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Lyckad säsong för

KRAFT 2
- slutade på en fin 3:e plats i övre slutserien!

Tillbakablickar på säsongen 2021

In Memoriam - Kraft profilen
Christer Eriksson

Damfotbollen 2021
Foto: Sandra Herrmans

Foto: Jim Eriksson

Spelaren som blev tränare				

		
										

- Läs artikeln på sista sidan om
Jens Mattfolk och hans karriär!
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På väg mot normalare tider...

Kraft I
Kraft II
Damlaget
Dam2
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Kraft F11-12
Kraft P07
Kraft P08
Kraft P09
Kraft P11
Kraft P12
Kraft P15
Kraft B-Juniorer
Kraft sponsorer
Kraft sponsorer
Kraft sponsorer
Kraft sponsorer
Jens Mattfolk

Jag började förra årets kolumn med att fundera på vad
som blir det “nya normala”
inom fotbollen efter coronan.
Ännu kan vi tyvärr inte svara
på den frågan. Olika restriktioner för att stävja pandemin
under hela vintern och våren,
ledde till en stor del av träningsuppehåll i grupp samt
framskjutna seriepremiärer.
Dock släppte pandemin lite
på sina tyglar passligt till våren och serierna drog i sista
stund igång i slutet av maj
samt början på juni. Vi kan i
alla fall konstatera att vi även
i år fick följa med många fina
och spännande matcher för
våra lag i Närpes Kraft trots
en försäsong där vi inte visste
hur det skulle bli. Allt sedan
maj har nu alla lag fått träna
som hela grupper, vilket givetvis är det som behövs för
att man skall utvecklas på
bästa sätt inom fotboll och
lagidrott. Nu hoppas vi att
alla våra lag skall få en ”hel
säsong” 2022 där man får
vara tillsammans och träna,

spela matcher och ha roligt gjorde en fin säsong. Hertillsammans utan avbrott och rarna hade i sin tur en tuff
start med skadebekymmer i
restriktioner.
början på säsongen men alltFöreningens lag kan se till- efter säsongen gick och man
baka på ett gott år där våra fick igång sitt spel, klarade
lag ännu en gång visar att vi man fortsatt kontrakt i divihar en god och trygg växande sion-2 med ett plus i kanten.
tillväxt på juniorsidan, vilket Utvecklingslaget i division-4
givetvis är mycket glädjande. gjorde en mycket fin säsong
Det görs ett enormt stort jobb och slutade på en tredje plats
inom och runt alla lag i vår i den övre slutserien.
förening som möjliggör detNu är det dags att ladda batta.
terierna för en ny spännande
Representationslagen
på säsong för våra lag. Slutligen
dam- och herrsidan spelade ett enormt, stort, ödmjukt
i år båda på nationell divi- tack till alla spelare, ledare,
sion-2 nivå vilket vi skall sponsorer, publik och alla
vara stolta över på en ort av som jobbar och ställer upp
Närpes storlek. Detta skall för vårt Närpes Kraft FF!
vi också sträva efter och ha Ingen nämnd ingen glömd!
som mål att hålla den nivån. Ni är guld värda varendaste
Damlaget hade en tuff sä- en av er! Tack!
song med skadebekymmer
och fick tyvärr ta steget ner Med önskan om en skön och
till division-3 nästa säsong. fridfull jul,
Men ingen fara ni, kommer
igen. Damernas utvecklingslag gjorde en stabil säsong i Mårten Grandell,
division-3 och de unga laget ordförande Närpes Kraft FF

> Läs även digital version av Futisextra på www.kraftff.com
> Följ oss gärna på sociala medier
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Kraft Fotboll sänder ett stort

Tack!

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
2021, och till alla annonsörer i Fotisextra.

Vi ses på match säsongen 2022!

Närpes Kraft FF organistationen 2021
Styrelsen
Mårten Grandell, ordförande
Rolf Westerholm, vice ordförande
Mats Norrgård, sekreterare
Kristin Pihlgren, kassör
Kjell Svedman, Kjell Berg, Marika Vikars
Björn Skinnars, Mats Söderback
och Camilla Söderback
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Kraft säkrade serieplatsen

Översta raden från vänster: Rune Karlberg, Kjell Storgeust, Nicholas Westerholm, Kim Böling, Muhamed Omic, Fortune Macomba,
Casper Byggnings, Kaj Böling, Bennet Eklund. Mitten raden från vänster: Vladan Zlatkovic, Elias Enlund, Jonas Granfors, Samir Isanovic, Jacob Åbonde, Kevin Peth, Lukas Sigg, Ville Laine, Tony Lund, Enrico Eklund, Peter Sundlin. Nedersta raden från vänster: Andriy
Yakovlev, Kakhaber Samsonia, Rasmus Krook, Jesper Norrgård, Karl-Filip Eriksson, Antonio Westerholm, Simon Storgeust, Ludvig Rönnholm. På bilden saknas: Jacob Lapveteläinen, Filip Lapveteläinen, Lavinius Marca, Oskar Ivars, Viggo Mickels-Nordberg, Emil Skogman
& David Dangana.

Intresset för Krafts representationslag var stort inför
säsongen 2021. Efter ett par
år i trean var Kraft tillbaka i
tvåan efter seger över PK-37
i kvalmatch hösten innan inför tomma Mosedalsläktare.
Under vintern och våren fick
man spela träningsmatcher
utan publik, men till säsongstarten var coronaläget bättre
och publik kunde välkomnas
med vissa begränsningar.
Många var intresserade att se
hur Kraft skulle klara att trappa upp till tvåan. Det fanns
vissa betänkligheter, spelare
som Jens Nygård och Semsudin Mujkic fanns inte längre
med i laget och de var inte
lätta att ersätta.
Första matchen var bortamatch i Uleborg mot svåra OTP.
Omständigheterna var speciella, en värmebölja hade dri-

vit upp temperaturen till över
25 grader trots att snödrivor
fanns kvar runt Kastrensplanens konstgräs. Mot OTP
hade Kraft inte mycket att
sätta emot, hemmalaget vann
med 4-0. En av målgörarna
var Chukwu som spelade i
Kraft för tre säsonger sedan.
Premiärmatchen i Mosedal
skedde mot ett annat Uleåborgslag, OLS. På hemmaplan var Kraft betydligt starkare och kunde vinna med hela
4-1. Det var här som Kim
Böling drog på en minnesvärd spark från halva plan när
motståndarmålvakten hade
gått lite för långt ut. Bollen
seglade säkert i mål till publikens jubel.
Mot två blivande topplag,
Vaajakoski och Hercules,
blev det knappa förluster.
Tyngre var 3-0-förlusten i

