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Vad som blir det nya ”vanliga” 
i framtiden återstår att se men 
trots en minst sagt speciell sä-
song och speciella sista 10 må-
nader kan vi inom Kraft fotboll 
se tillbaka på en mycket fin sä-
song inom hela föreningen, med 
många juniorlag, damerna i na-
tionella division-2 samt avance-
mang för herrarna till divison-2 
nästa säsong. 

Juniorverksamheten växer för 
varje år och det är ytterst gläd-
jande att följa med utvecklingen 
där våra juniorer hela tiden ut-
vecklas och går framåt. Vi satsar 
även mycket på tränarskolning 
för våra ledare och det är myck-
et roligt att se att det tagits emot 
väl och deltagandet på dessa 
tillfällen är högt. Det är något 
hela föreningen är stolta över 
och något vi kommer att fort-
sätta med även kommande år. 
Vi skall också nämna P07 som 
detta år deltagit i PSL (Puoli 
suomen Liiga) som är den hög-
sta nivån man kan spela i deras 
åldersgrupp. Tyvärr inhiberades 
finalturneringen som skulle spe-
lats just före jul i Rovaniemi och 
som laget kvalificerade sig till. 

Tar vi en liten tillbakablick på 

Ledningens hälsningar
Säsongen då inget var som ”vanligt”Innehåll
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Vi ses på match säsongen 2021!

Kraft Fotboll sänder ett stort
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seniorerna spelade damerna 
denna säsong i den nationella 
division-2 och gjorde en stabil 
och bra säsong där man visade 
att man hör hemma. De hade 
även ett lag med i den regionala 
divison-3 serien som klarade sig 
galant! Väl utförd säsong tjejer!

Herrarna visade i år att man hör 
hemma i divison-2 efter att man 
vunnit division-3 och genom 
kvalseger över PK-37 i slutet 
på oktober fick man fira avance-
mang! Bra jobbat och stort Grat-
tis! Herrarnas andra lag spelade 
i division-4 och gjorde en fin sä-
song. Det var roligt att följa med 
utvecklingen som skett för det 
unga laget från i fjol och vi ser 
framemot en ny säsong nästa år!

Sen har vi då Coronan som ställ-
de till det för oss allihopa och 
ingen riktigt visste hur denna sä-
song skulle komma att se ut eller 
gå. Med facit på hand tycker jag 
vi fick ut max av säsongen, alla 
lag fick spela många matcher 
och efter en paus på två månader 
i våras kunde även gemensam-
ma träningar återupptas. Tyvärr 
spelades slutet av säsongen utan 
publik. Speciellt med tanke på 
herrarnas avancemang till divi-

till alla som sponsrat de olika lagen, till publiken 
som besökt lagens matcher, till spelare, tränare, 
ledare, föräldrar, funktionärer, chaufförer och alla 
andra som på olika sätt stött föreningen under år 

2020, och till alla annonsörer i Fotisextra.

sion-2 önskar jag att publiken 
skulle ha fått uppleva på plats 
och ställe. Men Tack till När-Tv 
som ordnade med livesändning 
så att allihopa kunde följa med 
hemma från TV-sofforna. Trots 
att de blev ett par matcher utan 
publik har vi ändå fått uppleva 
många junior-, dam- och herr-
matcher på plats i sommar och 
en sak är säker att Närpesborna 
vill gå och se på fotboll! Det är 
bara att titta på publiksiffrorna/
match. Stort Tack till alla som 
kommer på match och stöder 
våra lag och spelare. Ni är otro-
ligt viktiga!

Slutligen ett ödmjukt varmt och 
stort tack till alla som jobbar för 
fotbollen i Närpes Kraft, Spon-
sorer, tränare, ledare, föräldrar, 
chaufförer, supporters, talkoar-
betskraft och spelare. Utan Er 
fungerar inte detta maskineri. 
Fotboll skall vara roligt och alla 
som vill spela fotboll skall vara 
välkomna till Närpes Kraft FF.

Med önskan om en riktigt God 
Jul och ett spännande nytt fot-
bollsår.

Mårten Grandell, ordförande 
Närpes Kraft FF

> Läs även digital version av Futisextra på www.kraftff.com

> Följ oss gärna på sociala medier

       narpeskraftff          Närpes Kraft Fotbollsförening
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För Krafts representations-
lag blev säsongen 2020 verk-
ligen minnesvärd. Känslan 
var bra på vårvintern, man 
hade ett lag som kunde räk-
nas till de starkare i trean, 
en bred trupp med en bra 
blandning av rutin och ung-
domlig entusiasm.

Så kom coronan i mars. Snart 
kom signaler om att det var osä-
kert med seriestarten och sedan 
blev det klart att seriespelet skul-
le starta en månad senare, för 
Krafts del 14 juni. Det krävdes 
också speciella arrangemang på 
läktaren för att publiken skulle 
kunna hålla avstånden. Varan-
nan bänkrad var avstängd och 
åt sidorna skulle det också hål-
las avstånd. Kraft hade nu infört 
bokningssystem så att man kun-
de försäkra sig om att få plats, 
publikgränsen var 500 personer. 
I väntan på seriestarten fick spe-
larna inte ha gemensamma trä-
ningar, mycket blev det att hålla 
enskilda veckoprogram med en-

Kraft 1
2020

samträning, något som nog kun-
de upplevas som lite trist. Men 
Kraft kom ändå till start väl för-
beredda.
Det var fint sommarväder när 
serien körde igång och för Kraft 
gick det bra. Visserligen gjorde 
premiärmotståndarna Sääripot-
ku från Karleby första målet 
denna säsong i Mosedal men 
Kraft vann matchen med 5-2. 
Kevin Peth var Krafts första 
målgörare efter en halvtimmes 
spel.

Följande match var svårare, 
bortamatch mot Sundom IF. Det 
dröjde till 62:e minuten innan 
Semsudin Mujkic smällde in 
0-1 med ett direktskott och Kraft 
vann sen med 0-2. I Nykarleby 
veckan därpå hamnade man att 
spela på reservplanen men det 
gick bra ändå, seger för Kraft 
2-5. Nästa match gick på sto-
rarenan i Vasa, en oväntat jämn 
match mot VPS/A men Kraft 
vann till slut med 1-2. Kim Bö-
lings distansskott i mål var min-

nesvärt. När Kraft sedan slog 
Korsnäs FF i Mosedal med 3-1 
hade man kört igenom halva 
grundserien med enbart segrar.

Hemmamatchen mot Kaskö IK 
i slutet av juli blev däremot en 
kalldusch, då kom oväntat för-
sta förlusten när Jonas Granfors 
elegant vände bort två försva-
rare och gjorde segermålet för 
Kikken på övertid, 3-4. Också 
i övrigt blev senare delen av 
grundserien lite knackigare, 
det behövdes t.ex. en straff för 
att få en poäng mot Sporting i 
Kristinestad, men platsen i övre 
slutserien var naturligtvis aldrig 
i fara efter den starka inledning-
en på seriespelet. Det blev en 
andraplats i grundserien efter 
KPV/A.

Övre slutserien med fem match-
er inleddes 12 september och nu 
var det serieseger som gällde 
för att få kvalspela om division 
2-plats. Kraft fick en grundlig 
revanch i Kaskö där man vann 

med hela 0-5 efter att Kakhaber 
Samsonia presenterat sig som 
farlig anfallsspelare med tre 
mål. Samsonia skulle sedan un-
der resten av säsongen spela en 
viktig roll i Krafts framgångsri-
ka slutspel.

Efter två segrar och två oavgjora 
matcher ledde Kraft serien med 
en poäng när det blev dags för 
den avgörande matchen om se-
riesegern mot KPV/A som var 
en poäng efter. Matchen spela-
des 18 oktober. Det hade snöat 
på morgonen men snön smälte 
bort i god tid före match. Lite 
kyligt var det nog och även lite 
halt på det annars fina gräset i 
Mosedal. Nu hade coronan gjort 
att matchen måste spelas inför 
tomma läktare, en unik situa-
tion.

Det var KPV/A som startade 
matchen piggast men fem mi-
nuter före paus gjorde Samso-
nia mål för Kraft sedan Ras-
mus Krook tagit sig upp längs 

Översta raden från vänster: Kaj Böling, Kakhaber Samsonia, Ludvig Rönnholm, Kevin Linton, Nicholas Westerholm, Elias Enlund, Edis 
Elkaz, William Westerback, Filip Lapveteläinen, Antonio Westerholm, Vladan Zlatkovic. Näst översta raden från vänster: Kjell Storgeust, 
Stefan Bärnas, Oskar Ivars, Muhamed Omic, Ville Laine, Jens Nygård, Lukas Sigg, Kevin Peth, Jacob Åbonde, Enrico Eklund, Tony Lund, 
Kim Böling, Peter Sundlin. Sittande raden från vänster: Lavinius Marca, Jacob Lapveteläinen, Casper Byggnings, Karl-Filip Eriksson, 
Jakob Lund, Jesper Norrgård, Viggo Mickels-Nordberg, Emil Skogman, Semsudin Mujkic.

