966. Orsaken att 
VIFK fick den här isbjörnen 
var att vi hade så fint juni-

Vår juniorbandy 
fick pris                 
samma år som 
vi slutade

orarbete. Jaha ja. Det var 
ju skoj. Lite dumt är det ju 
bara att det här var samma 
år som VIFK lade bandyn 
åt sidan. Man gav då över 
till nybildade specialfören-
ingen V–67.
Notera även att det var 
Finlands Bollförbund som 
delade ut priset. Förr i tiden 
skötte SPL–FBF nämligen 
också om bandyn i vårt 
land. Det var först 1972 
som bandyfolket bröt sig 
ur. År 2004 tog Finland VM-
guld för första och enda 
gången.

15.60

Tarjous voimassa tällä kupongilla VIFK:n 
kausi- tai jäsenkortilla 31.12.2017 asti

• VVS-installationer & service
• Bergvärme & värmepumpar

• VVS-planering

R E S E R V E R A T
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Jeremiah Streng är ännu 
en i raden av bidrag från 
VIFK till våra juniorlandslag. 
Från början kommer han 
från Karperö och inledde 
bollsparkandet i Iskmo–
Jungsund BK. Men i ett ti-
digt skede flyttade han över 
till Vasa IFK. På landslagsni-
vå fick han inleda med tufft 
motstånd i form av Spanien, 
England och Italien. Målsin-
net är det inget fel på. Det 
här har han visat prov på 
även i pojklandslaget. 

Jeremiah Streng  faktaa

Ikä: 15 (pian 16)
Asuinpaikka: Hietalahti, Vaasa 
(aikaisemmin Karperö)
Opiskelupaikka: Korsholms Gymnasium
Joukkueet: VIFK:n B-juniorit, juniori-
maajoukkue ja VIFK:n edustusjoukkue
Kasvattiseura: Iskmo-Jungsund BK
Juniorimaaottelut ja maalit: 
3 ottelua, 2 maalia
Suosikkijoukkue: Liverpool

Jeremiah ”Jerre” Streng on 
fyysinen junioripelaaja, joka 
on jo vuosien ajan tehnyt 
paljon maaleja. Hän on usein 
pelannut itseään vanhem-
pien juniorien kanssa mutta 
silti onnistunut saattamaan 
vastustajapuolustuksen pu-
laan. Hän on usein ollut ta-
saisten otteluiden ratkaisija 
ja pystynyt tarjoamaan jalka-
pallossa niin tärkeän pienen 
eron. Jerren hurja harjoit-
telutahto on tuonut hänelle 
useaan otteeseen paikan ju-
niorimaajoukkueessa. Maali-
tilin hän avasi aika nopeasti 
myös maajoukkuetasolla 
ja hän on tähän asti tehnyt 

”Jerre” Streng tekee maaleja            
joukkueessa kuin joukkueessa

teknisesti hirmu taitavia, no-
peita ja älykkäitä. Ei ollut mi-
tään epäselvyyttä siitä, että 
kuuluvat suurten jalkapallo-
maiden joukkoon.

Mitkä ovat omat vahvuute-
si jalkapallopelaajana?

- Fysiikka, nopeus ja tahto.  
Plus että minulla on aika 
vahva maalivaisto.

Mitä treenaat erityisesti?
- Tilanteiden päättämi-

stä, pallon kuljettamista ja 
ensimmäisen kosketuksen 
parantamista.

Miten paljon olet vuosien 
varrella treenannut omin 
päin?

- Aloitin omin päin treenaa-
misen jo noin seitsemän 
vuotta sitten. Mutta viimei-
sen kolmen vuoden aikana 
olen kyllä treenannut paljon-
kin itsekseni.

Voitko kertoa mitkä ovat 
kauden 2017 tavoitteesi?

- Suomen edustaminen 
edelleen maaotteluissa ja 
pelata edustusjoukkueen 
kanssa sarjapelejä.

Missä haluat tulevaisuu-
dessa pelata?

- Jossain suuressa liigas-
sa, kuten Premier League, 
La Liga tai Serie A. Kaikista 
suurin unelma olisi saada 
pelata Liverpoolissa.

Peter Siegfrids

Fakta om Jeremiah Streng

Ålder: 15 år (snart 16 år)
Bor: Sandviken, Vasa (tidigare Karperö)
Studieplats: Korsholms högstadium
Gör på fritiden: Fotboll...
Spelar med: VIFK:s B-jun, 
juniorlandslaget och även VIFK:s herrlag
Moderförening: Iskmo–Jungsund BK
Juniorlandskamper och mål: 
3 matcher, 2 mål
Favoritlag: Liverpool

kaksi maalia kolmessa otte-
lussa.

Jerre sai alkukaudella 
myös mahdollisuuden pelata 
VIFK:n edustusjoukkueessa 
– ja teki maaleja myös silloin!

Max Peltonen edustus-
joukkueen ja A-junioreiden 
valmentajana ja Christian 
Sund B-junioreiden valmen-
tajana pitävät varmasti huo-
len Jerren harjoittelu- ja ot-
telumäärästä. Moni lahjakas 
pelaaja kuormittuu liikaa kun 
heille kerääntyy liikaa ottelu-
ita ja tämä johtaa usein vam-
moihin ja epäterveelliseen 
stressitasoon.

Jerrellä ei vielä ole ollut va-

kavampia loukkaantumisia. 
Toivomme, että hänen hieno 
kuntokäyränsä jatkuu ja toiv-
omme hänelle onnea uuteen 
kauteen!

Pelasit hiljattain poikien 
maajoukkueessa ja sait 
kohdata muutamia Euroo-
pan parhaita joukkueita. 
Minkälainen kokemus 
tämä oli?

- Se oli mahtava kokemus 
ja opin siitä paljon.

Mitä voit sanoa kohtaamis-
tanne Espanjan, Englan-
nin ja Italian joukkueista?

- Kaikki joukkueet olivat 

Ota yhtey� ä meihin GW Group:ssa / 
Kontakta oss på GW group,
Staff an Björkman 0400 250 211

Rakennuspalvelu Byggtjänst G. West Ab 
�sommat Rakennusprojek� t teollisuusremon� t / 
Större Byggprojekt industrirenoveringar VD Gustav West 050 542 4943

Wasa Bygg � Rakennusyh� öt Ab 
�el� työt, ruiskueristäminen Epoksyla�  a, maalaus / 
�låtarbeten, spru� solering Epoksygolv, målning Jonas Furu 0400 668 619

SF Bygg-Rakennus Ab 
�udisrakennukset ja remon� t / 
�ybyggna� oner och renoveringar Ola Forsbacka 050 562 2485

G. � West �as� gheter Ab 
Teollisuuskiinteistöylläpito /  
�ndustri�as� ghetsunderhåll John Södergran 050 511 7006 
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22 

SÄSONGKORT 2017 KAUSIKORTTI
Tilatkaa nyt, 

edustus-
joukkueiden 
kausikortit

Miesten kausikortti 80 € 
ja naisten 60 €.