Rovaniemi mot RFA, ett lag
som inte borde ha varit så
farligt, men där Kraft hade
svårt att komma in i matchen. Därför var hemmasegern
mot GBK i följande match
välkommen, Kraft hade bara
tre poäng på de fem första
matcherna, men med full poäng mot GBK och sedan mot
Kemi City så var man med
igen.
Högsommarmatchen
mot
topplaget SJK/A på Centralplan blev oväntat jämn och
Kraft var nära att ta poäng,
men en olycklig bakåtpassning gjorde att SJK knappt
kunde vinna. Veckan efteråt
åkte man till stadion i Vasa
för att möta VIFK. Med i
bussen fanns en ny spelare,
Samir Isanovic. Han visade
sig vara vad Kraft behövde,
en stadig spelare med mål-

sinne. Han stod för matchens
enda fullträff i Vasa när han
skickligt mötte en boll och
lyckades vända och göra mål
trots hård markering. Isanovic skulle sedan göra 13 mål
för Kraft på de 13 matcher
han spelade. Beskedet att han
fortsätter i laget nästa säsong
var välkommet.
Efter Vasamatchen blev det
ingen trepoängare för Kraft
under de sex följande matcherna och det kändes inte helt
säkert att man skulle klara av
att hållas kvar i tvåan. Dock
hade två lag, GBK och Kemi,
ännu större problem och med
två som skulle falla blev det
focus på att klara av just de
lagen. Mot GBK borta 12
september stod alltså mycket
på spel på Karlebys nyrenoverade fotbollsplan. Kraft
gjorde en bra match och vann
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och utmanade de bästa lagen!
med 2-4 efter att man fått en
straff tidigt i matchen och
fick en ledning som man sedan förvaltade ända till slutet.
Med samma siffror vann man
även säsongens sista match i
Kemi. Däremellan hade Kraft
vunnit hemma med hela 4-0
över JBK.
I sluttabellen hade Kraft en
klar marginal till nedflyttningssträcket och slutade inte
så långt från lagen i mittskiktet av tabellen. I toppen fanns

fyra ganska suveräna lag och
man kan notera att Kraft spelade jämnt utan att få några
poäng, 1-2-resultat mot alla
dem, hemma mot JJK och
SJK/A och borta mot Hercules och Vaajakoski. Mot
Hercules blev det dessutom
en ettmålsförlust hemma och
mot Vaajakoski lyckades man
ta en poäng. Det var i mitten
av augusti och får väl räknas till en av säsongens bästa matcher, Kraft-FCV 2-2.
Vaajakoski tog ledningen och

Isanovic utjämnade, FCV
gick till ledningen igen och
Kraft utjämnade med ett speciellt mål där Isanovic kom
fri och målvakten rusade ut,
Isanovic sköt och träffade
målvakten, bollen studsade
ut och där mötte Samsonia
som i full fart prickade det
tomma målet.
Kraft visade alltså att man är
ett div 2-lag som kunde utmana de bästa när man hade
en bra dag. Tyvärr lyckades
man inte ta just några ”över-

raskningspoäng”, det skulle
ha behövts ett par bortasegrar
mot de bättre lagen för att
etablera sig som ett lag i mittskiktet av tabellen. Det gör
man kanske nästa år när man
inte längre är nykomling i serien. Då får vi också hoppas
att det inte längre finns några
coronabegränsningar och att
normala publikmängder åter
kan komma till Mosedal.
J-E Widjeskog

Premierade spelare Herr 1

Sven Sigg
Ab

Fritidsnämndens hederspris: Tony Lund
Bjarne Frimans hederspris: Ville Laine

Närpesvägen 41, 64200 Närpes

Årets framsteg: Lukas Sigg
Årets spelare i Kraft/1: Karl-Filip Eriksson

Kraft 1 spelprogram 2021

Tvåan Zon C Herrar 2021
SJK Akatemia

22

17

3

2

68-27

54

Hercules		 22

13

4

5

51-23

43

JJK Jyväskylä
FC Vaajakoski

13

22
22

11

OTP		 22

10

JBK		 22

9

RF A		 22

8

OLS		 22

7

VIFK		 22
Närpes Kraft

22

Kemi City FC

22

8
7

GBK		 22

3
2

Kraft 1 målskyttar 2021 Div. 2

Samir Isanovic

Tel 0505934594

Tel. 06-2243221, 044-3577902
info@engelqvist.fi
www.engelqvist.fi

Årets träningsflit: Lukas Sigg

7
7
5
3
4
6

2
4
7

10
10
9

1

13

5

14

2
1

13
19

44-12
32-18
43-30
36-48
33-38
33-36
34-49
33-48
20-56

20-62

46
40
35
30
28
27
25
23
14
7

Krafts mesta målskyttar 1976-2021

13 mål

Jonas Granfors		

114

Kakhaber Samsonia

4 mål

Jan Söderman		

102

Kim Böling

4 mål

Kim Böling		

93

Andriy Yakovlev

2 mål

Zoran Bogesic		

80

Jacob Åbonde

2 mål

Mikael Linzén		

77

Oskar Ivars

2 mål

Kjell Berg		

61

Muhamed Omic

2 mål

Mikael Miemois		

56

Kevin Peth

1 mål

Mario Rac		

56

Fortune Macomba

1 mål

Karl-Johan Simons

46

Tony Lund

1 mål

Peter Sundlin		

44

Rasmus Krook

1 mål

Semsudin Mujkic

44

13.5.2021
OTP - Kraft, 4-0
23.5.2021
Kraft - OLS, 4-1
Omic, Macomba, Böling,
Krook
30.5.2021
FC Vaajakoski - Kraft, 2-1
Böling
6.6.2021
Kraft - Hercules. 0-1
12.6.2021
Rovaniemi Football
Academy - Kraft, 3-0
20.6.2021
Kraft - GBK, 3-0
Ivars, Samsonia, Peth
30.6.2021
JJK Jyväskylä - Kraft, 5-0
3.7.2021
Kraft - Kemi City FC, 3-2
Böling, Omic, Ivars
10.7.2021
Kraft - SJK Akatemia, 1-2
Böling
17.7.2021
VIFK - Kraft, 0-1
Isanovic
1.8.2021
Kraft - OTP, 0-2
8.8.2021
OLS - Kraft, 3-0