Minnesvärd säsong 2020      - slutade med avancemang!
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Trean herrar grundserier 2020

KPV/Akatemia 10 7 2 1 22-6 23
Kraft  10 6 3 1 24-12 21
SIF  10 5 4 1 21-10 19
Norrvalla FF 10 5 1 4 25-15 16
VPV  10 4 2 4 18-19 14
Kaskö IK  10 4 1 5 17-22 13
Korsnäs FF 10 3 3 4 15-18 12
VPS Akatemia 10 3 2 5 20-16 11
NIK  10 3 2 5 20-29 11
Sääripotku 10 2 2 6 14-32 8
Sporting Kristina 10 0 4 6 14-29 4

Jonas Granfors          114 mål
Jan Söderman          102 mål 
Kim Böling            89 mål
Zoran Bogesic            80 mål
Mikael Linzén            77 mål
Kjell Berg            61 mål
Mikael Miemois            56 mål
Mario Rac            56 mål
Karl-Johan Simons          46 mål
Peter Sundlin            44 mål 
Övriga aktiva: 
Semsudin Mujkic          44 mål
Jens Nygård           18 mål

Kakhaber Samsonia    10 mål
Kevin Peth            8 mål
Semsudin Mujkic          6 mål
Kim Böling            5 mål
Oskar Ivars            2 mål
Ville Laine            2 mål
Jens Nygård            1 mål
Muhamed Omic            1 mål
Simon Storgeust          1 mål
Dennis Norrback          1 mål
Edis Elkaz            1 mål

Kraft 1 målskyttar 2020 Div.3 + Div.2 Krafts mesta målskyttar 1976-2020

Trean herrar över slutserie 2020
 (Poängen från grundserien tog man med sig till övre slutserien)

Kraft  5 3 2 0 14-5 32
KPV/Akatemia 5 1 2 2 7-6 28
SIF  5 2 0 2 8-7 25
Norrvalla FF 5 2 2 0 14-7 24
VPV  5 0 2 2 4-11 16
Kaskö IK  5 1 0 3 5-16 16

14.06.2020 Grundserie
Kraft - Sääripotku, 5-2
Samsonia, Peth, Ivars, 
Böling, Laine

24.06.2020 Grundserie
SIF - Kraft, 0-2
Mujkic, Peth

2.7.2020 Grundserie
NIK - Kraft, 2-5
Peth, Mujkic, Ivars, Böling

06.07.2020 Grundserie
VPS Akatemia - Kraft, 1--2
Böling, Laine

22.07.2020 Grundserie
Kraft - Korsnäs FF, 3-1
Samsonia, Peth, Mujkic

26.07.2020 Grundserie
Kraft - Kaskö IK, 3-4
Omic, Mujkic x2

02.08.2020 Grundserie
Kraft - VPV, 2-0
Lapevetläinen J, Böling

06.08.2020 Grundserie
KPV/Akatemia - Kraft, 0-0

16.08.2020 Grundserie
Kraft - Norrvalla FF, 1-1
Mujkic

22.08.2020 Grundserie
Sporting Kristina - Kraft, 1-1
Peth
12.09.2020 Övre slutserie
Kaskö IK - Kraft, 0-5
Samsonia x3, Peth x2

20.09.2020 Övre slutserie
VPV - Kraft, 1-1
Böling

27.09.2020 Övre slutserie
Kraft - SIF, 3-1
Samsonia, Peth, Elkaz

03.10.2020 Övre slutserie
Norrvalla FF - Kraft, 3-3
Samsonia, Elkaz, Självmål

18.10.2020 Övre slutserie
Kraft - KPV/Akatemia, 2-0
Samsonia x2

24.10.2020 Div. 2 Kval
Kraft - PK-37, 4-1
Samsonia, Nygård, 
Norrback, Storgeust

Kraft 1 spelprogram 2020

vänsterkanten och passat inåt. 
Matchen var fortsatt jämn men 
det var Kraft som gjorde mål 
igen i andra halvlek, Samsonia 
igen på Kevin Lintons passning. 
2-0 blev slutresultatet och Kraft 
vann serien.

I kvalspelet kom PK-37 från 
Idensalmi till Mosedal. Nu var 
det 24 oktober, kyligt men snö-
fritt. Inte heller nu fick publik 
närvara, utom de som satt i bilar 
på parkeringsplatsen. Matchen 
visades dock i direktsändning i 
När-TV och även från Idensal-
mi hade en filmare kommit som 
streamade på YouTube. PK-37 
hade redan en förlust mot OTP i 
bagaget, om Kraft vann matchen 
skulle saken vara klar.
Det började bra, Kraft hade 2-0 
efter 20 minuter, snyggt nick-
mål av Jens Nygård och stolpe 
in av Samsonia. Så fick PK-37 
en straff som sköts över men 
dömdes att tas om och då blev 
det mål, 2-1. I andra halvlek 

fick gästerna en straff till och 
utjämningsmål förväntades men 
Karl-Filip Eriksson hann ner 
och klarade. Istället gjorde Den-
nis Norrback mål från närhåll 
en stund senare och innan slut-
signalen blev det ännu 4-1 efter 
mål av Simon Storgeust. Saken 
var klar, Kraft hade avancerat 
till division 2!

Avancemanget möjliggjordes 
delvis av en bred spelartrupp. 
Trots att flera spelare av olika 
orsaker föll bort på höstkan-
ten fanns material att tillgå och 
tränaren Peter Sundlin kunde 
mixa ihop nya vinnande kom-
binationer. Ett tag blev det kris 
på målvaktssidan men en inhyrd 
och fullt kompetent Anders Bru-
nell räddade situationen i några 
matcher på hösten.

Nu kan Kraft se fram emot div 
2-spel nästa säsong. Då får vi 
hoppas att Kraft får ett bra lag 
igen som hittar motivation till 

nya satsningar. Det är knappast 
någon vågad gissning att många 
av årets spelare gärna vill platsa 
också i Kraft-laget i tvåan nästa 
säsong. Vi får också hoppas att 
coronan är förbi när det är dags 
för fotboll nästa vår så att försä-
songen kan skötas normalt och 
att publiken kan återvända när 
det är dags för matcher i Mose-
dal.

J-E Widjeskog

Årets B-jun löfte:
Ludvig Rönnholm
Bjarne Frimans hederspris: 
Simon Storgeust
Träningsflit 2020: 
Ville Laine
Årets genombrott:
Rasmus Krook
Årets försvarare:
Muhamed Omic 
Fritidsnämndens hederspris:
Kevin Peth
Årets spelare:
Kakhaber Samsonia

Premierade spelare Herr  1

Minnesvärd säsong 2020      - slutade med avancemang!
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Kraft/2 skulle inleda sin för-
säsong i början av Mars i boll-
hallen. Då innan vi ens hade 
börjat blev verksamheten satt 
på vila pga Covid-19 läget 
som förrvärrats i Finland och 
laget fick träna på egen hand. 
Det var länge oklart om det 
skulle bli någon säsong och 
det hela sköts fram med må-
nader. I slutet av April kom 
glädjande info om att en sä-
song skulle spelas i division 4 
men endast me en enkel serie 
där man lottade hemma och 
bortamatcherna för respekti-
ve lag. Säsongen bestod av 12 
matcher denna gång istället 
för normalt 24. Serien skulle 
köra igång 15.6 och Kraft/2 
laddade med träningsmatch 
mot Kornäs FF från div 3 
innan seriertarten. Kraft/2 
eller utvecklingslaget som 
många kallar dem har denna 
säsong även som tidigare år, 
givit speltid åt många spelare 
och laget har ofta sett olikt ut 
från match till match. Den-
na säsong har hela 37 olika 
spelare representerat Kraft/2. 

Kraft II - en strålande division 4 säsong!
Med färskt minne från för-
ra årets knepiga säsong som 
vi fick kriga in till slutet för 
att säkra serieplatsen. Kör-
de årets upplaga igång och 
med endast 12 match per lag 
denna säsong så fanns det 
inte rum för alltför många 
poängtapp om vi ville hålla 
oss kvar i serien. I det stora 
hela har Kraft/2 spelat en bra 
fotboll under denna säsong 
och 5:e platsen av totalt 12 
lag från serien kan man vara 
nöjda med. 

I matcher mot topplag så har 
Kraft/2 stått upp bra och om 
vi fortsätter denna trend med 
våra unga spelare som fort-
sätter att utvecklas så kan 
vi inom snar framtid slåss i 
toppen av div. 4 och möjli-
gen även ta oss upp till div. 3. 
Kraft/2 vill tacka alla spon-
sorer, publik och de som på 
något vis ställt upp för läget 
denna säsong.