Voitte tilata osoitteella info@vifk.fi.
Ilmoittakaa: 

nimi, osoite, puh.no 
ja sähköposti-osoite.

Beställ nu, 
rep.lagens 
säsongkort  

2017!
Herrarnas säsongkort  

80 € och damernas 60 €.
Gör din beställning via info@vifk.fi.

Skriv: namn, adress, tel.nr och 
e-post adress

2017
DAMER - NAISET 60

Säsongkortet är personligt och berättigar till inträde till alla VIFK:s 

hemmamatcher år 2017  Kausikortti on henkilökohtainen ja oikeuttaa 

sisäänpääsyn kaikkiin VIFK:n vuoden 2017 kotiotteluihin.

75Säsongkortet är personligt och berättigar till inträde till alla VIFK:s 

hemmamatcher år 2017  Kausikortti on henkilökohtainen ja oikeuttaa 

sisäänpääsyn kaikkiin VIFK:n vuoden 2017 kotiotteluihin.

2017HERRAR - MIEHET 80
2017DAMER - NAISET 60Säsongkortet är personligt och berättigar till inträde till alla VIFK:s 

hemmamatcher år 2017  Kausikortti on henkilökohtainen ja oikeuttaa 

sisäänpääsyn kaikkiin VIFK:n vuoden 2017 kotiotteluihin.

Handelsesplanaden 14 B / 65100 Vasa / 010 396 3200 / www.wsc.fiWolffskavägen 36 / 65200 Vasa / (06) 318 9700 / www.wsc.fi

WASA SPORTS CLUB

L A D I E S  C L U B  &  S P AS P O R T S  G Y M
Finlands mångsidigaste konditionssal Damgym mitt i Vasa centrum
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”Vad då för IFK?”
Här kommer några nedslag i IFK:s verksamhet 

under de första 117 åren.
Många har kanske inte riktigt klart för sig vad det 

innebär att man är en IFK-förening.
Idrottsföreningen Kamraterna bildades då skol-

kompisar i Norra Reals läroverk i Stockholm fick 
för sig att starta en idrottsförening.

Louis Zettersten, då blott 16 år gammal och 
hans kompis Pehr Ehnmark från Östermalms lä-
roverk tog initiativ till en annons i tidningen Kam-
raten om att starta en idrottsförening. Annonsen 
riktade sig till alla idrottsintresserade flickor och 
pojkar. Man skulle grunda en huvudförening i 
Stockholm och kretsföreningar i landsorten. An-
nonsen publicerades den 1 februari 1895 i tid-
ningen Kamraten och detta datum betraktas som 
hela rörelsens stiftandedatum.

Man fick genast in åtta anmälningar av vilka fem 
från landsorten. Det bestämdes att föreningen 
skulle heta Idrottsföreningen Kamraterna. Nam-
net tog man av tidningen Kamraten och man ville 
leva upp till Kamratförbundets program : ”En brin-
nande fosterlandskärlek, en ärlig strävan att väl 
fylla hemmets och skolans plikter, en öppen håg 
för oskyldig glädje, bildande lek, härdande idrott, 
ett vänfast kamratsinne i alla livets skiften”.

Under de närmaste åren efter grundandet öka-
de antalet föreningar snabbt och rörelsen spred 

sig också till Finland rätt fort. Noteras kanske 
börs att Finland tillhörde vid denna tid Ryssland.

Den första IFK-föreningen i Finland bildades i 
Uleåborg 1897 och en månad senare i Helsing-
fors.

HIFK fyller med andra ord 120 år i år. Inte illa av 
en idrottsförening. Vi gratulerar å det hjärtligaste.

VIFK fick sin början i Vasa Svenska Lyceums 
idrottsförening. Bland gossarna där engagerade 
man sig och på Harry Schaumans initiativ grun-
dades VIFK den 1.9 1900.

IFK Stockholm var centralföreningen men 1901 
blev bördan för tung. Man grundade en friståen-
de Centralstyrelse, CS, 1901. IFK:s  Centralsty-
relse är idag innehavare av varumärkesskyddet 
för IFK-namnet, IFK-skölden och de blåvita fär-
gerna.

Noteras kan också att Sveriges konung Carl 
XVI Gustav är IFK-rörelsens Höge Beskyddare.

Idag finns det 170 IFK-föreningar som alla har 
den fyruddiga stjärnan som sin ledstjärna. Ihär-
dighet, färdighet, kraft och kamratskap står den 
förr.

I Vasa IFK följer vi mottot ”en gång kamrat all-
tid kamrat” som på ett fint sätt sammanfattar vad 
idrott i grund och botten är.

Hasse Karlsson

På lagbilden av det första mästarlaget ser vi stående från vänster: Helge Svahn, John 
Sjöberg, Sven Weijola, Eskil Strömman, Gunnar Koivusalo, Erik Beijar och tränaren 
Kurre Sand. Knästående från vänster: Knutte Österberg, Kurre Martin, Kurt ”Poju” 
Sand, Stig-Göran Myntti och Valle Haldin. Vi talar om 1944 års mästerskap. Men på 
grund av kriget avgjordes det hela först sommaren 1945. Därefter tog VIFK FM-guld 
även 1946 och 1953.
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ERBJ. GÄLLER  MED DENNA KUPONG MÅ-TO TILL 31.12.2016

15.60

Erbj. i kraft med VIFK:s medlems- el. säsongkort mot denna  kupong t.o.m 31.12.2017

 NR 3  www.vifk.fi 2015 - 17 

Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa r.f. kuuluu niihin 
seuroihin jotka saavat tukea KPO/S-ryhmän kannustajat-
toiminnan kautta vuonna 2015.
Kaikki nykyiset/tulevat KPO:n asiakasomistajataloukset 
(S-kortin omistajat) voivat tukea Vasa IFK:ta keskittämäl-
lä ostonsa KPO:n ja S-ryhmän toimintapisteisiin. 
Saat Bonuksen itsellesi normaalisti - tukisumma on lisä-
tuki jonka KPO maksaa seuralle.
Nyt tarvitaan SINUN apuasi! Tee näin jotta ostoksesi 
rekisteröityvät seuran hyväksi!