15.8.2021
Kraft - FC Vaajakoski, 2-2
Isanovic, Samsonia
21.8.2021
Hercules - Kraft, 2-1
Isanovic
29.8.2021
Kraft - Rovaniemi Football
Academy, 3-3
Isanovic x3
5.9.2021
Kraft - VIFK, 1-3
Isanovic
12.9.2021
GBK - Kraft, 2-4
Yakovlev, Lund, Isanovic x2
16.9.2021
JBK - Kraft, 2-0
26.9.2021
Kraft - JBK, 4-0
Samsonia, Åbonde,
Isanovic x2
2.10.2021
SJK Akatemia - Kraft, 5-0
16.10.2021
Kraft - JJK Jyväskylä, 1-2
Åbonde
24.10.2021
Kemi City FC - Kraft, 2-4
Yakovlev, Isanovic x2,
Samsonia

FOTISEXTRA
Kraft 2
2021
Kraft/2 inledde sin försäsong på
vårkanten med träningar i bollhallen i början tillsammans med
Kraft/1 och senare utomhus själva inför seriestarten. Covid-19
läget sköt upp säsongstarten
även detta år.
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Kraft II - en lyckad säsong 2021!

Serien som skulle spelas denna
säsong bestod av en enkel serie
med 12 lag där man lottade 6
hemma och 5 bortamatcher för
varje lag. Sen på hösten spelades en övre och nedre slutserie
med 6 lag i varje serie.
Kraft/2 kom även denna säsong
att bestå av några egna grundspelare, och skulle som tidigare
år även fungera som reservlag
för Kraft/1’s spelare och ge deras spelare speltid som fick mindre speltid i division 2. Därtill
har laget också gett chansen åt
föreningens b-juniorer att komma och testa på seniorfotboll.
Detta har varit ett lyckat kapitel
i år då vi haft med 2-5 b-juniorer till varje seriematch och som
alltid gjort bra ifrån sig då de fått
chansen till speltid. Vilket även
denna säsong gjort att Kraft/2’s
matchtrupp har representerats
av många spelare. Hela 41 st
olika spelare har representerat

Övre raden från vänster: Vladan Zlatkovic, Casper Byggnings, Lukas Sigg, Jesper Norrgård, Lukas Strand, Emil
Skogman, Nicholas Westerholm, Eelis Monola, Ajdin Velic, Björn Skinnars. Nedre raden från vänster: Darko Letic,
Dennis Norrback, Simon Storgeust, Petter Rausk, Zakaria Ibrahim Salah Adam, Ludvig Rönnholm, Hung Trang
Nguyen, Skaker Fadul.

Kraft/2 denna säsong.
Säsongen 2021 får vi vara nöjda
med eftersom vi klarade av att
få spela övre slutserie på hösten.
Då övre slutserien var klarspelad så slutade Kraft/2 på en fin
3:e plats. Räknar man in hela säÅrets Kraft 2 spelare

Kraft/2 målskyttar 2021

Ville Laine		
Trang Nguyen		
Zakaraia Ibrahim Salah
Simon Storgeust
Darko Letic		
Antonio Westerholm
Nicholas Westerholm
Shaker Fadul		
Andreas Ekholm
Dennis Norrback
Ludvig Rönnholm
Enrico Eklund		
Oskar Ivars		
Elias Enlund		

4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1

SJK-j		
ABC/Strömsö
Kungliga Wasa C.F.
Kraft/2		
I-JBK		
FC Korsholm
IF Hoppet		
VPS J		
Ponnistus		
Kanu		
SIF-2		
FC Kuffen		

10
7
5
6
5
5
4
4
4
3
3
1

Kraft/2 tackar alla sponsorerar
och de som på något vis ställt
upp för laget denna säsong.
Lagledare Björn Skinnars

Spelare som spelat med Kraft/2 under säsongen 2021
Jesper Norrgård, Anders Brunell, William Westerback, Nicholas
Westerholm, Nguyen Hung Trang, Filip Lapveteläinen, Darko
Letic, Petter Rausk, Eelis Monola, Elias Enlund, Lukas Sigg, Amer
Sabanovic, Ludvig Rönnholm, Zakaria Ibrahim Salah Adam, Oskar Ivars, Mathias Salo, Edis Hodzic, Lukas Strand, Jovan Zlatkovic, Rasmus Krook, Viggo Mickels-Nordberg, Ajdin Velic, Simon
Storgeust, Ville Laine, Nai Maris, Shaker Fadul, Casper Byggnings, Jacob Lapveteläinen, Elias Pått, Wilmer Ehrström, Antonia
Westerholm, Dennis Norrback, Joel Skogberg, Eldin Krak, Semir
Omic, Emli Skogman, Enrico Eklund, Muhamed Gutic, Andreas
Ekholm

Dennis Norrback

Lagledning 2021

Fyran herrar 2021 Grundserie
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

songen med 12 lag så slutade vi
på en 3:e plats. Detta kan jämföras med säsongen 2020 då laget
slutade på en 5:e plats av 12 lag.