Lagledare Björn Skinnars

Kraft 2 
2020

Simon Storgeust          5 mål
Enrico Eklund            2 mål
Ville Laine            2 mål
Edis Hodzic                2 mål
Ludvig Rönnholm        2 mål
Jacob Lapveteläinen    2 mål
Emil Skogman            1 mål
Darko Letic            1 mål
Rasmus Krook             1 mål
Dennis Norrback          1 mål

Spelare som spelat med Kraft/2 under 
säsongen 2020

Jesper Norrgård, Mikko Lähdesmäki, Nicholas Westerholm, Joel 
Skogberg, Darko Letic, Elias Enlund, Casper Byggnings, Ludvid 
Rönnholm, Viggo Mickels-Nordberg, Salah Adam Sakaria Ibrahim, 
Wilmer Ehrström, Hung Trang Nguyen, Dennis Norrback, Petter 
Rausk, Semir Omic, Muhamed Gutic, Enrico Eklund, Karl-Filip 
Eriksson, Malik Fajic, Edis Hodzic, Oskar Ivars, Joakim Kaas, 
Rasmus Krook, Ville Laine, Filip Lapveteläinen, Jacob Lapveteläinen, 
Kevin Linton, Jakob Lund, Tony Lund, Lavinius Marca, 
Markus Pått, Lukas Sigg, Emil Skogman, Simon Storgeust, 
William Westerback, Antonio Westerholm

Lagledning 2020

Tränare: Vladan Zlatkovic 
Spelande/Tränare: Joakim Kaas
Lagledare: Björn Skinnars
Service/Ass. tränare: Rolf Westerholm
Kassör: Maria Storgeust

Kraft/2 målskyttar 2020

Fyran herrar 2020

Kungliga Wasa C.F. 11 10 0 1 59-12 30
Virkiä  11 9 0 2 43-11 27
SJK-J  11 8 2 1 49-13 26
ABC/Strömsö 11 7 2 2 33-18 23
Kraft/2  11 5 1 5 20-20 16
Ponnistus  11 5 1 5 20-28 16
IF Hoppet  11 5 1 5 20-30 16
VPS J  11 3 3 5 14-35 12
Kanu  11 3 1 7 24-34 10
I-JBK  11 2 1 8 16-35 7
FC Kuffen  11 2 0 9 17-44 6
FC Korsholm 11 1 0 10 11-46 3

Dennis Norrback

Årets Kraft 2 spelare

Varmt och härligt under en hemmamatch på Centralplan under denna 
säsong. Medverkande från vänster: Vladan Zlatkovic, Muhamed Gutic, 
Darko Letic, Hung Trang, Mikko Lähdesmäki, Casper Byggnings, Elias 
Enlund, Joakim Kaas, Nicholas Westerholm & Rolf Westerholm.

Kraft/2 under en av sina seriematcher denna säsong. Uppe från vänster: 
Dennis Norrback, Enrico Eklund, Jacob Lapveteläinen, Jesper Norr-
gård, Viggo Mickels-Nordberg, Edis Hodzic. Nere från vänster: Ludvig 
Rönnholm, Petter Rausk, Simon Storgeust, Filip Lapveteläinen & Rasmus 
Krook.
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Kraft
Damlaget 

2020
Första säsongen i division 2

Satsningen på division 2 spel 
startade 12.11.2019 när träning-
arna drog igång.

Laget höll 4 träningar per vecka 
i bollhallen. Laget spelade 3 
träningsmatcher på vårvintern, 
Kanu, Esse IK och MuSa. Dessa 
träningsmatcher vann Kraft.

I mars satte Coronan stopp för 
lagträning och spelarna fick 
börja träna på egen hand i hela 
7 veckor. Ett par veckor innan 
seriestarten fick laget igen träna 
tillsammans.

Premiärmatch 13.06.2020 
Kraft-Paiha, Kraft vann match-
en 1-0 målskytt Miranda Näs 
assisterad av Wilma Lassfolk. 
Publik ca.120st.

Första säsongen i tvåan kan nog 
beskrivas som en succé. 
Damerna bevisade att genom 
målmedveten hårdträning, så 
blir man division 2 spelare. 6 
vunna matcher och 18 inspelade 
poäng gav en 5 plats i serien. 
Publiken hittade till våra hem-
mamatcher och det är vi tack-
samma för, i medeltal var 
publikmängden kring 120st./
match. 

I augusti fick vi en värdefull 
förstärkning när Nicolina Peth 

anslöt till laget. Nicolina är en 
spelare med stor erfarenhets-
bank med fotbollskunskap från 
spel i högre divisioner i både 
Finland och Sverige. Hon gav 
en stabil trygghet i försvarszon 
och deltog allt som oftast i spel-
uppbyggnaden.

Två juniorspelare att nämna är 
Meliah Peth och Elina Hyöty. 
Dessa spelare har imponerat på 
tränarna genom sitt spel och in-

Spelare i damlaget under säsongen 2020

Leppälä Petra, Högback Elin, Lassfolk Wilma, Fant Amanda, Sund-
lin Matilda, Memic´Adna, Näs Miranda, Näs Mathilda, Hyöty Elina, 
Peth Meliah´, Peth Nicolina, Lillandt Julina, Lillandt Emilia, Strand 
Jenny, Träskvik Tilda, Arvola Venla, Vikars Ida, Thomasfolk Matilda, 
Grönlund Emilia, Lövholm Marie, Prinsen Laura, Snickars Elin, Lillås 
Fanny, Lyyski Stella, Mäntymäki Venla, Sörhannus Sofie, Manngård 
Emma, Strand Linnea, Westerback Wilma.

Lagledning 2020

Tränare: Eklund Bennet, Näs Magnus och Träskvik Stefan.
Lagledare: Koski-Träskvik Mia.

ställning på match och träning. 
Meliah en tekniskt skicklig spe-
lare, stark och har ett bra spelö-
ga. Tillslaget sitter perfekt för 
Meliah. Det är svårt att ta bollen 
av henne och hon hittar oftast en 
lösning ur trängt läge.

Elina är en spelare som visar 
med sitt agerande på plan att 
man aldrig ger sig. Hon har ett 
stort fotbollshjärta som klappar 
gult och blått. Elina som spelar 

Tvåan damer 2020

Ilves/2  13 11 1 1 42-11 34
TPV  13 11 1 1 38-9 34
TPS/2  13 9 3 1 26-6 30
JyPK/2  13 8 0 5 37-19 24
Kraft  13 6 0 7 18-27 18
Kaapo  13 4 2 7 24-32 14
TKT  13 3 2 8 13-31 11
ÅIFK  13 3 1 9 21-38 10
PaiHa  13 2 2 9 11-34 8
PaRI  13 1 2 10 12-35 5

defensivt mittfält, en roll som är 
kraftkrävande och som ibland 
ger en del blåmärken. 

En episod från bortamatchen 
PaiHa-Kraft, Elina blir knock-
ad blodig på mittplan, plåstras 
om, kommer ut till sidlinjen och 
frågar: -får ja ga in tibak? Kraft 
leder matchen 0-2 med lite kvar, 
Elina kommer i byte.

Övre raden från vänster: Tränare Bennet Eklund, Elin Högback, Stella Lyyski, Elin Snickars, Miranda Näs, 
Laura Prinsen, Emilia Lillandt, Julina Lillandt, Matilda Thomasfolk, Venla Arvola, Elina Hyöty, tränare Magnus 
Näs. Nedre raden från vänster: Wilma Lassfolk, Ida Vikars, Amanda Fant, Matilda Sundlin, Jenny Strand, Petra 
Leppälä, Venla Mämtymäki, Mathilda Näs, Meliah Peth, Nicolina Peth.

Jenny Strand, målvakt

Jenny är en duktig målvakt som de flesta lag skulle vilja ha i sitt lag. 
Hon håller hög division 2 klass i sitt målvaktsspel. Hon ger trygg-
het till sina lagkamrater framför sig på plan. Hon har ett lugn som 
speluppbyggare och hittar oftast den ”enkla passningen” framåt. 
Hon är en modern målvakt som agerar som 5:e back. Jenny är näst 
intill 100% i träningsnärvaro. En värdig vinnare av årets damspelare-
priset.   

Årets Kraftdam

Wilma Lassfolk                6 mål

Matilda Sundlin                5 mål

Miranda Näs                3 mål

Nicolina Peth                2 mål

Julina Lillandt                       1 mål

Stella Lyyski                         1 mål

Damlaget målskyttar 2020

Kraft II - en strålande division 4 säsong!
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Flickor blir damer
Laget har bestått av spelare från 
fjolårets B-flicklag och damlag, 
och har varit en förutsättning 
för att vi också kunde ha ett lag 
i damernas div 2. Redan under 
hösten, när det blev klart att da-
merna stiger till div 2, bestäm-
de vi att damlaget också måste 
ha ett utvecklingslag för att få 
verksamheten att fungera både 
på kort och längre sikt. Laget 
har under hela säsongen haft ge-
mensamma träningar med Dam 
1-laget, och i princip har de fles-
ta spelare i träningsgruppen pro-
vat på spel i div 3. 

Utvecklingslagets uppgift
Lagets viktigaste uppgift har 
varit att ge värdefull speltid till 
alla spelare. Oavsett om man är 
en yngre spelare på väg framåt, 
en spelare som återhämtar sig 
från skada eller om man är en 
äldre spelare som kanske inte 
hinner träna som tidigare, alla 
har kunnat spela tillsammans i 
div 3-laget. Alla har fått speltid 
enligt sina egna förutsättningar. 
Laget har också gett oss möjlig-

Kraft
Dam 2

2020
Spela för att lära
het att experimentera med olika 
uppställningar, spelsystem och 
enskilda spelares spelpositioner.
Utmaningar att övervinna
Den här säsongen liknar ingen 
annan, och en av utmaningarna 
kom i form av ett virus. Tjejerna 
mötte den prövningen med en 
stor portion självdisciplin och 
fokus på den egna uppgiften. 
Men att tappa två månader med 
förberedelser inför seriestarten, 
gjorde att saker och ting tog tid 
innan de föll på plats. Övriga 
utmanande uppgifter har varit 
att hålla spelarna skadefria och 
spelklara, eftersom tränings-
programmet varje vecka mås-
te anpassas enligt båda lagens 
matchprogram. Vissa veckor 
hade man fått känsla av att vi 
ständigt tränar på halvfart, för 
att det alltid fanns spelare som 
behövde återhämtning. Men ser 
man till helheten tycker jag att 
vi enligt förutsättningarna lyck-
as bra med att balansera två lag, 
två serier och 25 spelare.