Kirjaudu www.s-kanava.fi  (Klikkaa Oma S-kanava yläoi-
kealla)

Klikkaa Bonus ja Ostokset
=> Klikkaa Ilmoittaudu kannustajaksi
=> kirjoita rasti ruutuun: Idrottsföreningen 
Kamraterna, Vasa rf
=> Klikkaa Päivitä tiedot (alaoikealla)
Kirjaudu ulos

Vasa IFK är med i KPO:s 
supporterverksamhet 2015
Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa r.f. är en av de fören-
ingar som får understöd via KPO/S-gruppens supporter-
verksamhet under år 2015.
Alla som är/blir medlemmar i KPO:s ägarkundhushåll 
(S-bonuskort) kan stöda Vasa IFK genom att koncentrera 
sina inköp till KPO/S-gruppen. Din Bonus behåller du själv 
- stödsumman är ett extra understöd som KPO betalar till 
föreningen.
Nu behöver vi alltså DIN hjälp! Gör så här för att dina inköp 
skall registreras till förmån för föreningen!

Logga in på www.s-kanava.fi (Klicka på Oma S-kanava i 
högra övre hörnet)

Klicka på Bonus och Köp
=> Klicka på Anmäl dig som supporter
=> kryssa i rutan för Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa rf
=> Klicka på Uppdatera data längst ned i högra hörnet
Logga ut

VIFK on valittu mukaan KPO:n 
kannustajat–toimintaan 2015

NR 4 2014 www.vifk.fi  - 23

VIFK:s utlandsförstärk-
ning för säsongen, ame-
rikanske anfallaren Travis 
Cantrell, äter sin lunch på 
Leison Café på Brändö. 
VIFK samarbetar med 
restaurangen, vilket ger 
Travis möjligheten till god 
och näringsrik mat under 
veckorna. Travis själv är 
väldigt nöjd med maten 
som erbjuds. 

- Leison har under hela 
min tid i Vasa haft väldigt 
bra utbud vad gäller lun-
chen. 

Leison erbjuder flera 
olika rätter per dag, något 
som Travis uppskattat.

Travis 
gillar 

maten på 

Leison

- De har ett bra och va-
rierat utbud, plus att per-
sonalen är väldigt trevlig. 

Då maten är viktig in-
för träningar och matcher 
uppskattar han också ut-
budet av sallad och plock-
mat.

- Salladsbordet är bra 
och mångsidigt. Jag har 
märkt att man i Finland vill 
ha sina grönsaker och sin 
sallad skilt, och det funkar 
väldigt bra här. 

Leison Café finns på 
Wolffskavägen 36 och ser-
verar lunch mellan 11.00 
och 15.00 på vardagarna. 
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A N N O N S 

Kotimainen 
tuoresalaatti

hetkessa.fi

www.stark-suomi.fi

ma-pe/må-fre 7-19, la/lö 9-15 
puh/tel.0935413000

FOTO: Hapa Bragge

Solfvägen 106,
65450 Solf
Tel. 050-384 4300
www.stg.fi

* Reparation och service av alla bilmärken
* Däckbyten (även däckförsäljning)
* AC-service
* Förvaringsplatser för husbilar och båtar

+35850 3560 786
info@trendtrappan.fi
www.trendtrappan.fi

Varför byta trappa när 
den kan renoVeras!

med våra populära trapprenoveringar!
Alltid samma pris oberoende trappans form!

spara penGar oCH MILJön

Lediga bostadstomter
Yttermalax: Rölandet (nytt område!), Pixne

Övermalax: Holmasis, Emaus, Bjerga, Hinders
Petalax: Backen

Samt på Bergö och i Långåminne
Industritomter bl.a. på Norra Brinken

Se närmare på vår hemsida www.malax .fi
Bernt Simons tfn 040 650 8060

Monica Asplund tfn 050 401 2405

En utmärkt plats

BYGGENTREPRENADER • PLANERING • ÖVERVAKNING

MBS • Industrivägen 4, 66100 Malax  •  Tel. 045-1660083

• Bygglovsplanering
• Konstruktionsplanering
• Konsultuppdrag
• Övervakning av projekt
• Nybyggnationer
• Renoveringar
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Behöver du hjälp 
med något i 

ditt hem? 

Vi sköter om ditt hus och trädgård 
- gräsklippning

- vedarbete
- renovering, byggen

- städning inomhus och utomhus
- handla m.m.

- inredning och målar valfria 
motiv på en fondvägg. 

- flyttservice och flyttstädning
- försäljning av dödsbo el. likn. 

Ring F:ma A Ekström 
050 589 9741.

Malax
www.enhjalpandehand.fi

en

hjälpande

hand

050-5899741

Fastighetsservice

Fondväggsmålning

Flyttservice

Förs
äljn

in
g

F:m
a A

 EKSTR
Ö
M

MOTORBRÄNNOLJOR & DIESEL
TILL MYCKET KONKURRENSKRAFTIGA PRISER!

Fyll hustanken och farmartanken.
Snabba och säkra transporter.

Bränsletjänst Kent , 66240 Petalax

050-321 3799 Kent Nordling

Olika betalnings-

alternativ

AINA KOOTTUNA JA KOEKÄYTETTYNÄ.
ALLTID MONTERADE OCH PROVKÖRDA.

Raivaussaha
Röjningssåg
STIHL FS 90
Kolme terää
• Vesakko 
• Ruohikko
• Raivaus

Med 3 
stycken bett
• Gräs
• Sly
• Röj

439€

199€
299€
399€

TARJOUS!

TARJOUS!

TARJOUS!

Stihl MS 170
• Tilavuus 30cm³
• 4,2 kg 

Stihl MS 181
• Tilavuus 32cm³
• 4,3 kg

Stihl MS 193 CE
• Tilavuus 30cm³
• 3,3 kg

Silmukkatie 15 Vaasa  Cirkelv. 15 • puh. 3182950 • 0500-364688
www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi

Ultrakevyet
moottorisahat
Ultralätta motorsågar

VIKING MB 448 TX
Ruohonleikkuri
Gräsklippare

429€

299€
Lehtipuhaltimet alkaen
Lövblåsare fr.