0
2
3
0
3
1
2
2
1
2
1
1

1
2
3
5
3
5
5
5
6
6
7
9

51-19
31-15
34-23
25-21
21-24
17-29
24-26
19-24
25-37
27-22
25-36
16-39

30
28
18
18
18
16
14
14
13
11
10
4

Tränare: Vladan Zlatkovic
Lagledare: Björn Skinnars
Service/Ass. tränare: Rolf Westerholm
Kassör: Maria Storgeust
Fyran herrar 2021 övre slutserie
SJK-j		
ABC/Strömsö
Kraft/2		
Kungliga Wasa C.F.
I-JBK		
FC Korsholm

5
5
5
5
5
5

5
3
3
2
2
0

0
0
0
0
0
0

0
2
2
3
3
5

22-4
16-12
10-11
11-9
11-14
3-23

45
32
27
24
24
16

Lagen tog med sig sina poäng från grundserien till övre slutserien

FOTISEXTRA
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Damlaget
2021
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Säsongen resulterade i en seger, en 9:e plats
i serien och den nya serieplatsen i division 3

Träningarna inleddes i januari
och eftersom tränarna var nya
handlade det mest om att lära
känna varandra till en början.
Coronaepidemin orsakade lite
bekymmer i träningsrytmen,
men i stort sett var aktiviteten på
en bra nivå och gav tecken till att
man kan inleda matchsäsongen
med ett gott sinne. Under våren
spelades några träningsmatcher
och bl.a. Esse IK besegrades
med stora siffror.
Träningens struktur var gjord
med tanke på att serien inleds i
maj och laget skulle då vara i bra
form. Besvikelsen var stor då
Bollförbundet beslöt att serien
inleds i mitten av juni och spelas som enkel serie (9 matcher
i grundserien !!). Beslutet togs
så sent som vid månadsskiftet
april-maj och så här få matcher
borde inte få förekomma i Bollförbundets serie.
En period på sex veckors extra träningstid förutsatte nya
”knep” av spelarna, lagledningen och tränarna för att hålla motivationen uppe.
Av tre hemmamatcher i början
blev det enbart en seger även om
möjligheterna att vinna alla tre
fanns där. Månne denna resultatmässigt dåliga inledningen hämmade laget så kraftigt att man
inte riktigt mera hittade toppformen till resten av säsongens
matcher. Dessutom försvårades
träningarna och matcherna pga
tre nyckelspelares skador (Jenny Strand, Emma Manngård och
Elina Hyöty). Resultatet från
alla matcher blev dock enbart en
seger, en 9:e plats i serien och
lagets nya serieplats i division 3.

Jorma Huusko, Elin Högback, Venla Arvola, Nora Haaranoja, Wendla Strandholm, Alva Ylia-Valkama, Jenny
Liljedal, Frida Utfolk, Elina Hyöty, Stefan Träskvik, Mia Koski-Träskvik, Tilda Träskvik, Matilda Thomasfolk,
Miranda Näs, Viveca Hansson, Elvira Vikström, Emmie Dahlgren, Emilia Lillandt, Emma Manngård, Emilia
Grönlund, Julina Lillandt, Teppo Pättikangas, Matilda Sundlin, Venla Mäntymäki, Fanny Lillås, Wilma Lassfolk,
Jenny Strand, Linnea Strand, Méliah Peth, Mathilda Näs, Elin Nordmyr, Amanda Fant. På fotot saknas Amanda
Sörhannus.

Harjoitukset alkoivat tammikuulla ja koska valmentajat olivat vaihtuneet edelliskaudesta,
alku oli enemmän ja vähemmän tutustumista pelaajilla valmentajiin ja päinvastoin. Korona-epidemia aiheutti hieman
harmia harjoittelurytmiin, mutta kokonaisuudessaan aktiivisuus oli hyvällä tasolla ja antoi
merkkejä siitä, että pelikauteen
voidaan lähteä hyvin mielin.
Kevään aikana oli muutama harjoituspeli ja mm. Esse IK voitettiin suurinumeroisesti.
Harjoittelun rakenne oli tehty
niin, että sarja alkaa toukokuun
alkupuolella ja joukkue on silloin hyvässä kunnossa. Pettymys
oli suuri kun Palloliitto päätti

Lagledning Damer 2021
Tränare: Teppo Pättikangas
Tränare: Jorma Huusko
Tränare: Stefan Träskvik
Lagledare: Mia Koski-Träskvik
Kassör: Maria Sundlin
Årets Kraftdam / Kauden pelaaja
Nora Haaranoja
Damlaget målskyttar 2021
Wilma Lassfolk 4 mål
Miranda Näs 1 mål
Amanda Sörhannus 1 mål

sarjan alkavan vasta kesäkuun
puolivälissä ja yksinkertaisena
sarjana (9 peliä runkosarjaan !!).
Päätös tästä tehtiin vasta huhti-toukokuun vaihteessa ja näin
pientä pelimäärää ei Palloliiton
alaisessa sarjassa tulisi olla.
Noin kuuden viikon lisäys harjoitteluaikaan vaati pelaajilta,
joukkueenjohdolta ja valmentajilta uusia ”kikkoja”, että motivaatio saatiin pidettyä hyvänä.
Alun kolmesta kotipelistä saatiin vain yksi voitto vaikka mahdollisuudet oli kaikkien kolmen
pelin voittoon. Liekö tämä tuloksellisesti huono alku sitten
kipsannut joukkuetta, sillä kauden loppupeleihin ei saatu enää

kunnon virettä päälle. Lisäksi
kolmen avainpelaajan (Jenny
Strand, Emma Manngård ja Elina Hyöty) loukkaantumiset jo
alkukaudesta vaikeuttivat harjoittelua ja pelaamista. Tuloksena kaikista peleistä oli kuitenkin
vain tuo yksi voitto, sarjan 9.
sija ja sarjapaikan vaihtuminen
3-divisioonaan.
Hälsningar Jorma&Teppo

FOTISEXTRA
Kraft
Dam 2
2021

Nr 44 2021 NÄRPES KRAFT FF 8

- ett lag som kan vara nöjda med säsongen!