Laget har fyllt sitt syfte
Laget placerade sig i mitten av 

STÖD VÅRA SPONSORER

Uppe från vänster: Tränare Magus Näs, Marie Lövholm, Sofie Sörhannus, 
Fanny Lillås, Ida Vikars, Matilda Sundlin, Wilma Lassfolk, Meliah Peth, 
Emilia Lillandt, Miranda Näs, Julina Lillandt, Tilda Träskvik, fystränare 
Stefan Träskvik, tränare Bennet Eklund. Nedre från vänster: Elin Hög-
back, Venla Arvola, Stella Lyyski, Venla Mäntymäki, Petra Leppälä, Jenny 
Strand, Mathilda Näs, Emma Manngård, Matilda Thomasfolk, Elina 
Hyöty.

Trean damer 2020
SeMi/2  10 8 2 0 59-13 26
FC Brändöpojkarna 10 8 1 1 49-9 25
BK-48  10 6 3 1 38-11 21
I-JBK  10 7 0 3 55-18 21
Virkiä  10 6 2 2 44-18 20
Kraft/2  10 5 0 5 36-21 15
SeMi  10 3 1 6 20-42 10
FC Sport-j/2 10 3 1 6 23-26 10
IK  10 3 0 7 11-35 9
Norrvalla FF 10 1 0 9 17-44 3
KuRy  10 0 0 10 2-117 0

tabellen, och jag tycker att vi 
varit med och tävlat under hela 
säsongen. Målsättningar mäts 
inte alltid i resultat, ibland kan 
den också betygsättas genom 
att alla får vara delaktiga och att 
alla ges möjlighet att utvecklas. 
Men samtidigt krävs att alla en-
skilda spelare behöver sätta upp 
egna mål för sig själva. För om 
du inte vet vart du ska, hur ska 

du i så fall någonsin komma dit? 

Vi vill önska damerna lycka till 
med nya utmaningar i framti-
den.
Ett stort tack till alla sponsorer 
och supporters!

Ett gott nytt fotbollsår till alla.

Mange & Bennet

Adna Memic´                5 mål
Miranda Näs                4 mål
Emilia Lillandt                4 mål
Ida Vikars                4 mål
Wilma Lassfolk                     3 mål
Mathilda Näs                        3 mål
Venla Arvola                3 mål
Stella Lyyski                3 mål
Laura Prinsén                2 mål
Amanda Fant                1 mål
Matilda Sundlin                1 mål
Méliah Peth                1 mål
Matilda Thomasfolk              1 mål
Sofie Sörhannus                1 mål

Dam 2 målskyttar 2020
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Kraft 
B-Flickor

2020

2020, andra säsongen till-
sammans med flickorna från 
Sporting Kristina och spel på 
hel plan.

Frågan inför säsongen var att i 
vilken serie skulle laget delta, 
F15, B18 eller Damernas div-3?

Beslut togs att ställa upp i B18 
div 2-serien, tanken var även att 
villiga flickor vid behov skulle 
hjälpa till i dam 2:a laget.

Att gå med i B-juniorsserien var 
en ordentlig utmaning eftersom 

endast 5 av 19 flickor i truppen 
hade uppnått B-juniorsåldern, 
laget saknade dessutom en 
egentlig målvakt.
Med tanke på förutsättningarna 
klarade flickorna sig riktigt bra 
och då serien var slutspelad slu-
tade laget som 6:a i tabellen. 

Flickorna mötte motståndare 
med rutin från bl.a damernas div 
1, B-juniorernas FM-och divi-
sion 1-serie. Tufft men lärorikt.

Man lyckades besegra FC Yli-
vieska och FC United/2, spela 

Starkare tillsammans
Kraft/Sporting Yj (F 2006-2003)

Övre raden från vänster: Becca Poland, Robert Lindahl, Minea Westerback, Lina Stenholm, Elin Nordmyr, Felicia Storlåhls, Elin Björklund, Lina Thijs-
sen, Jenny Liljedal, Sofie Lassfolk, Emma Lindahl, Jonas Mannfolk. Nedre raden från vänster: Elvira Wikström, Wendla Strandholm, Alva Ylivalkama, 
Ida Mannfolk, Emmie Dahlgren, Ajla Jasarevic´, Hanna Björknäs. Saknas på bild: Frida Utfolk, Meri Haaranoja, Anabel Roopalu

oavgjort mot WFA/Kuffen och 
FC KoMu, förluster blev det 
mot FC Sport-j, KPV/2, IK My-
ran och IK.

Laget hann med ca 60 träningar, 
dessa hölls 50/50 i Närpes och 
Kristinestad. Hemmamatcherna 
(6) spelades i Töjby (3), Kristi-
nestad (1) och Lappfjärd (2).

Lagledaruppgifterna sköttes av 
Marie-Louise Nygårds, Maria 
Skog och Anki Timmerbacka.
Laget har under säsongen trä-
nats av Robert Lindahl, Jonas 

Mannfolk, Erika Koski och Bec-
ca Poland. Under våren fungera-
de även Matt Poland (Sporting 
Kristina) som assisterande trä-
nare. Som kassör fungerade Ma-
lin Svahnström.

Till nästa år skall vi växa till oss, 
träna målgörande och försöka 
hitta en målvakt.

Tack till alla som varit med och 
stött oss!

Tränarna

Kraft B-Flickor 2020, Kraft/Sporting Yj (F 2006-2003)

FC Sport-j 8 6 0 2 32-11 18
IK  8 5 2 1 27-6 17
FC United/2 8 5 2 1 15-11 17
KPV YJ/2  8 5 1 2 41-11 16
FC Yliveiska 8 3 1 4                11-12        10
Kraft/Sporting YJ 8 2 2 4  8-27  8
IK Myran  8 2 1 5  8-30  7
WFA/FC Kuffen YJ/2    8 1 3 4 14-23  6
FC Komu T18 8 0 2 6  6-31    2 Lokal omsorg   |  Sydmedi  |  www.sydmedi.fi

Privat läkarcentral som erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster
till privatpersoner, företag och organisationer.
Mottagning i Närpes, Kristinestad och Korsnäs.

TIDSBOKNING MÅ-TO KL. 8-16, FRE KL. 8-15 • TEL. 06 781 2080

STÖD VÅRA SPONSORER
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Efter en träningsflitig vin-
tersäsong fick uppladd-
ningen inför sommarens 
seriespel ett abrupt slut i 
mars då coronapandemin 
var ett faktum. 

Ingen visste riktigt hur vi skulle 
förhålla oss till träning i grupp 
med risk för spridning av viru-
set, så före seriespelet väl körde 
igång märkte vi att det tyvärr 
fanns väldigt lite tid till förbe-
redelse. Flickorna har dock hela 
tiden haft humöret på topp och 
kämpat på. Laget har spelat 13 
matcher i distriktsserien med 
varierande framgång. Säsong-
en avslutades med en mycket 
uppskattad resa österut och del-
tagande i TyttöSiili 2020- tur-
neringen i Siilinjärvi. Laget har 
tränats av Fredrik Dahlbäck, 
Fredrik Strengell och Christer 
Lindqvist, som även fungerat 
som lagledare. Vi vill tacka våra 
sponsorer, ansvarspersoner och 
föräldrar för den gångna säsong-
en. 

Kraft 
 F07-08

2020

STÖD VÅRA SPONSORER

Laget höll humöret på topp!

Översta raden från vänster: Lindqvist Christer, Toto Rejoice, Wägar Nora, Reet Jeanette, Lindqvist Fanny, Lass-
folk Erica , Evwaraye Selma, Yamberla Luna, Dahlbäck Fredrik. Nedersta raden från vänster: Neuman Wilma, 
Borg Nathalie, Dahlbäck Aina, Lassander Fanny, Zakaria Sulafa, Yamberla Yarabi, Maris Tamonwan. Saknas på 
bild: Yamberla Keira, Sjögård Hanna, Ström Yazmine, Strengell Fredrik.

BRÄNSLETJÄNST KENT ÖB 
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ONEIL´S                 KITCHEN

Smakfull lunchbuffé må-fre 11-14:30Smakfull lunchbuffé må-fre 11-14:30

vi erbjuder även 
lunch-leveranser till 

privatpersoner och företag inom Näsby-Finby

FredagsbufféFredagsbuffé
17-2117-21

Catering och beställningar enligt önskemål!Catering och beställningar enligt önskemål!

Simhallsvägen 1, Närpes  
tel. 06 2241933, Lotten 0409605028   

www.oneils.fi    info@oneils.fi

Kraft 
F09-10

2020
Intresset för fotboll bland 
flickor har ökat för varje 
år och i år har laget be-
stått av 20 flickor födda 
2009 och 2010.

Laget består av mycket positiva 
tjejer som har roligt tillsammans 
och deltagarantalet på träning-
arna är oftast högt. I år är det 
andra året laget har spelat i di-
striktsserien och vi kunde även i 
år konstatera att motståndet har 
varit hårt. Tufft motstånd har i 
sin tur lett till att flickornas för-
svarsspel har utvecklats mycket 
under sommaren. Även indivi-
duellt har många gått mycket 
framåt under säsongen och som 
lag syns den största utveckling-
en i passningsspelet. Spelarna 
trivs bra i varandras sällskap 

Första raden från vänster: Tränare Maria Westdijk, Veronica Saukko, 
Wilma Näs, Saga-Beata Nygård, Wanja Liljedahl, Maya Stenbäck, Evelina 
Dahlin, Ida Nordström, Elsa Uppgård, Alva Österberg, Irina Manngård, 
Tränare Cecilia Österberg, Tränare Marcus Sjögård. Andra raden från 
vänster: Linnea Yli-Panula, Lova Sjögård, Nellie Rönnholm, Ronja Öst-
erberg, Dorotea Rajkovic, Moa Brådd, Julia Franzén, Nathalie Nordlund, 
Junia Westdijk. Liggande målvakt: Ella Eklund

STÖD VÅRA SPONSORER

Sven Sigg 
Ab 

Tel 0505934594

Träningsflitiga flickor!
och de lyckas hålla humöret på 
topp även i motgångar. 