Stihl BG 56
Lehtipuhallin
Lövblåsare

Stihl BR 500
Lehtipuhallin
Lövblåsare

599€

399€
Stihl 
RE 129 PLUS
Painepesuri
Högtryckstvätt

Viking GE 140L
Oksasilppuri
Kvisthack 399€

Sähköasennuksia/Myymälä - Elistallationer/Butik

Mjölnaregatan 26 B Myllärinkatu              (06) 317 7900

Solfvägen 106,
65450 Solf
Tel. 050-384 4300
www.stg.fi

* Reparation och service av alla bilmärken
* Däckbyten (även däckförsäljning)
* AC-service
* Båttvätt & service

Påskens delikatesser från 
Saluhallen såklart!

Vi har Granlunds kallrökta lax från 
Bergö. (Kanske världens godaste)
Öppet Vardagar 8-18 & Lö. 9-15 

(Stängt 14 & 17.4)

Tel. 010-2292 444



16 

Vuoden alussa julkaisemassamme 
lehdessä oli pitkä teksti miesten 2 di-
visioonan lohkojaosta. Pieni seuranta 
olisi tietenkin paikallaan tässä vai-
heessa. Lyhyesti sanottua AC Kajaani 
vaikuttaisi satsaavan ykkösen nousu 
karsintoihin. 

Samaan aikaan tulokkaat vaikuttai-
sivat pitävän matalaa profiilia. Tosin 
sekä JBK että Villiketut voivat saada 
apua niin Jarolta kuin JJK:lta, mikäli 
tarve vaatii. Tämän lisäksi KajHalla on 
farmisopimus OPS:n kanssa. Kaksi mu-
uta tulokasjoukkuetta ovat PK-37 sekä 
OTP. Myös KuFu on uusi tuttavuus vii-
me kauteen verrattuna, joukkue ylsi si-
jalle kaksi itä lohkossa viime kaudella. 
Mutta joukkue vaikuttaa muuttuneen 
reilusti. KuPS tuntunee lähettävän 
osan nuoristaan tänne tällä kaudella. 

Tuleeko sarjassa säilyminen olema-
an helpompaa tällä kaudella? Tulokas 
joukkueitahan on kokonaiset 5 kpl: 
JBK, PK.37, KajHa, OTP sekä Villiketut 
siis. Toisaalta, voiko sarjassa säilymi-
nen olla helpompaa kuin viime kaudel-
la? Kaksi joukkueista (Santa Claus ja 
Virkiä) päästi yli 100 maalia ja kolmas 
joukkue (PPT) toimi farmijoukkueena 
Jazzille joka majaili viimeisenä koko 
kauden ykkösessä. Silti meni turhan 
jännittäväksi VIFK:n osalta. Uskaltaisi-

ko olla niin mielikuvitukseton ja veika-
ta että putoajat löytynee tulokasjouk-
kueista. 

VIFK jatkaa suurin piirtein samalla 
joukkueella kuin viime kaudella. Ehkä 
uusi ääni pukuhuoneessa piristää. 
Tomi Kärkkäiselle kuuluu isot kii-
tokset kaikista vuosista VIFK:ssa. En 
yllättyisi, jos hän palaisi vielä kerran 
joku päivä. Mutta nyt tahtipuikkoa pi-
tää Max Peltonen. Se että esimerkiksi 
Artur Lemanowicz jäähdyttelee, jättää 
suuren aukon mutta ehkä se myös an-
taa mahdollisuuden jollekin toiselle 
ottaa isompi rooli ja vastuuta. 

Lehdessä numero 1/2017 meillä oli 
tilanteen läpikäynti, tässä tulee päivi-
tys.

Miesten 2-divisioona pelataan sam-
alla tavalla kuin viimeksi. Jokaisen 
lohkon kahdestatoista joukkueesta 
kolme heikointa joukkuetta tippuu. 
Lohkovoittajat sekä ”paras kakkonen” 
karsii kahdesta paikasta ensi vuoden 
ykkösessä. Tämän vuoden pohjoisloh-
kosta olettaisi tulevan tasaisempi kuin 
viime vuonna, tuolloin sarjan ylä- ja 

Tulokkaat tuntuvat 
pitävän matalaa profiilia

Ta ett avbrott i vardagen på NORRVALLA & SOLVALLA!

Solvalla och Norrvalla erbjuder 
skräddarsydda mötes-, friskvårds- 
och idrottsdagar för både större 
och mindre grupper.

Njut av energikänslan som  
kommer i samband med motion, 
skratta och ha roligt tillsammans 
och slappna av med samvaron i 
bastu eller pol avdelning. 

För de mest ivriga erbjuder vi 
även kroppsammansättnings-
mätningar och konditionstester.

Vid Solvalla, invid Noux national-
park och Norrvalla, strax utanför 
Vörå, har du möjligheten att njuta 
av en mötesdag i lugn och natur-
nära miljö. 

Under dagen finns det möjlighet  
att slappna av med bastubadning / 
simning efter ett uppfriskande  
motionspass.

Utbildning Ab

Kontakta oss
Norrvalla: 
norrvalla@folkhalsan.fi, 06 383 1052

Solvalla: 
solvalla@folkhalsan.fi, 09 867 8430

www.folkhalsan.fi/idrott
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FOTO: Hapa Bragge

alakastin väliset erot olivat huomatta-
vat.

JBK täydentää Pohjanmaan 3-divisio-
onasta. Toivotamme Pietarsaaren ter-
vetulleeksi takaisin. Toinen joukkue 
VIFK:n lähialueelta on Närpiön Kraft. 
Hieman pohjoisempana löytyy GBK. 
GBK:n pelaajarinki vaikuttaa kapealta 
vaikkakin laadukkaalta, mikäli olen 
ymmärtänyt oikein? 

Tammikuun alussa JJK:n reservijouk-
kue Villiketut (Jyväskylä) oli ajankoh-
tainen pelaamaan 2 divisioonassa. 
Päiviä myöhemmin YPa laittoi kon-
kurssihakemuksen vireille. Tammi-
kuun puolessavälissä FC Villiketut hy-
väksyi nousun VIFK:n sarjaan. 

Pohjoisimpana oli vuonna 2016 kak-
si ”klassista” seuraa jotka kilpailivat 
noususta kakkoseen: KajHa (Kajaani) 
nousi suoraan ennen toiseksi tullutta 
OTP:ta. PK-35 (Vantaa) putosi liigasta. 
Heidän jouduttua konkurssiin oltiin 
yhtäkkiä tilanteessa että yhden jouk-

kueen tulisi nousta sarjaporrasta 
ylemmäs. Palloliitto päätti että OPS 
(Oulu) saa 1. divisioonassa olleen va-
paan paikan, mikä samalla tarkoittaa 
että paikallisvastustaja OTP täydentää 
kolmosdivisioonasta.