Bra bredd på damfotbollen
Det är bra bredd på damfotbollen i Kraft för tillfället.
Kraft dam2 har under året
haft gemensamma träningar
med Kraft dam1. I laget har
spelat både äldre och yngre spelare och till denna säsong kom det glädjande nog
många nya spelare med från
Kraft-Sportings B-flicklag.
Målet med Kraft dam2 är att
bereda möjlighet för de yngre spelarna att få ta de första
stegen från juniorfotbollen
till föreningens representationslag i damserien, samt
att ge möjlighet för de äldre
spelarna som inte hinner träna så mycket att kunna fortsätta med fotbollen. Alla ska
ha möjlighet att få utvecklas
som fotbollsspelare på sina
egna villkor. Det är viktigt att
man känner glädje och tycker att det är roligt att spela
fotboll och att man trivs i sitt
lag.
Goda resultat
Laget slutade på en fin fjärde
plats i serien. Nämnas kan att
laget vann alla sina matcher
mot de lag som var före i se-

Foto: Sandra Herrmans

rien: ABC Strömsö , Brändöpojkarna och BK-48.
Laget gjorde även flest mål
av alla lag i övre slutserien.
Miranda Näs hörde till seriens bästa målskyttar och
blev även utnämnd till årets
B-Flicka. Venla Arvola stod
för ett riktigt hatrick i Vasa
när laget spelade mot Sport2.
En match som Kraft dam2

Trean damer 2021 Övre slutserien
ABC/Strömsö
4
FC Brändöpojkarna 4
BK-48 		 4
Närpes Kraft/2
4
SJK-j 		 4

2
1
2
3
1

1
0
0
0
1

vann med 5-2. Venla gjorde
tre mål på tre minuter och
avslutade matchen med ytterligare ett mål. Vi hade två
spelare skadade hela säsongen: Adna Memic och Laura
Prinsen. Vi hoppas att de är
spelskick inför nästa säsong.
Ett stort tack till alla
Kraft dam2 vill tacka alla

sponsorer och supporters. Ni
är viktiga och behövs. Vi riktar blickarna framåt mot nästa fotbollssäsong och hoppas
att vi alla kan träna bra och
få vara skadefria. Vår ambition är att fortsätta på den inslagna vägen även 2022 och
vi hoppas att ni alla även i
fortsättningen vill vara med
på färden.

Dam 2 målskyttar 2021
1
3
2
1
2

8–7
7–8
11–12
12–5
5–11

29
28
27
24
20

Lagledning Dam2 2021
Tränare: Teppo Pättikangas
Tränare: Jorma Huusko
Tränare: Stefan Träskvik
Lagledare: Mia Koski-Träskvik
Kassör: Maria Sundlin

Näs Miranda		
Lassfolk Wilma		
Arvola Venla		
Haaranoja Nora		
Hansson Viveca		
Nordmyr Elin		
Hyöty Elina		
Wikström Elvira		
Lillås Fanny		
Peth Méliah		
Utfolk Frida		

STÖD VÅRA SPONSORER

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
Lokal omsorg | Sydmedi | www.sydmedi.fi

Närpes Kraft/2
Närpes Kraft/2
Närpes Kraft/2
Närpes Kraft/2
Närpes Kraft/2
Närpes Kraft/2
Närpes Kraft/2
Närpes Kraft/2
Närpes Kraft/2
Närpes Kraft/2
Närpes Kraft/2

16		
6
5		
4		
2		
2		
1		
1		
1		
1		
1

FOTISEXTRA
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In memoriam

- Christer Eriksson har lämnat oss
Måndagen 22.11 nåddes vi
av sorgebudet att Christer Eriksson somnat in efter en tids
sjukdom. Våra tankar går i
första hand till hustrun Britta
och sonen Jim som har mist
en kär familjemedlem.
Kraft fotboll har också mist
en medmänniska som kan
räknas som en av föreningens legendarer. Christer kom
med som lagledare redan på
70-talet utan egentlig egen
bakgrund inom fotbollen.
På 70-talet var han med och
byggde upp den kultur som
präglat Kraft som förening
och som bör prägla Kraft i
framtiden. Kort går den ut på
att tro på dig själv och våga
ta för dig när det behövs samt
bygg på de egna styrkorna.
Mitt första minne av Christer
var när jag mötte Kraft i nån
vinter seriematch på jordbanehallens plan i Vasa. Varje
lördag var Kraft på plats för
att spela match i -15 grader
eller i vatten slask som bara
våren i Finland kan bjuda på.
Arbetet som Christer och de
övriga kraftarna gjorde ledde till avancemang till div. 2,
vilket bör vara miniminivån
för FF Kraft. De var “riktiga
kraftare” som Lasse sjunger
om och Christer ledde dem.
Så småningom kom vi in i
80-talet och undertecknad
kom med på ett hörn. Hösten
-83 fick han för sig att undertecknad skulle vara lämplig
som tränare och så blev det.
Första året blev en katastrof
med degradering och ett tydligt krav från många håll att
en ny tränare behövs. Men
Christer trodde på mig och
skutan vändes till avancemang följande år. Det visade
på Christers tillit och tro på
människor. Många är också
de spelare som han tagit under sitt beskydd när de haft
problem av olika slag.
Under den här tiden blev
det mer och mer allmänt att

skaffa spelare från utlandet.
Christer hade alltid ett finger
med i spelet och det gjordes
en av Finlands bästa värvningar under alla år när dubbla VM spelaren Josef Toth
kom till Närpes. Christer var
den som tog mest hand om
Jokka och en livslång vänskap uppstod. Efter Jokkas
flytt tillbaka till Ungern ordnade Christer otaliga resor
till Budapest för att hålla upp
kontakten. Deltagare var ofta
verkliga Kraft supporters.
Han ordnade varje vår träningsläger med matcher oftast i Sverige men en gång i
Budapest vilket gav de spelare som var med minnen
för livet. Under den här perioden var han också med att
arrangerade en hel del internationella matcher i Närpes.
Vi hade på besök Östers IF
som på den tiden spelade i
allsvenskan, Djurgårdens IF
likaså allsvenskan,Wimbledon från England som det
året var regerande FA cup
mästare. Wimbledon var invigningsmatch för Mosedals
nya läktare och vi hade över
2000 åskådare. Samma gällde när vi året före, 1987 spelade mot Manchester City på
Centralplan. Ni som är yngre,
ni läste rätt Manchester City
och vem höll i trådarna om
inte Christer. Naturligtvis var
han inte ensam men en bra
ledare omger sig av ett bra
team.
Allt arbete som gjordes ledde
så småningom till att Kraft
1997 kunde för första gången
stiga till div. 1. Vem var lagledare jo Christer Eriksson.
Han fungerade som lagledare 26 år i Krafts första lag.
Det innebär att spelare och
tränare som kommit och gått
är otaliga. Mig veterligen har
han haft en god relation till
dem alla. Han satt också med
i Bolldistiktets styrelse och i
några andra organisationers
styrelser. I styrelsearbetet
hade han ofta en klar åsikt