Bakom dessa flickor står föräld-
rar som alltid ställer upp för la-
get och som gör det med en po-
sitiv inställning. Tack till er alla!

Som lagets tränare har fungerat 
Marcus Sjögård, Maria Westdijk 
och Cecilia Österberg och som 
lagledare Sofia Österberg.
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Kraft 
F11-12

2020
Det är andra året som 
flickor födda 2011-2012 
tränar och spelar fotboll 
tillsammans. 

23 flickor har tränat fotboll un-
der säsongen med laget. I år var 
det första säsongen laget spela-
de matcher i distriktets serie F9. 
Med över 20 spelare i laget och 
med 4+1 på plan var det bäst att 
dela laget i Kraft blå och Kraft 
gul.  Lagen delades upp inför 
varje matchtillfälle och spelade 
samtid på varsin plan. 

Säsongen inleddes i januari 
i bollhallen med en träning i 
veckan. Under sommaren trä-
nade laget två gånger i veckan. 
Laget spelade en träningsmatch 
mot Sporting innan serien börja-
de. Den 24 juni var serien igång. 
Det var intensivt för tränarna 
och lagledarna att ha två match-
er samtidigt, men flickorna hade 
roligt och föräldrarna var vikti-
ga supporters. 

En säsong av utveckling

Övre raden från vänster: Andreas Ekholm (tränare), Anni Fors-
man, Natalie Norrgård, Agnes Österberg, Saga Lundén, Anni Hell-
man, Jenny Strand (tränare). Mellersta raden från vänster: Matilda 
Sundlin (tränare), Elicia Ekholm, Stella Bergman, Inez Mangård, 
Alva Storthors, Agnes Lintula, Nellie Gull, Camilla Ekholm (lagle-
dare). Nedersta raden från vänster: Malin Svanström (lagledare), 
Ida Malmberg, Hilda Mattlar, Leia Wilson, My Österberg, Linnéa 
Dahlin, Meja Westerback, Elena Bogesic 
Saknas på bild: Ella Berg, Amina Palic, Minea Wester, Ylva Söder-
lund

d e r m o s i l . f i

STÖD VÅRA SPONSORER

VH Andreas Uthardt

N

Under säsongen kunde man se 
att flickorna utvecklades och tog 
stora kliv framåt. När man är 8 
och 9 år gammal är det viktigt 
att få prova spela på olika ställen 
på plan. Alla har fått spela back 
och anfall, samt alla som velat 
har fått vara målvakt. I säsong-
ens sista matcher kunde flera 
flickor själva berätta var de helst 
ville spela. Exempelvis var det 
en flicka som sa ”jag vill spela 
back, för då känner jag att jag 
har kontroll” en annan sa ”jag 
vill stå i mål för jag har mina 
egna handskar med”. 

Vi har spelat 10+10 match-
er. Båda lagen har vunnit fyra 
matcher och förlorat sex. Nästa 
år kommer laget att spela 7+1 
spelare på en större plan. För 
att prova på en större plan av-
slutade flickorna säsongen med 
match mot föräldrarna. Föräld-
rarna hade ett starkt lag med 
många spelare, men flickorna 
var snabba och vann matchen!
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Kraft P05
2020

Att sammanfatta säsongen för 
pojkar 05 är inte så lätt. Men 
några saker är det skäl att lyfta 
fram. Laget har bestått av 23 
spelare fördelat på tre ålders-
grupper, vilket naturligtvis har 
fört med sig vissa utmaningar. 
Men trots allt tror jag att det är 
positivt eftersom de yngre har 
fått ta i hårdare för att hänga 
med de äldre.
Laget har haft en mycket mo-
tiverad och kunnig tränare i 
Yefim Grines och som lagleda-
re Anders Nygård och Thomas 
Grönlund. Sedan har föräldrarna 
ställt upp på ett föredömligt sätt 
med att ta hand om material och 
dylikt. Här kan nämnas Johnny  
Yli-Panula och Joakim Strand 
och säkert har jag någon glömd 
här nu. Undertecknad kom in i 
laget som hjälptränare i början 
av juli.
Laget har tränat tre gånger i 
veckan plus eventuell match. 

Övre raden från höger: Göran Småros, Oliver Nordberg, Oliver Nygård, 
Nai Maris, Salah Ibrahim, Ajdun Velic, Shaker Fadul, Yefim Grines. 
Mittersta raden från vänster: Dmytro Kosian, Jeremias Bengs, 
Joel Skogberg, Amer Sabanovic, Himzo Pjevo, Eelis Monola, Elias Pått
Nedersta raden från vänster: Jeffrey Granfors, Wilmer Ehrström, Lukas 
Strand, Robin Wegelius, Haris Pjevo, Elias Yli-Panula, Henrik Grönlund.
På bilden saknas: Philip Ehrs, Milo Mickels-Nordberg
Lagledning 2020: Lagledare Anders Nygård, Tränare Yefim Grines, 
Assisterande tränare Göran Småros, Kassör Annika Wegelius

Pojkar 05 har stigande trend

STÖD VÅRA SPONSORER

Eftersom korona läget har varit 
vad det varit så blev naturligtvis 
hela våren mer eller mindre en 
tappad period med få träningar 
och inga matcher. Det här syntes 
i resultaten när serien äntligen 
kom igång. Matcher som kun-
de ha vunnits blev oavgjord a 
o.s.v. Men ju längre sommaren 
led blev resultaten bättre för att 
sedan utmynna i en tredjeplats i 
en relativt jämn serie i div 1 p15.
Spelarna har varit mycket mo-
tiverade för träning och nästan 
alltid mangrant på plats. Dessut-
om har träningsdisciplinen varit 
på en hög nivå. Jag kan inte låta 
bli att nämna lagkaptenen Salah 
Ibrahim som lett uppvärmningar 
och liknande. Det är sällan man 
ser sånt i den här åldern.
Nästa år är redan under plane-
ring och pojkarna skulle var 
beredda att köra på utan paus. 
Det finns en del utmaningar in-
för nästa säsong. Den största är 

kanske att ganska många spela-
re kommer att vara upp till tre år 
yngre än sina motståndare. Det 
här kan ju bara avhjälpas med 
med bra träning på alla områ-

den, men naturligtvis kommer 
en del av fysiken av sig själv 
vartefter man blir äldre.

Göran Småros, hjälptränare
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Kraft P07
2020

Stående från vänster: Zacharias Eriksson, Viggo Bergvik, Eldin Krak, Ed-
die Vikars, David Bogesic, Joel Gulin, Axel Lärka, Felix Juslin, Jakob Gu-
lin Sittande från vänster: Muamer Palic, Dai Nguyen, Phi Hoang, Gabriel 
Rajkovic, Topias Kärkkäinen, Arvid Bergvik, Jasper Virtanen, Riad Camd-
zic, Harun Hodzic 

Efter flera år där vi varit 
rätt överlägsna inom di-
striktet ville vi inför denna 
säsong ta oss an en rejäl 
utmaning. 

I november 2019 beslöt vi oss 
att ställa upp i kvalet till PSL 
P13. PSL står för puoli suo-
men liiga och samlar de bästa 
lagen i Finland. Det finns två 
zoner i PSL. I den norra zonen 
till vilken vi skulle kvala kan 
lag österut och norrut från När-
pes delta. Kvalspelet gav oss 
motståndarna WFA, VPS, Jaro, 
KPV och SJK. I kvalspelet vann 
vi fyra matcher och spelade en 
oavgjord vilket gav oss en plats 
i den norra PSL-zonen. Jaro, 
SJK och VPS kvalade också in 
till PSL. Från övriga kvalzo-
ner kom bland annat Rops och 
Kups. Det var tänkt att serien 
skulle starta i slutet av april men 
på grund av Corona kunde vi 
först inleda seriespelet i mitten 
av juli. 

Seriespelet i PSL inleddes med 
en oerhört jämn match där vi be-
segrade VPS med 4-3 efter att vi 
gjort segermålet på övertid. Ef-
ter det har det mesta rullat på till 

Kraft P07 – laget som aldrig 
slutar överraska
vår fördel. Vi har fram till dead-
linen av denna artikel vunnit 
fem matcher, spelat en oavgjord 
och en förlust. Förlusten kom 
mot Kups. De två bästa lagen 
samt Rops kvalificerar sig efter 
seriespelet till en slutturnering 
i Rovaniemi, där Finlands åtta 
bästa lag gör upp om medaljer-
na. När denna text skrivs har vi 
ännu en turnering kvar, om det 
blev en vinst i den turneringen 
blev vi också klara för slutspe-
let.