KajHalla on 400 omaa junioria. Ei hu-
ono. Paikallisvastustaja AC Kajaanilla 
on hieman erilainen profiili. Heillä on 
kahden seuran, Tarmon ja KaPan, toi-
mesta yhteinen edustusjoukkue. Juu-
so Kevari (VPS) vahtii ACK:n maalia 
tänä kesänä. Siellä ei ehkä joudu hen-
kensä edestä tekemään töitä? Jouk-
kue tuntuu sen verran vahvalta. Taas. 
Taitaa olla sarjan ennakkosuosikki? 
Myös Arttu Nuutinen (VPS) ja Miika 
Niemi (VIFK, toki VPS:n kasvatti) pelaa 
ACK:ssa tänä vuonna.

Torniolla oli joukkue lähes kasassa 
jo ennen joulua. Tällä kertaa joukkue 
koostuu lähes kokonaan kotimaisista 
pelaajista. Tämä ei viime vuosina ole 
ollut tyypillistä TP-47:lle. Uusi ideo-

Tulokkaat tuntuvat 
pitävän matalaa profiilia

Inte mindre än fem nykomlingar från division 3 tar plats i VIFK:s serie. JBK, 
KajHa och PK-37 steg redan i höstas. Men efter att OPS fick överta en tom plats i 
division 1 och Ylivieskan Pallo hade gått i konkurs kom även FC Villiketut (JJK:s 
reservlag) och klassiska arbetarföreningen OTP från Uleåborg att flyttas upp. Vi-
dare flyttas KuFu från Kuopio över till vår zon. Så det är gott om nya lag att hålla 
reda på. Enligt förhandssnacket kommer åtminstone AC Kajaani att vara riktigt 
svårslagna. Liksom ifjol kommer Vasa IFK:s herrlag att hålla till i den nordligaste 
av de tre division 2-zonerna. De tre sista lagen i serien faller ur. De tre zonsegrar-
na och "bästa tvåan" kvalar om två platser i 2018 års division 1.
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logia vai rahatilanteen pakottamana? 
Mene ja tiedä. Minua ei haittaisi vaikka 
he toimisivat näin jatkossakin.

PK-37:lla oli tavoitteena nousu kak-
koseen, seuran 80-vuotisjuhlan kunni-

si he yrittävät ilmeisesti saada houku-
teltua pelaajia itselleen SC KuFu:sta. 
Tämä johtuu siitä että KuPS siirtänee 
osan junioreistaan KuFuun. KuFu (Ku-
opio) siirrettiin pohjoislohkoon kun 
kahdestoista paikka piti täyttää.

Muita joukkueita jotka täydentävät 
kolmosesta ovat esimerkiksi Tampe-
re United (kolme SM-kultaa ja kolme 
pronssia v. 2001-07). Idässä paras 
joukkue kolmosessa oli MiPK (Mik-
keli). PKKU nousi pisteen erolla. Pal-
lokerho Keski-Uusimaa on Keravan 
Pallon ja Tuusulan PS:n yhteinen edu-
stusjoukkue. Muita tulokasjoukkueita 
ovat Peimari Utd (Lounais-Suomesta, 
neljäs peräkkäinen nousu), NuPS (Vih-
distä) sekä FC Legirus Inter Vantaalta. 
Viimeksi mainitulla on vahvat ulko-
maiset intressit taustalla ja teki yli 100 
maalia viime vuonna. 

Claus Stolpe

aksi. PK-37:lle tuli huhujen mukaan ku-
itenkin loppujen lopuksi positiivisena 
yllätyksenä kun näin myös kävi. PK-37 
panostaa omiin poikiin eikä lähde ra-
hallisesti seikkailemaan. Tämän lisäk-

FOTO: Hapa Bragge

Kauppapuistikko 14 Handelsesplanaden 
VAASA -  VASA, puh-tel 06-319 3900

auki – öppet, ma – pe, må - fre 10-19, la – lö 10-16, 
su-sö 12-16

Tällä kupongilla 14.11-16.11
Mot denna kupong 14.11-16.11

-25
-Kaikki tekstiilit 

ja jalkineet
-Alla kläder och skor

(tarjoushintaisista tuotteista lisäale -15%)
(produkter med erbj.pris tilläggsrabatt -15%)

%

Kauppapuistikko 14 Handelsesplanaden VAASA-VASA
Puh. - Tel. 06-319 3900

auki - öppet, ma -pe, må-fre 10-19, la-lö 10-16,  su-sö 12-16

Byggnads-  Mark-          Elarbeten m.m.

Projekt

En adress,
flera
möjligheter

www.engmanservices.fi

Timmermän, 
målare, murare, 
kakel- och matt-
läggare.

Vi har en gedigen erfarenhet att ta helhetsansvar 
för ditt projekt. Allt från kalkyl till slutstädning.

Band gräv-
maskiner, 
dumpertraktor, 
Bobcat, lastbil.

Nyinstallationer, 
reoveringar och 
försäljning av 
elmaterial. Vasa

0400 660 549
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Trots att VIFK:s unga damlag senas-
te säsong var nykomlingar i division 
1 var det inte långt ifrån att man hade 
tagit klivet till FM-serien. Nytt försök 
i år. Under vintern spekulerades det 
i att något lag i högsta serien skulle 
trilla av pinnen, varpå VIFK redan i år 
hade fått chansen att spela i högsta 
serien. Förra året mötte man FM-se-
rielaget PK-35 i cupen och kunde ge 
gott motstånd. 

VIFK:s damer 
topplag i division 1?

pen med yngre spelare från de egna 
leden och VIFK kommer med all sä-
kerhet att få ihop en slagkraftig trupp 
även i år. För motståndet svarar be-
kanta lag i den norra FM-seriezonen.  
Ilves, JyPK, Merilappi United, SiPS, 
ONS, Pallokissat och WJK är lagen 
som de våra ska möta i en dubbel 
grundserieomgång med start i vår. 
De fyra bästa spelar sedan kvarts-
finaler mot lagen i den södra zonen 
medan de fyra sämsta spelar om fort-
satt spel i FM-serien. Precis som ifjol 
kommer B-flickorna att träna en hel 
del ihop med damerna, vilket förstås 
också möjliggör spel i division 1 för 
B-flickorna. VIFK är inte represente-
rat i finska cupen i år. Detta som en 
följd av att cupspelet inleds redan i 
januari och avslutas i juni. 