som han kungjorde och stod
för.
Christer hade en god verbal
förmåga och han har glatt
många med sanningar och
ofta dråpliga historier som
lockat till skratt. Det gäller
för älgjaktlaget i Pjelax som
var hans stora intresse på
hösten men också för alla
de fotbollslag han basat för.
Christer måste vara en av de
personer som sett flest antal fotbollsmatcher i det här
landet eller åtminstone i vår
landsdel. Han hade en stor
kunskap om fotboll som han
dock inte försökte tvinga på
någon annan, men vissa tips
kunde han ge.
Urklippsboken om Kraft FF.
Christer har under alla sina
aktiva år och ännu efter det
gjort en urklippsbok som
innehåller de flesta tidningsartiklar som gjorts om Kraft
fotboll. Det är en verklig källa
till kunskap om vad som hänt

i föreningen under i princip
50 års tid. En ovärderlig källa
för den som är intresserad av
historia och historik.
De som “arbetat” med Christer har säkert många fina
minnen som kunde lyftas
fram här men utrymmet sätter sina gränser. Jag har ett
som jag själv börjat använda
allt oftare. Christer sa ofta “vi
spelar me gubbarna vi har”. I
klartext betyder det här:att
tro på dina medmänniskor, ge
dem förtroende och tillit så
fixar det sig nog.
Nu har Christers röst tystnat
och vi får böja våra huvud i
tacksamhet för vad Christer
Eriksson gjort för Närpes och
för Kraft fotboll i synnerhet.
Vila i frid!
Göran Småros och alla de
som varit med.

FOTISEXTRA
Kraft
F07-08
2021
Säsongen 2021 har flickorna
födda 2007/08 haft en bra
säsong! Målsättningen för
säsongen var att ha roligt och
att skapa förutsättningar var
alla spelare kunde utvecklas,
både som individer och som
lag. Målsättningen nåddes
med råge! Träningsnärvaron
och attityden på träningarna
var under hela vintern och
våren alldeles lysande, vilket
också märktes på planen under vårsäsongen. Man deltag
i Bollförbundets 8-manna
serie och under våren nådde
man en tredje plats i tabellen
efter hela fem vinster och
endast två förluster. Lagets

Nr 44 2021 NÄRPES KRAFT FF 10

En bra säsong för Kraft F07-08!
motståndare var inte beredda
på den hårda press Kraft-tjejerna satte på dom! Under
höstsäsongen sattes mera
tyngdpunkt på uppbyggnad
av det egna spelet och att kunna vara det bollförande laget.
Laget gjorde klara framsteg
inom dessa områden och slutade på en fjärdeplats i tabellen efter lite mera varierande
resultat. Sammanhållningen
inom laget har varit enormt,
tjejerna har svetsats samman
och peppat varandra till allt
bättre prestationer.
Laganda när den är som
bäst!

Smakfull lunchbuffé må-fre 11-14:30
vi erbjuder även
lunch-leveranser till
privatpersoner och företag inom Näsby-Finby

Fredagsbuffé
17-21

Catering och beställningar enligt önskemål!

ONEIL´S

KITCHEN

Simhallsvägen 1, Närpes
tel. 06 2241933, Lotten 0409605028
www.oneils.fi info@oneils.fi

Översta raden från vänster: Fredrik Strengell (tränare), Nora Wägar,
Fanny Lindqvist, Selma Evwaraye, Erica Lassfolk, Rejoice Toto, Sulafa Ibrahim, Christer Lindqvist (tränare) Nedre raden från vänster: Luna Yamberla, Fanny Lassander, Tamonwan Maris, Aina Dahlbäck, Nathalie Borg,
Wilma Neuman, Keira Yamberla. På bilden saknas: Yarabi Yamberla och
Yazmine Ström.

FOTISEXTRA
Kraft
F09-10
2021
”Säsongen som gått blev en
riktigt bra säsong för flickorna
på alla sätt. Från att inte just ha
vunnit någon match i fjol och ett
väldigt magert målkonto så gick
laget till att vinna 9 matcher av
16 och 4 förluster, 3 oavgjorda i
distriktets serie. Med 38 gjorda
mål och 18 insläppta blev det
en rejäl förbättring från fjolåret.
Flickorna spelade också i juniorcupen med liknande framgång
vilket betyder att det blivit ca.
30 matcher spelade i sommar.
Publiken har också varit stor på
hemmamatcherna och många
har även kommit till bortamatcherna så vi tackar dem! Det
betyder mycket att ha publik att
spela för. Föräldrarna har ställt
upp jättebra med all slags ”service” från mockarutor till korvgrillning och de utgör viktiga
kuggar i laget i sin helhet så att
allt fungerar.
Vi lät flickorna fylla i en liten
enkät och så här svarade de på
frågorna:
Vad är det bästa med fotboll?
: ”Kompisar” och ” att spela
matcher” kom på överlägset delad första plats.
Vilket är ditt favoritfotbollslag?:
PSG fick mest röster följt av
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Träningsflitiga flickor!

Övre raden från vänster: Cecilia Österberg (tränare) Julia Franzén , Wilma Näs, Irina Manngård, Maya Stenbäck, Wanja Liljedahl, Alva Österberg, Veronica Saukko, Junia Westdijk, (Tränare) Maria Westdijk
Nedre Raden från vänster: (Tränare) Marcus Sjögård, Dorotea Rajkovic, Nathalie Nordlund, Saga-Beata Nygård,
Ella Eklund, Moa Brådd, Lova Sjögård, Evelina Dahlin, Ronja Österberg, (Tränare) Jens Nygård

Kraft, Man U och Liverpool i
nämnd ordning.
Vad är du bäst på i fotboll?:
denna fråga genererade lika
många svar som spelare i laget bl.a. spela som back, göra
mål, dribbla, passa, skott, stå i
mål...m.m.

bli bättre, göra fler mål o.s.v.
Vi tränare är stolta över våra
duktiga flickor som tränar flitigt
och mycket och lagets starka
sammanhållning. Vi ser fram

emot nästa säsong och en sommar med mycket fotboll och
många framsteg.”
Maria Westdijk

Är det något du vill ändra på
med fotboll och i så fall vad?
”Nej” var allas svar
Och sista frågan löd vad deras
mål för nästa säsong är och de
svarade bl.a. Vinna fler matcher,
Tra

Alla sorters jordbyggnadsarbeten
- Såsom husgrunder, infrabyggande samt miljöbyggande.