Hur är det då möjligt att vi har 
lyckats så pass bra? Om man ser 
organisationsmässigt borde vi 
inte ha en chans i PSL. De flesta 
andra lagen har heltidsanställda 
chefstränare, 2-5 hjälptränare, 
videoanalytiker(!) m.m. Lagen 
vi mött var oftast YJ-lag vilket 
innebar att man samlade de bäs-
ta spelarna inom en större regi-
on. Kups hade t.ex. uttagningar 
till PSL-laget med spelare som 
kunde bo ändå upp till 100 km 
från Kuopio. Orsaken till att vi 
trots dessa förutsättningar ändå 
lyckas beror på att spelarna i 
vårt lag är enormt träningsvilli-
ga, vi har två tränare som brin-
ner för det de håller på med och 
vi har föräldrar som ställer upp 
till hundra procent.

www.enyman.fi
 Jonas: 050 3482741   Jens:  040 1431341

   Stina: 050 036 6516    Roger: 050 523 4941
stina@enyman.fi 

BERGSKROSS 
jord- & kalktransporter

från E. Nyman Kb

Kalles Inn. Foto: Freddi Skott.
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WILMA INTERIÖR 
Jakobstad

Förutom PSL har vi även sä-
songen 2020 deltagit i distrik-
tets division två. Jämfört med 
PSL där vi spelar 11 mot 11 har 
vi här spelat 8 mot 8. Resulta-
ten i division två har varit en 
rätt ensidig historia. Vi vann alla 
matcher utom en. Denna serie är 
viktig för laget eftersom spelare 
som inte får lika mycket speltid i 

PSL här i division två får speltid 
och utvecklas. 
Till sist vill vi rikta ett stort tack 
till alla spelare, tränarna Zoran 
och Miro, busschaufförerna Lin-
da och Stefan, våra sponsorer 
och alla föräldrar. Ni är alla vik-
tiga kuggar i ett stort maskineri.
 
Lagledarna Patrik och Miika
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Vi borrar 
BERGVÄRME

Kraft 
P08

2020

Kraft P08 har i år bestått av 15 
spelare. Säsongen inleddes i ja-
nuari med att kvalificera sig till 
distriktets division 2, efter tre 
vinster och en oavgjord match i 
kvalet. 

I år har laget deltagit i både divi-
sion 2 och division 3 och har to-
talt spelat 22 seriematcher med 
saldot 14 vinster, 7 förluster och 
en oavgjord match. I division 2 
placerade vi oss på en fin andra 
plats, efter en svidande förlust 
i seriefinalen mot VIFK, vilket  
innebär att vi nästa år spelar di-
vision 1 fotboll och får därmed 
mäta våra krafter mot bl. a. Jaro, 
KPV, YPA med flera.

”Temat för i år har varit att 
arbeta fram ett bra lagarbete 
genom att träna zonförsvar, 
där man lär sig att ge under-
stöd åt varandra och täcka 
upp farliga ytor istället för 
att ta onödiga löpningar och 
därmed slösa energi i för-
svarsspelet.”

Årets höjdpunkt var utan tve-
kan FF Jaros inbjudningscup,  

Pojkar 08 testade 11-manna fotboll

Kraft P08 2020: Övre raden från vänster: Leo Mickels-Nordberg, Hugo Eklund, Hannes Laine, Victor Gull, Ensar 
Imamovic, Quang Luu Luu, Sam Nyman, Kalle Simons. Nedre  raden från vänster: Arttu Luoma, Adam Simons, 
Ajlin Arnautovic, Hannes Bengs, Alvin Skogberg, Anh Nguyen, Hugo Mattlar. På bilden saknas: Ismet Memic, 
Alexander Nordberg(tränare), Stefan Skogberg(lagledare), Joakim Mattlar(lagledare)

STÖD VÅRA SPONSORER

Eremenko Cup i Jakobstad, där 
pojkarna fick pröva på 11-man-
nafotboll för första gången. 
Efter fint spel och många jäm-
na matcher besegrades VPS i 
bronsmatchen med 1-0! Ett fint 
minne för pojkarna!

Laget har tränats av Alexander 

Nordberg och Kalle Simons. 
Lagledare Stefan Skogberg och 
Joakim Mattlar.

Ett stort tack till alla föräldrar 
och sponsorer och alla som ställt 
upp för laget på ett eller annat 
sätt!
Kalle Simons
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Kraft 
P09

2020
Det har varit ett händelserikt 
och lyckat år trots corona-pau-
sen för p-09 laget. Vi har tränat 
2-3 gånger i veckan och inledde 
träningarna i bollhallen redan i 
januari och så körde vi ett pass 
fys och koordination i veckan i 
Kasköhallen. Då det sedan blev 
en ofrivillig paus p.g.a corona 
restriktionerna införde vi hem-
maträningar åt pojkarna. De fick 
varje vecka olika övningar som 
de skulle utföra och på samma 
gång föra dagbok över sina upp-
gifter. Ibland fick de också olika 
utmaningar som de skulle filma 
och skicka tillbaka åt tränarna, 
målet var att varje spelare skul-
le träna ungefär 3-4 timmar i 
veckan på egenhand. Och poj-
karna skötte sina hemmuppgif-
ter mycket bra. När vi sedan fick 
börja träna tillsammans igen så 
var vi bra förberedda för serie-
starten.

Laget spelade i distriktets se-
rie, juniorcupen samt deltog  i 
Wasa Footballcup. Totalt blev 
det 36 matcher varav 27 vinster 
3 oavgjorda och 6 förluster. Och 
med en målskillnad på 145 gjor-
da och 47 insläppta så kan man 
vara riktigt nöjda.  Pojkarna har 
utvecklats mycket under året 
och då de tränar och spelar ger 
de alltid 100% vilket också kan 
ses på resultatet av hela säsong-

en. Laget tränas av Mats Virta 
och Johan Bärnlund, lagledare 
är Adnan Salkicevic. 

Wasa Fotballcup
Då det inte ordnades någon to-
matkarneval så passade laget 
på att delta i WFC. Turneringen 
var bra organiserad trots de svå-
ra omständigheterna med alla 
restriktioner. Vi spelade totalt 6 
matcher i turneringen och saldot 
blev 4 vinster 1 oavgjord och 1 
förlust. Eftersom vi inte vann 
våran grupp så spelade laget om 
placeringarna 5-8 efter grupp-
spelet. Och där vann vi först se-
mifinalen mot Virkiä och sedan 
B-finalen mot VPS-Raita med 
1-0. Laget placerade sig då på 
en 5:e plats utav 15 lag. 

Juniorcupen
Det var sista året som 09 laget 
fick delta i juniorcupen, det var 
därmed också sista chansen att 
få lyfta juniorcups pokalen, man 
har som bäst kommit till kvarts-
final tidigare år. Så det fanns en 
viss hunger i laget att komma 
långt i turneringen. Då grund-
spelsmatcher var spelade låg 
man på en andra plats i tabellen 
efter fjolårsvinnarna Malax IF. 
Kraft fick också äran att ordna 
finaldagen då man p.g.a corona 
inte ville ha alla lag och ålder-
sklasser på samma ort, därför 

På Bilden: Tränare: Mats Virta
Lucas Sidbäck, Edvin Salkicevic, Albert Öhman, Ajlin Arnautovic, Isak 
Hertsbacka, Khang Nguyen, Kristopher Söder, Nedre raden: Melvin Vir-
ta, Filip Storthors, Willy Forsén, Wilhelm Österåker, Robin Liljedal, Arvid 
Bärnlund. På bilden saknas: Samuel Norrgård, tränare Johan Bärnlund

Kraft P-09 vann juniorcupen!

Våra skolade mekaniker sköter om din bil. Från reservdelsförsäljningen 
får du orginal reservdelar snabbt och förmånligt. Till våra märken hör 
Dacia, Mercedes -Benz, Renault och Volvo.

Koulutetut huollon ammattilaisemme pitävät huolta autostasi. Varaosa-
myynnistämme saat autoosi alkuperäiset varaosat nopeasti ja edullisesti. 
Edustuksiimme kuuluvat Dacia, Mercedes-Benz, Renault ja Volvo.

KOM TILL KÄYTTÖAUTO I NÄRPES OCH LÅT OSS BETJÄNA DIG!
TERVETULOA PALVELTAVAKSI KÄYTTÖAUTOON NÄRPIÖÖN!

Algotsintie 6, Närpiö, 06–3474 111

huolto ark. 7.30–17
varaosamyynti ark. 7.30–17

Algotsvägen 6, Närpes, 06–3474 111

service vard. 7.30–17
reservdelsförsäljning vard. 7.30–17KAYTTOAUTO.FI/SV

MÄRKESSERVICEN 
KÄNNER DIN BIL 
MERKKIHUOLTO TUNTEE AUTOSI

SERVICE - HUOLTO
tel. - puh. 06–3474 110

RESERVDELAR - VARAOSAT
tel. - puh. 06–3474 136

spelades matcherna på konst-
gräset i mosedal. I den första se-
mifinalen möttes Malax IF och 
BK-48, Malax gick vidare på en 
straff med 1-0. I den andra se-
mifinalen möttes Kraft och Vifk, 
och Kraft kunde genom Ajlin 
Arnautovic  3 mål gå vidare till 
final med slutresultresultatet 
3-1. Finalen skulle då avgöras 
mellan Kraft och Malax och då  
startsignalen ljöd var det inget 
tvivel om vem som ville vinna 
matchen. Kraft spelade självsä-

kert och kontrollerade matchen 
från början till slut. Bara efter 
några minuter så hade Arnau-
tovitc nätat 2 gånger och före 
halvtid hade Edvin Salkicevic 
utökat till 3-0. Efter pausen kun-
de Malax ännu reducera till 3-1, 
men glädjen var inte långvarig 
utan Melvin Virta gjorde både 
4-1 och 5-1 åt Kraft som kunde 
se sig som vinnare av juniorcu-
pen 2020.