Serierna för respektive lag spar-
kas igång under april månad. Vi ser 
med tillförsikt framemot säsongen 
och hoppas på god uppslutning på 
matcherna även i år!

KASTELLI-HUS 
Storalånggatan 60, Vasa
Mikael Boberg 046 850 3590
Johan Wikar 040 197 1629
Skolgatan 5, Jakobstad
Johan Wikar 040 197 1629

www.kastelli.fi

8,95
med denna kupong

   till den 31.3.2014

en buffemåltid

(9,95) 

Njuta av stora 
buffetbordet!

www.rax.fi

92x32_8,95_SVE.indd   3 6.2.2014   12:37:59
Du är viktigast.
Låt oss kartlägga ditt
Personskydd.

Sinä olet tärkein.
Tule Henkilöturvan
tarkastukseen.

Handelsespl 19-21, VASA
www.lokaltapiola.fi

Kauppapuist. 19-21, VAASA
www.lahitapiola.fi

Liksom på vår hemsida 
www.vifk.fi kan man få relevant 
info den här vägen. Exempelvis 

rörande utgivnings-datum för ”VIFK 
Magazine” och annat superviktigt.

Du vet väl om att 

vår förening 

finns på Facebook 

också? 

Saako olla lainatarjous?
Onko mielessä kodinvaihto? 

Kysy ihmeessä lainatarjous meiltä. 
Saat kilpailukykyisen tarjouksen 
juuri sinulle sopivalla laina-ajalla.

Varaa aika osoitteessa aktia.fi  
tai pirauttamalla numeroon 

0800 0 2470.

Tervetuloa Aktia Pankkiin!
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UpCode Smart City

www.upcodeworld.fi | info@upcode.fi | VAASA, Finland

The new 

generation 

of communication

Kukkakauppa: 06-322 2544 Blomsteraffär
Hautaustoimisto 06-322 2744   050 3138142 Begravningsbyrå

Kukkakauppa
Hautaustoimisto Begravningsbyrå

Itsepalvelu    
ark. 18-21   
la.   15-21   
su.    9-21   

Självbetjäning
vard. 18-21
lö.     15-21
sö.      9-21

Keskustie 3     Centrumvägen 3
Mustasaari     Korsholm

   
 Fant

        

Lillbyvägen 2 Pienkyläntie,  65280  VAASA 

Tel. 010 2922530 Puh. 

www.elmontoren.com 

        

Lillbyvägen 2 Pienkyläntie,  65280  VAASA 

Tel. 010 2922530 Puh. 

www.elmontoren.com 

        

Lillbyvägen 2 Pienkyläntie,  65280  VAASA 

Tel. 010 2922530 Puh. 

www.elmontoren.com 

”Nuorisobonus” voisi olla vaihtoehto    
myös suomalaiseen jalkapalloiluun

Jarmo Pylkkä 0408482214   
Ari Pitkäranta 0408482215   
       

Kolumbian ja Helsingin 
kautta Vasa IFK:hon

 
Nicholas Sievers-Laine, 

tai tuttavallisemmin Nico, 
täyttää tänä vuonna 20 
vuotta ja opiskelee Vörin 
urheilulukion jalkapallolin-
jalla. Hän on viime vuosina 
edustanut VIFK:ta A-nuorten 
SM-sarjassa ja divarissa. Täl-
le kaudelle nopea laituri on 
nostettu edustusjoukkuee-
seen. Hän on saanut paljon 
peliaikaa ja on osoittanut 
olevansa varteenotettava te-
kijä 2. divisioonassa. Hänen 
nopeutensa tekee hänestä 
erityisen vaarallisen laidalla 
ja hänen tehdessä maalin 
Maskua vastaan osoitti hän 
myös maalintekijän tai-
tonsa. Hän päätti nousunsa 
oikealla laidalla nostoon 
maalivahdin yli ja VIFK johti 
1-0. VIFK voitti ottelun 2-0 ja 
jatkaa kärkikahinoissa.

Kun Nico oli kuusi kuukaut-
ta vanha hän tuli Suomeen 

Kolumbiasta Etelä-Ame-
rikasta. Hän ja hänen iso-
veljensä ovat viettäneet 
lapsuutensa kakskielisessä 
perheessä Helsingissä. Jo 
5-vuotiaana Nico pelasi jal-
kapalloa Valtissa Itä-Helsing-
issä. Myöhemmin hän siirtyi 
PK-35:n riveihin ja edusti 
seuraa B-nuorten 1. divisioo-
nassa ja SM-sarjassa, missä 
hän teki montakin maalia. 
15-vuotiaana hän sai kutsun 
maajoukkueleirillekin, mutta 
kirje ei  ehtinyt ajoissa pe-
rille. Toivon mukaan Pallo-
liitossa ollaan saatu homma 
toimimaan paremmin nykyi-
sin.

Onko sinulla erityistä ta-
voitetta tälle kaudelle. Entä 
pitkällä aikavälillä? 

 – Tärkeintä olisi, että VIFK 
nousisi 1. divisioonaan. Mi-
nulle on tärkeintä saada peli-

aikaa ja saada olla terveenä. 
Tulevaisuudessa pelaisin 
mielelläni ulkomailla, esi-
merkiksi Ruotsissa.

Mitkä ovat vahvimmat ja 
heikoimmat puolesi?

 –  Nopeus ja tekniikka ovat 
vahvuuksiani. Vasenta jalkaa 
ja keskityksiä pyrin kehittä-
mään.

 Missäpäin kenttää pelaat 
mieluiten ja miksi?

 – Laitapuolustajan paik-
ka  sopii minulle.  Silloin 
pystyn tekemään paljon 
nousuja.

 Mitä mieltä olet tämän 
vuoden kakkosesta?

 – Sarjassa on paljon hyviä 
pelaajia.   Ottelut ovat usein 
hyvin vauhdikkaita.

Onko sinulla suosikki-

joukkueita MM-jalkapal-
lossa?

 – Kolumbia. En aio tulla 
harjoituksiin, jos Koulumbia 
pelaa samanaikaisesti, vit-
sailee Nico.

 Jos sinun on valittava, 
kuka on suosikkipelaajasi?

 –  Thierry Henry.

Sekä haastattelija että 
lehden toimittaja antavat 
tässä vaiheessa spontaanit 
suosionosoitukset vanhalle 
Arsenal-ikonille. Uudella lai-
tapakilla on näköjään kaiken 
lisäksi hyvä maku!