Stenmaterial
Transporter
Monipuolisia maarakennustöitä
- Kuten perustuksia, infra- sekä ympäristörakentamista.

Kiviaineet
Kuljetukset

Terminalvägen 4, 64200 Närpes
020 7939 670, 040 0563 285
info@simonstransport.fi
www.simonstransport.fi

FOTISEXTRA
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Kraft
F11-12
2021

Fotbollsglädje & framåtanda

Då vårvinterns träningssäsong
körde igång i januari 2021 var vi
23 spelare i laget. Majoriteten av
flickorna är födda 2011 - 2012.
Tre flickor är födda 2013. Under
vårvintern kom ytterligare några spelare med, så då den första
matchen spelades i maj var vi 26
tjejer i laget.
Med så många spelare var det
möjligt att dela upp oss till
matcherna. Flickor födda 2012
spelade i juniorcupen med 4
+ 1 spelare och flickor 2011
spelade i distriktsserien med 7
+ 1 spelare. Två till fyra av de
yngre spelarna turades också
om att vara med på matcherna
i distriktsserien. Det var lärorikt för flickorna att få prova på
att spela på stor plan och också
roligt att spela match med kompisarna man annars bara tränade
med. Och även om matcherna
var uppdelade var träningarna
gemensamma.
Flickor födda 2011 hade 16
matcher inplanerade i distriktsserien och den 23:e maj var det
säsongspremiär. Flickorna har
visat en otrolig kämparglöd på
matcherna och också de som in-

ledde sin fotbollskarriär i år har
utvecklats mycket under säsongen. Vissa matcher har varit lite
turbulenta, men på det hela taget
har matcherna bjudit på mycket
fotbollsglädje! Och även om allt
inte går som på Strömsö hela
tiden gäller det att se saker från
den ljusa sidan. Som då bussen
gick sönder på väg hem från en
match i Seinäjoki. Det blev lång
väntan innan hemresan slutligen
ordnades i tre olika bussar. Men
några sura miner visade flickorna inte, utan det blev en extra
spännande matchresa att berätta
om för kompisarna sedan.
Säsongens sista match skulle
spelas i Jalasjärvi och flickorna var väldigt peppade. Dagen
innan match ringde motståndarlagets lagledare. Flera av deras
spelare hade blivit exponerade och var satta i karantän och
matchen var inställd. Det blev
ett abrupt slut på säsongen.
Flickor 2012 hade 12 matcher
inplanerade i juniorcupen. De
fick vänta till den sjuttonde juni
innan det blev matchpremiär. En
del matcher har vi vunnit med
bred marginal, andra matcher

Övre raden från vänster: Toni Manngård (tränare), Hilde Ehrström, Hilda
Mattlar, My Österberg, Lilly Ström, Leia Wilson, Filippa Kronlund, Jolina
Nordman, Anni Hellman, Andreas Ekholm (tränare) Mellersta raden: Nellie Gull, Agnes Österberg, Inez Mangård, Minea Wester, Alva Storthors,
Linnéa Dahlin, Stella Bergman, Emilia Björkblom Nedersta raden: Sara
Räfsbäck, Ella Berg, Ida Malmberg, Natalie Norrgård, Elicia Ekholm, Moa
Svarvar, Saga Lundén, Line Sigg, Camilla Ekholm (lagledare).
Saknas på bild: Isa-Li Lärka

har vi förlorat knappt. När den
sista matchen var spelad och
firad fick vi en positiv överraskning. Sports tränare ringde
och berättade att vi, som hade
kommit på åttonde plats i cupen,
fick spela kvartsfinal mot Sport i
Vasa. Så det blev ytterligare en
sista match, som också blev säsongens bästa match, trots regn,

blåst och kyla. Motståndarna,
som sedan vann juniorcupen,
berömde Kraft-flickorna för att
de gått framåt oerhört mycket
under säsongen och ville gärna
boka in någon träningsmatch.
Och det säger vi inte nej till!
Kraftas tjejer - de e grejer!

STÖD VÅRA SPONSORER
HUDVÅRD FÖR HELA FAMILJEN

Adv Kenneth Peth
Vh Andreas Uthardt
Jur.mag. Nicolina Peth

KRAFT TACKAR SINA SPONSORER

FOTISEXTRA
Kraft P07
2021
Kraft P07 har som tidigare säsonger igen gjort en strålande säsong. Säsongen inleddes
egentligen direkt efter att denna
förra slutade med spelträningar.
Vintern och våren förlöpte helt
ok trots vissa restriktioner, vi
hade någon träningspaus och
vi var tvungna att inhibera en
del träningsmatcher men på det
stora hela så blev det inga större
avbrott. Dock fick vi en handfull
spelare i karantän precis före säsongsstarten vilket resulterade
i uppskjutna matcher och färre
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Ligavinnare och 12:e plats i FM!
spelare på träningarna. Det ledde bl.a. till en katastrofal 10-0
förlust i premiären av PSL. Allt
eftersom säsongen gick så kunde vi återuppnå gammal god
form. Vår säsong har präglats
av ett fenomenalt försvarsspel.
Tack vare försvarsspelet och ett
effektivt anfallsspel så vann vi
både distriktets division 1 och
PSL.
Vi hade också fyra spelare i regionlaget som fick vara med och
vinna guld i huuhkaja-turneringen med Team Sparv. Säsongen
avslutades med ett FM-slutspel
i Eerikkilä. Då slutspelet summerades slutade vi på en tolfte
plats. Tyvärr hade vi inte Fru
fortuna med oss inför och under
slutspelet. Vi drabbades av en
del skador vilket vår tunna trupp
inte riktigt klarade av.