STÖD VÅRA SPONSORER
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STÖD VÅRA SPONSORER

Kraft 
P10

2020

Själv tog jag över tränaransvaret 
i fjol december; det var minst 
sagt en väldigt annorlunda bör-
jan jämfört med de lag som jag 
tränat förr: i början av år 2020 
hade vi bara 10 spelare. Sedan 
dess har spelarantalet växt en 
aning; nu har vi 12 spelare till 
förfogande. Trots utmaning-
ar som såväl spelarantalet som 
coronatiderna ställde till, anser 
jag att vi hade en rätt lyckad sä-
song. Att ta över ett lag är inte 
en lätt uppgift och ännu svårare 
blir det när man ska lära ut nya 
tekniska och taktiska färdighe-
ter åt spelarna. I mitten av maj 
började vi förbereda oss för 
Distriktserien efter att det blev 
möjligt att samlas i grupp igen. 
Några veckor senare inledde 
vi säsongen för matchernas del 
med två tuffa träningsmatcher 
mot Vasa IFK. Därefter hade vi 
återigen två tuffa matcher mot 
VPS. Redan då var jag över-
tygad om det faktum att vi tar 
framsteg bara vi fortsätter träna 
bra framför allt.

Under den första halvan av sä-
songen hade vi vunnit ungefär 
lika många som vi förlörat. Mot 
hösten började vi jobba mera 
kring försvarsspel (som var ett 
av teman som jag valde för den 
här säsongen) och det syntes 
bra också på planen. I början av 

september deltog vi i MessuCup 
i Kauhajoki och vi vann turne-
ringen rätt överlägset. Det som 
gjorde segern ännu finare var 
det faktum att vi körde med bara 
en bytesspelare hela turneringen 
ut. Säsongen avrundades för Di-
striktseriens del med två segrar 
till, vilket betydde att vi gick 
obesegrade 7 matcher på raken 
i slutet av säsongen. 

Pekka Toivonen (tränare), Linda Strengell (lagledare) Övre raden från vänster: Alex Frans, Duong Truong 
Khanh, Leo Lärka, Oskar Brådd, Evert Öhman och Alfred Evwaraye Nedre raden från vänster: Casper Strand, 
Emil Simons, Antony Rantakoski och Elia Gull. Saknas på bilden: Edgar Norrbo, Ajman Etemovic

P10 visade framsteg under säsongen

Mest av allt är jag dock stolt 
över hur P10 har växt som lag 
under säsongens lopp. Spelarna 
tar framsteg både som individer 
och som lag. I juniorfotboll skall 
man inte ens prata om snabba 
vinster, utan det handlar om att 
jobba långsiktigt. Med 12 års 
tränarerfarenhet i bagaget kan 
jag med gott samvete säga att 
det inte finns någonting finare 

än när man märker hur spelare 
man en gång tränat fortsätter lira 
på planen fortfarande i vuxenål-
dern. En säsong tar slut så små-
ningom och en ny börjar. Jag ser 
verkligen framemot att jobba 
vidare med P10. 

FORZA KRAFT!!!

Pekka Toivonen
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Kraft 
P11

2020

Kraft P11 har den senaste sä-
songen bestått av ca 15 aktiva 
och glada pojkar. De har tränats 
två gånger i veckan av Emir El-
kaz och Admir Kalabic. Lagets 
lagledare har under säsongen 
varit Marjo Österdahl och Jes-
sica Molnå. Under den gångna 
säsongen deltog laget i junior-
cupen och avslutade sedan med 
att delta i septembercupen som 
ordnades i Vasa av VIFK.

I juniorcupen tog laget sig ända 
till kvartsfinal och där blev det 
väldigt jämnt och spännande. 
Matchen avgjordes slutligen på 
straffar där vi drog det lite kor-
tare strået och därmed belöna-
des med en bronsmedalj. 

Septembercupen var en bra av-
slutning på säsongen.  I denna 
cup fick pojkarna prova på 8 
mot 8 mannaspel. Det var spän-
nande och utmanande men ver-
kade passa pojkarna bra och de 

kammade i denna cup hem en 
guldmedalj.

Det är roligt att få följa med 
dessa pojkars utveckling och 

Krafts P11 2020. Övre raden från vänster: Emin Elkaz, Elton Rosenholm, Filip Lindqvist, Emir Elkaz, Elton Guss, 
Joel Groop. Nedre raden från vänster: Alexander Samsonia, Kevin Nguyen, Kevin Le, Dat Ngo Thang, Ivar Öst-
erdahl, Dominic Ågren, Noah Skrifvars, Emil Simons Liggande: Daniil Kryvulets

Spelglädje & gruppanda

man ser tydligt att spelförståel-
sen ökar för varje säsong som 
går samtidigt som spelglädjen 
och gruppandan också stärks. 
Nu är dom redo att ta nästa kliv 

VILL DU HA 
HJÄLP MED 
ATT SYNAS?

MAILA 
REKLAMBYRÅN 

susanne@insightgroup.fi

BEHÖVER 
DU TRYCK-

SAKER?
MAILA TRYCKERIET
info@presspoint.fi

STÖD VÅRA SPONSORER

Till Din tjänst!www.mg-depan.com

vidare och inkommande säsong 
börja spela 8 mot 8 och på lite 
större plan.  

Jessica Molnå
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Kraft 
P12

2020

Krafts yngsta pojklag 
P-12, bestående av pojkar 
födda 2012 gjorde en rik-
tig kanon-säsong somma-
ren 2020. 

Laget tränas av Johan Bärnlund 
och Juha Ekholm, och med de-
ras metodiska och välplanerade 
tränande som grund så visade de 
unga pojkarna att de verkligen 
utvecklats mycket fotbollsmäs-
sigt under det senaste året. Detta 
kryddat med en stark lagsam-
manhållning, glädje, entusiasm 
och vinnarvilja, så lät framgång-
en inte heller vänta på sig.

Laget deltog i Juniorcupen, i en 
serie bestående av hela 20 lag! 
Efter att ha placerat sig som trea 

i grundserien, efter 14 vinster, 3 
oavgjorda och 2 förluster, så im-
ponerade man i såväl kvart- som 
semifinal och kvitterade därmed 
ut en finalbiljett. I finalen mot 
VPS-j så förde laget spelet och 
hade många chanser att gå upp 
i ledning och ta ett grepp om 
matchen. Men tyvärr var margi-
nalerna i just denna match inte 
på lagets sida, och motståndarna 
som tog tillvara på sina chanser, 
lyckades hålla undan till seger 
3-2 trots en mycket stark slut-
forcering av våra pojkar. Besvi-
kelsen över att ha varit så nära 
var till en början stor, men efter 
en liten stund så började silver-
medaljerna kännas bra runt hal-
sen.

Lagledningen har under säsong-

Sittandes från vänster: Milton Höglund, Edvin Bärnlund, Gustav Wikman, Milton Grandal, Axel Ekholm, Maksim Kozachenko. Spelare ståendes från 
vänster: Theo Vesterlund, Nico Kauppila, Milton Kauppila, Simon Sidbäck, Liam Gulin, Ernad Turudic. Lagledning ståendes från vänster: Mats Wikman 
(lagledare), Johan Bärnlund (tränare) Juha Ekholm (tränare), Johan Gulin (lagledare). På bilden saknas: Alexander Maris.

Vilket lag. Vilken säsong!

en fortsatt med att betona och 
upprepa budskapet till spelarna 
att alla spelare är lika viktiga, att 
vi ska uppmuntra varandra och 
framföralt att ha roligt! Att upp-
träda respektfullt mot domare 
och motståndare har också varit 
mycket viktigt för oss, och något 
alla spelare i alla lag i tidig åld-
rer borde lära sig. Våra tränare 
fick faktiskt flera gånger beröm 
från motståndarna och deras 
föräldrar för sitt uppmuntrande 
beteende även till motståndarna! 
Fler tränare borde föregå med 
detta exempel, men det är tyvärr 
en ganska ovanlig syn fastän det 
handlar om så unga pojkar.

Jag vill som avslutning tacka 
alla runt laget och alla föräldrar 
för ett mycket gott samarbete 

och för allas insats under sä-
songen och året. Även för ett lag 
bestående av 8-åringar så finns 
det numera många funktioner 
som måste funka och sysslor 
som måste göras. Detta är ett 
lagarbete och då alla åtar sig an-
svar för nåt så blir organisatio-
nen rätt automatiskt oftast stark, 
harmonisk och fungerande. Och 
detta i sin tur leder till att det 
är mycket roligare för envar att 
vara med och bidra och delta! 
Vi ser dels fram emot att snart 
börja träna igen efter en liten 
paus, och dels med tillförsikt 
fram emot nästa säsong med 
förhoppningsvis stor glädje och 
många mål!

Mats Wikman
Lagledare

STÖD VÅRA SPONSORER
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Glada personer efter att man vunnit playoff matchen mot PK/37 och 
därmed är klara för division 2 nästa säsong. Uppe från vänster: 
Viggo Mickels-Nordberg, Anders Brunell, Elias Enlund, Karl-Filip 
Eriksson, Tony Lund, Kevin Peth, Jacob Åbonde, Jens Nygård, Mu-
hamed Omic, Kim Böling, Vladan Zlatkovic. Nere från vänster: Sa-
lah Zakaria Ibrahim, Ludvig Rönnholm, Kakhaber Samsonia, Kevin 
Linton, Dennis Norrback, Nicholas Westerholm, Simon Storgeust & 
Ville Laine.

Kevin linton och Tony Lund med lyssnar på direktiv från tränare 
Peter Sundlin på en träning vid Pjelax fotbollsplan.

Bildvalkad Kraft I

Träning på Pjelax fotbollsplan i full gång.