On tietysti hauska että 
Nico viihtyy Vaasassa ja 
VIFK:ssa. Hänestä Vaasa on 
hieno kaupunki ja ihmiset 
täällä ovat mukavia. Toivo-
tamme hänelle kaikkea hy-
vää tälle kaudelle.

Peter Siegfrids

Reinsgatan 3, 65170 Vasa
Tfn 0207771207
rentsales@vaasastevedoring.fi
www.vaasastevedoring.fi
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What is VEOpedia?

We want to tell you our story, concentrating on both our  
customers and ourselves. This takes place in VEOpedia.

Please, join us: www.veopedia.fi

VEO Oy | Runsorintie 5 | 65380 Vaasa
Tel. 0207 1901 | veo@veo.fi  | www.veo.fi

Check out our vacant jobs at www.veo.fi

Dalmatians are born without spots.

Some say the be t in Europe!

 B
OCK’S CORNER BREW

ERY              VAASA • VASA

- Home made Beer & Coffee
- Locally produced natural food 
   and drinks
- Bock´s Ranch in Rexholmen (Maxmo)
- Old Town Deli 
- Barbeque
- Local art exhibitions
- Weekly events

Open daily in Bock´s Corner, Gerbyvägen 18

Craft beer and Old Town Pub & Meeting place

R E S E R V E R A T

Smakliga luncher vardagar 
kl. 10.30-14.45

Catering inför vårens och 
sommarens fester

Skeppsredaregatan 3, Vasa
Tel. 050-5431528

Britasvägen 2 
Yttermalax

Det här är en bild på radhuset 
under byggnad. 
De här lokalen är färdigställd
sensommaren -16
1st 3rum+kök+b+biltak 78m2
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Saajan tilinumero AKTIA BANK ABP Tilisiirto Girering
Mottag. Kontono. F I 5 5 4 0 5 5 0 0 1 1 7 8 0 8 9 3

 Understöd / Tukimaksu

Saaja - Mottagare I.F.KAMRATERNA, VASA r.f. ( VIFK ) Medlemsavgift / Jäsenmaksu
 

För en person / Yhdelle henkilölle 30 €uro

För föräldrar / Vanhemmille 45 €uro

Maksaja - Betalare Ständig medlem / Ainaisjäsen 200€uro

VIFK skickar medlemskortet kom ihåg att uppge din postadress

VIFK toimittaa jäsenkorttisi, muista mainita postiosoitteesi

Allekirjoitus Viitenro.
Underskrift Ref.nr.

Tililtä Eräpäivä
Från konto nr. -- Förf.dag €ur

 

10-minuters-talko!              10-minuutin-talkoot!

Handlar du på Prisma, Sale, S-Market, ABC? Då kan du snabbt och enkelt stöda
 VIFK genom att logga in på s-kanava.fi

-  välj oma s-kanava
-  välj Delta och Påverka
-  välj Anmäl dig som supporter
-  kryssa för ”Idrottsföreningen Kamraterna Vasa” och klicka på uppdatera

Mer info hittar du här: https://www.s-kanava.fi/web/kpo/sv/kannustajat

 Teetkö ostoksia Prismassa, Salessa, S-Marketissa, ABC:ssä? 
Silloin voit helposti tukea VIFK:n toimintaa kirjautumalla sisään s-kanava.fi

- valitse oma s-kanava
- valitse Osallistu ja Vaikuta
- valitse Liity kannustajaksi
- ruksaa ”Idrottsföreningen Kamraterna Vasa” ja klikkaa päivitä tiedot

Lisäinfo löytyy tästä: https://www.s-kanava.fi/web/kpo/kannustaja
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Anfall, försvar och omställningar
Tankar kring Vasa IFK:s 
spelsätt säsongen 2017

Den 29.4 spelas för Vasa 
IFK:s del öppningsmatchen 
i årets division två och på 
begäran ger jag med hjälp 
av denna text en inblick 
gällande vad publiken kan 
förvänta sig att se när de 
följer våra matcher. Det är 
givetvis en utmaning att i 
begränsad form beskriva en 
sådan komplex sak som ett 
spelsätt och därför kommer 
jag här att begränsa mig till 
termer såsom anfalls- och 
försvarsspel samt omställ-
ningar. Dessa är delar av 
spelets logiska struktur och 
som samtidigt kan beskri-
vas genom hurudana aktio-
ner spelarna utför. Det vill 
säga ifall en spelare passar 
eller skjuter borde han rim-
ligtvis anfalla och ifall han 
tacklar, pressar eller räddar 
så handlar det istället om 
försvarsspel. I situationer 
där spelaren passar bollen 
till en motståndare uppstår 
däremot en defensiv om-

ställning. Men då spelaren 
får kontroll över bollen ef-
ter att ha pressat motstån-
darspelaren uppstår en 
offensiv omställning. En om-
ställning varar logiskt nog 
endast i några sekunder och 
därför är detta en utmaning 
för båda lagen eftersom det 
på lika kort tid handlar om 
att omorganisera sig från en 
spelfas till en annan.

När vi först om främst pra-
tar om vårt lags försvars-
spel så syftar vi egentligen 
på två typer av situationer. 
Den första av dessa handlar 
om hur vi vill hindra mot-
ståndarna från att avancera 
närmare vårt eget mål och 
detta mera exakt genom att 
begränsa deras möjligheter 
att spela förbi, genom el-
ler runt våra försvarslinjer. 
I dylika situationer är det 
viktigt att vi kan hålla bra 
avstånd mellan våra lagde-
lar, pressa vid rätta tillfällen 
samt begränsa numeriska 

underlägen. Motståndarla-
get kan givetvis välja att 
bygga upp spelet med hjälp 
av en längre passning från 
målvakt/utespelare och 
likadana situationer förut-
sätter att våra spelare orga-
niserar sig innan men även 
samtidigt som bollen befin-
ner sig luften.

Å andra sidan kan man 
konstatera att ju närmare 
motståndarnas mål vi kan 
vinna bollen, desto kortare 
sträcka behöver bollen 
transporteras. På det här 
sättet kanske det vore mera 
fördelaktigt att ge motstån-
darlaget möjligheter att för-
söka passa sig igenom våra 
lagdelar med start från det 
egna målet? På samma gång 
kommer motståndarlaget 
oundvikligen att avancera 
och spela sig närmare vårt 
mål. I sådana fall behöver 
vårt lag för det andra för-
hindra motståndarna från 
att göra mål. Det vill säga 

genom att blockera, tackla, 
styra eller med hjälp av an-
dra former av försvarsaktio-
ner. 