Kevin Linton under hemmamatchen mot Sundom IF på Mosedal.



FOTISEXTRA Nr 43 2020 NÄRPES KRAFT FF 21

 lavttid/fi.po

 aks ud tta röF
 .vläjs gid arav annuk

NONOVVAAFORESTFOREST

Köpes på både rot och leverans

www.novaforest.fi • För mera info ring 050 3634696  

NOVAFOREST
DIN LOKALA VIRKESHANDLARE

STOR EFTERFRÅGAN PÅ STOR EFTERFRÅGAN PÅ 
STOCK- OCH MASSAVEDSTOCK- OCH MASSAVED

BEGÄR 
OFFERT!

Idrottsverksamheten i Närpes är mycket omfattande och staden erbjuder moderna idrotts-
anläggningar av hög klass. 

Närpes stad vill skapa förutsättningar för stadens invånare och föreningar att bedriva en 
kvalitativ och mångsidig idrottsverksamhet. Det vill man göra genom att:

• erbjuda idrottsanläggningar för olika behov,
• bevilja idrottsföreningar årliga verksamhets-, projekt och driftsbidrag, 
• arrangera motionskampanjer, stöda simskolverksamhet och samarbeta med 
   intresseföreningar vid arrangemang av idrott och motion för specialgrupper.
 

I staden finns sammanlagt över 80 idrottsanläggningar som betjänar både tävlings-
idrotten och motionsutövarna.

Närpes är en levande stad med många möjligheter!

En levande stad med ett rikt utbud 
av fritidsaktiviteter! 

Pjelax 
Ringservice
www.ringservice.fi

Vi har
 • bekväma
 • tysta
 • dubbdäck
som håller

 

 Peter Rosenholm 040-487 0082                   Mikael Kauppila 040-487 0083 

Inomhusluftundersökning • Provtagning • Fuktskadesanering 
Nybyggnation • Renovering • Diamantborrning • Torrsugning 

Ventilationsrengöring • Bygg– och desinficeringsstädning 

www.sancon.fi 
Läs mer om oss och våra tjänster på vår hemsida! 
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www.botniavihannes.com

64230 NÄRPES ST. GSM: Leif Böling 0500 662154  
GSM: Anders Böling 050 3787698

Julmaterialet har planerats utgående från Sparbankens julhälsning från 1960-talet.

WIKMANS AUTOSERVICE

Bärgningsjour dygnet runt
Ring 0500 660 835

Wikmans Autoservice Oy Ab, Nixvägen 31, 64230 Närpes st
www.varaosahaku.fi • www.wikmans.tawi.fi • Email: wikman@tawi.fi

• krockskador • bilmålning 
• bilglas • bildemontering 

 Även biluthyrning 
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Som modell för vårt julmaterial har vi använt  
Sparbankens julreklam från 1962.

www.sparbanken.fi

HITTA OSS
Hovrättsesplanaden 18
65100 Vasa

ÖPPETTIDER
Mån - Fre: 10-18
Lör: 11-15

WEBBUTIK
www.multitronic.fi

DIN LOKALA 
ELEKTRONIKBUTIK.
Shoppa från våra grymma erbjudanden
på nätet, få snabb leverans, och plocka
upp i butiken kostnadsfritt!

BESTÄLL ONLINE
Hämta i butiken

SAMMA PRIS
Online & i butiken

ÖVER 100 000
Produkter på nätet

Bil. 0500-656 125
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Mikael Miemois blick för spelet gav Kraft styrka på 80-talet
Mikael ”Mia” Miemois är man-
nen från Vasa som på 80-talet 
var en av de tongivande spelarna 
i Kraft.  Passningarna var preci-
sa och smarta, bollbehandlingen 
av hög klass och dessutom gjor-
de Mia 56 mål för Kraft. Han 
spelade sammanlagt nio säsong-
er som mittfältare i Kraft mellan 
åren 1983 och 1992. 

Trots rötterna i anrika Vasa IFK 
är Kraft den förening Mia spelat 
längst i på seniornivå. Det är ing-
et dåligt betyg för Kraft. Mia var 
så pass duktig i sina bästa dagar 
att ett proffskontrakt i Sverige 
låg på bordet och väntade på un-
derskrift. Men han valde Kraft 
och studier till brandman.

’’Jag är så tacksam för tiden
i Kraft. Jag fick ju vänner för 
livet och många upplevelser. 
Närpesborna var goda mot 
mig, säger Mia’’

Förutom släktskapet med gam-
le kommunalläkaren Karl Mie-
mois hade Mia inget band till 
Närpes när han kom till Kraft 
våren 1983 efter ett år i Lapp-
BK. Han kände Klas-Göran Ny-
gård som han spelat med i fot-
bollsdistriktets miniatyrlandslag 
men annars var alla ansikten nya 
i Kraft.

Lagledaren Christer Eriksson 
tog kontakt med Mia hösten 
1982. Förhandlingarna utmyn-
nade i att kontraktet skrevs un-
der på Fenno hotell i Vasa. En 
viss summa pengar var inblan-
dad i övergången vilket inte var 
helt vanligt på den tiden.

Mia var en het spelare i Öster-
botten i 20-årsåldern. Han hade 

varit med om att lyfta Vasa IFK 
till division ett som 18-åring 
1979. Han tillhörde den gyllene 
61-generationen i Vasa IFK som 
var ett av de bästa juniorgängen 
i Finland. Som ung senior spela-
de han flera säsonger i division 
ett med Vasa IFK men IFK fick 
grus i maskineriet efter de för-
sta åren i ettan. Erbjudandet från 
”potatiskungen” Bjarne Smeds 
om övergång till LappBK  1982 
kom passligt, men av olika orsa-
ker tedde sig Kraft mer lockande 
ett år senare.

Mia minns med ett leende 
en av de första insatserna i 
Kraft-skjortan. Rune Kalberg, 
som var serviceman och skötte 
tejpning av fötter och ben, und-
rade med glimten i ögat ”Kva 
fan ha di skaffa hit” då han såg 
Mias ofta påsparkade vrister.

-Jag sa att låt mig nu spela först 
innan du säger nåt, och sen gjor-
de jag två mål i matchen. Rune 
skrattade efteråt och konstate-
rade att nog kan det här bli bra. 
Rune tejpade mina ben många 
gånger under åren.

Mias första säsong i Kraft var 
strålande och man nosade på 
kvalspel till division ett. Men 
hans andra säsong i Kraft, 1984, 
var en enda lång uppförsbacke 
för laget. Kraft föll slutligen 
till division tre. Varför stannade 
Mia kvar i Kraft i det läget?

-Jag hade ett kontrakt med GIF 
Sundsvall på gång, men jag 
hade också studieplats vid Bran-
dinstitutet och jag tänkte att stu-
dierna till brandman leder till ett 
jobb, förklarar Mia. 

Följande säsong, 1985, steg 
Kraft tillbaks till tvåan efter en 
rafflande omspelsmatch mot 
Vasa IFK inför 1500 åskådare i 
Närpes. De följande säsongerna 
var Kraft ett topplag i division 
två. Stommen på mittfältet be-
stod dessa år av Mia och Kjell 
Berg.

-Kjell var en mycket bra spelare. 
Men vi hade också Jokka Toth i 
laget, en världsspelare.  Det var 
speciellt att få spela med honom.

Då Mia började jobba som 
brandman i Vasa kunde han kon-
statera att arbetet passade rätt 
bra för en idrottsman. Man fick 
träna på arbetstid, och det fanns 
flera fotbollsspelare i kollegiet, 
bland annat landslagsspelaren 
Ari Mäkynen som var årets spe-
lare i Finland i slutet av 70-talet. 
Brandmännen varvade fotboll 
med bandy och annan träning.

Mia valde att spela ett år med 
Vasa IFK i samband med att dot-
tern Tove föddes, men kom se-
dan tillbaks till Kraft 1989. Han 
blev också lagkapten och ser det 
som en merit att ha fått vara det.

-Inte kommer man sådär bara 
utifrån och blir lagkapten i Kraft 
så det är jag stolt över, säger 
Mia.

Mia försökte ofta påminna sina 
medspelare på planen att spela 
behärskat. ”Ta ner bollen”, var 
ett utrop man ofta hörde från 

honom. Ett vårdat spel och en 
förmåga att se följande moment 
är egenskaper som Mia själv 
tycker var hans starka sidor som 
spelare. 

-Jag tror att det var därför jag 
blev värvad till Kraft, funderar 
han.

Mias sista säsong i Kraft var 
1992. Därefter spelade han med 
BK-IFK i något år. Karriären 
som brandman fortsatte fram 
till 2011 då Mia blev tvingad 
till tidig pensionering på grund 
av en axelskada. Han arbetade 
som brandman i närmare 30 år. 
Ett knä trilskar också men han 
håller igång så gott det går.

-Jag cyklar och promenerar, 
men jag kan inte springa mer, 
konstaterar han.

Dotterns familj med två barn-
barn finns med i bilden och 
fotbollen är fortfarande ett stort 
intresse även om Mia inte går på 
speciellt många matcher i Vasa. 
Det thailändska laget Chonburis 
matcher brukar han dock se live 
under de månader varje år han är 
i Thailand.

Att Kraft fortfarande har en 
hedersplats i minnet vittnar 
Kraft-vimpeln som hänger i 
hemmet i Vasa om.
    
Jim Eriksson

Mikael Miemois till höger i bild från en match mot ABK-48 år 1986.

Mikael Miemois vid sin skooter som han ibland tar en tur med nu-
förtiden.