När det gäller anfallsspelet 
handlar det först och främst 
om att vi skall klara av att 
bygga upp spelet genom att 
använda de ytor som mot-
ståndarlaget inte klarar av 
att täcka. Detta kan exem-
plifieras genom att vi i ena 
stunden försöker förflytta 
motståndarna med vertika-
la eller diagonala passning-
ar och på så vis hitta lediga 
spelare som finns positio-
nerade framför, bakom eller 
bredvid motståndarlagets 
försvarslinjer. Å andra sidan 
väljer vi kanske att positio-
nera en av mittfältarna mel-
lan våra mittbackar för att 
skapa ett numeriskt överlä-
ge på den delen av spelpla-
nen.

I andra situationer place-
rar spelaren sig kanske mel-
lan ytterback och mittback 
medan i en tredje situation 
positionerar sig ytterback-
arna bredvid den defensiva 
mittfältaren och då för att 
agera defensiva mittfältare. 

Detta samtidigt som yt-
termittfältarna ansvarar för 
spelbredden. Variationerna 
är oändliga och skiftar i 
enlighet med motståndar-
lagets agerande. Ett annat 
alternativ när det gäller 
uppbyggnadsfasen är givet-
vis att målvakten med en 
längre passning försöker 
hitta ledig spelare i mera 
fördelaktiga positioner och 
då vid spelplanens mitt-
linje. På detta sätt kan spe-
lets tyngdpunkt förflyttas 
längre bort från vårt eget 
mål. För det andra handlar 
anfallsspel inte enbart om 
att bygga upp, utan även 
om att skapa samt förvalta 
målchanser. För att detta 

............�......�....
�..................���.......�.��.�������.
�.��..�.������.��.�����.�.���.......�.�

Låt oss installera 
skärmskyddet 
åt dig.
........................................
..................................
......................................
...............................�...................
....................�.........�����.�
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Tankar kring Vasa IFK:s 
spelsätt säsongen 2017

Vid sidan av självklara saker som ”anfall” och ”försvar” är även ”omställning” ett nyck-
elbegrepp inom fotbollen. Det vill säga agerande då ens lag antingen tappar bollen eller 
erövrar den. Den här fasen varar logiskt nog endast i några sekunder. Det här blir en ut-
maning för båda lagen eftersom det på lika kort tid handlar om att omorganisera från en 
spelfas till en annan. Magnus Nordman, assisterande tränare till Max Peltonen i herrlaget, 
tycker om att fundera på såna här saker. Tacksamt nog delar han också med sig av sina 
tankar. 

skall lyckas behöver våra 
spelare bygga upp spelet på 
ett sådant sätt att vi kom-
mer maximalt nära eller 
kan ta oss in i motståndar-
lagets straffområde. Detta 
kan innebära att ”den avgö-
rande passningen” slås från 
någonstans mellan vår egen 
och motståndarnas kortlin-
jer och innefattar på en all-
män nivå att spelarna kom-
binerar genom att passa, 
dribbla, löpa in på tom yta, 
skydda bollen samt skapa 
ytor för att slutligen kunna 
skjuta eller nicka bollen i 
mål.

Såhär långt under försä-
songen har vi valt att spela 
med taktiska spelsystem 
som 1-4-4-2/1-4-2-3-1 samt 
exempelvis 1-3-2-3-2. Lika-
dana sifferkombinationer 
kan vändas och vridas på 
ett antal olika sätt och är 
egentligen tänkta som refe-
renspunkter för våra spela-
re och direkt relaterade till 
styrkor och svagheter. Att 
vi behöver behärska en rad 
olika sätt att lösa problem-
situationer är nog snarare 
ett faktum än något man 
behöver debattera och på 
det här sättet kunde andra 
speltaktiska system som 
1-4-1-4-1 eller varför inte 
1-3-3-3-1 komma till nytta? 
Detta beror helt enkelt på 
vilket lag vi möter, vilka spe-
lare vi har tillgängliga samt 
hur motståndarlaget väljer 
att spela. Är det frågan om 
en match för att hållas kvar 
i serien eller en annan typ 
av match? Den speltaktiska 
grunduppställningen har 
alltså i sig inget mervärde 
utan det viktiga är spelar-
nas individuella roller i rela-
tion till lagets spelmönster, 
deras positioner på planen 
samt hur de kan hjälpa oss 
att förverkliga spelets mål-
sättning.

Magnus Nordman

Skribenten är assisterande träna-
re till Max Peltonen i Vasa IFK:s 
herrlag. Han har även förmånen 
att få fungera som flicktränare 
hemma i Malax. Sedan tidigare 
har han ett gediget förflutet som 
ungdomstränare inom VIFK.

FOTO: Hapa Bragge
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Närpesvägen 16 C, 
64200 Närpes
+ 358 (0)6-8238 400
sales@hotelredgreen.fi
www.hotelredgreen.fi

Hotel Red & Green

+358 6-8238 400, sales@hotelredgreen.fi

Umgås - Ät gott - Koppla av!    Seurustele - Syö hyvin - Rentoudu!

Lunchbuffé
Vår stora lunchbuffé står dukad alla 
vardagar från kl. 11-14
1.6-11.8. kl 11-15
Pensionärer 8 €

10  €/pers.

À la Carte
Välkommen till vår restaurang på 
Hotel Red & Green i hjärtat av 
Närpes.  Vi serverar à la carte 
vardagar kl 17-21 
och lördagar kl 12-21

Hotel Red & Green 
Bo bekvämt Mitt i Stan. Vi är måna 
om att ni har det bra under er 
vistelse här i Närpes.

Lounasbuffet
Runsas lounasbuffetimme katetaan 
joka arkipäivä klo. 11-14
1.6-11.8. klo. 11-15
Eläkeläiset 8 €

10  €/hlö.

À la Carte
Tervetuloa Hotel Red & Greenin 

ravintolaan Närpiön keskustassa. 
À la cartea tarjoillaan 

arkisin klo. 17-21
 ja lauantaisin klo. 12-21

Hotel Red & Green  
Majoitu mukavasti ja rentoudu 
keskellä kaupunkia. Asiakkaamme 
on aina etuasemassa ja haluamme 
taata onnistuneen vierailun 
Närpiössä.

Tervetuloa!

Boka gärna 
bord!

Varaa 
pöytä!

Välkommen!