Stående från vänster: Miroslav Rajkovic, Hannes Laine, Felix Juslin,
Muamer Palic, Eldin Krak, Zacharias Eriksson, Joel Gulin, Eddie Vikars,
Jakob Gulin, Viggo Bergvik, Zoran Bogesic Sittande från vänster: Phi
Hoang, David Bogesic, Jasper Virtanen, Harun Hodzic, Arvid Bergvik,
Topias Kärkkäinen, Gabriel Rajkovic, Tom Ho, Dai Nguyen, Riad Camdzic. På bilden saknas Axel Lärka.

Laget tackar tränarna Miro och
Zoran som ger mycket av sin
egen tid för att träna pojkarna,
busschaufförerna Linda och
Stefan, alla föräldrar och övriga
supportrar. Vi vill också rikta

ett stort tack till våra sponsorer
som varit med och bidragit till
att denna säsong kunnat genomföras.

Närpesvägen 10, Närpes
06-2243766
ortaboden@gmail.com

FOTISEXTRA
Kraft P08
2021
Tack vare en lyckad säsong
i P12 Tvåan ifjol tog P08 ett
steg uppåt i seriesystemet för
säsongen 2021. Det skulle
bli spel i P13 Ettan som är
den andra högsta serienivån i
Västra områdets zon C.
Under säsongens lopp var det
glädjande att se hur pojkarna klarade av att spela jämna matcher mot tuffa motståndare som Jaro och VIFK.
Å andra sidan blev det också
motgångar. Det svider otroligt mycket när man förlorat
4-0 mot Virkiä på bortaplan
och det finns ingen möjlighet
att duscha sig efter matchen. Sådana stunder blir det
ibland, och man ska försöka ta lärdom av dem. När vi
mötte Virkiä på hemmaplan
i september, tog vi revansch
och vann 2-1 efter en kanonbra prestation av hela laget.
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P08 är på rätt väg!
lare, betyder det att man ska
lära sig att ta ett större ansvar
för sina egna handlingar på
och vid planen. I år har vi
börjat betona det faktum att
man ska försöka leva som en
idrottare, om man vill träna
och spela bra. Man ska sova
ordentligt, dricka tillräckligt
och äta ordentlig mat. Dessutom har vi övergått till dynamisk stretching i träningar
och matcher för att förbättra
spelarnas rörlighet. Bortamatchresorna till bl.a. Larsmo och Jakobstad har bidragit till förstärkt laganda. Allt
detta banar väg för vidare
framgångar.
Pekka Toivonen

Övre raden f.v: Pekka Toivonen (ansvarig tränare), Hugo Eklund, Anh
Nguyen, Leo Mickels, Kalle Simons (assisterande tränare) Nedre raden
f.v: Gia Khanh Nguyen, Alvin Skogberg, Ajlin-Adonis Arnautovic, Adam
Simons (C)

Resultatmässigt var säsongen rätt bra med tanke på utgångsläget, men det är ännu
viktigare att vi gör rätta saker
såväl i träningar som i matcher.
När man blir äldre juniorspe-

SERVI-TRADE
- Din helhetsleverantör
av elektronik
Fabriksvägen 1,
64230 Närpes st.
info@servitrade.fi
service@servitrade.fi
+358-6-224 2060

BERGSKROSS
jord- & kalktransporter
från E. Nyman Kb

www.enyman.fi
Jonas: 050 3482741 Jens: 040 1431341
Stina: 050 036 6516 Roger: 050 523 4941
stina@enyman.fi

edarecudorplakoL
,sepräN nårf ragnäs-nedE
.ssalksdlräv i nmös sttandog ne röf

Lokalproducerade
Eden-sängar från Närpes,
för en godnatts sömn i världsklass.

fi.srednagnidlih.www

www.hildinganders.fi

.ssal

FOTISEXTRA
Kraft P09
2021
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Fint spel under säsongen!

Säsongen för P09 inleddes i januari med dryga 20 pojkar från
två olika åldersgrupper. Senare
fick laget även tillskott med ca
20 % eller med 4 nya pojkar på
en gång genom den synergi som
arbetskraftsinvandringen
ger
staden. Detta skapar också ringar på vattnet inom idrottsföreningarna. Bra så!
Efter träningarna inleddes hann
vi, liksom alla andra, med en
ofrivillig coronapaus, men säsongen blev i stället väldigt intensiv när den väl kom i gång
och seriematcherna inleddes.
Under året som gått har vi varit
med i tre olika serier, i div 2, i
div 4 och i juniorcupen. Dessutom deltog vi med två lag i Wasa
Footballcup där bägge lagen
vann sina serier och tog sig till
kvartsfinal. Dessvärre tog det
också stopp där. Totalt har vi
hunnit med ca 130 samlingar
under året.
Ser man till hur pojkarna spelat i distriktsserierna så gjorde
de mer eller mindre rent bord i
division 4 under höstomgången med nio vinster och två förluster. Med detta säkrade man
seriesegern med marginal och
målskillnaden blev 58-23. Våromgången gick även den i likadana tecken och med en snarlik

Bakre raden tränare/Lagledare: Mats Virta, Adnan Salkicevic, Linda Strengell, Mathias Strand.
Bakre Raden: Arvid Bärnlund, Filip Storthors, Kristopher Söder, Samuel Norrgård, Edvin Salkicevic, Liam Roth,
Lucas Sidbäck, Melvin Virta, Willy Forsén.
Främre Raden: Minh Vu Nhat, Alex Frans, Oskar Brådd, Edgar Norrbo, Antony Rantakoski, Robin Liljedal, Quang Do Minh, Leo Lärka, Casper Strand, Alfred Evwaraye, Vinh Nguyen, Nam Nguyen,
(Från Bilden saknas: Emil Simons, Isak Hertsbacka, Tory Khanh).

målskillnad på 60-29 med endast SJK-j före i tabellen.
Ser man på division 2 så var nivån högre på de lag som spelade
där. Precis som det skall vara.
Våra pojkar spelade ett bra och
moget spel i många matcher. Vi
kunde dessutom ha ett överlägset bollinnehav, men där vi också hade svårt att få till det i avsluten. Vi blandade fina vinster
mot topplag med förluster mot
lag där vi på förhand sett var fa-

voriter. Så är det inom fotbollen.
Ser man till placeringarna på
vår- och höstomgången landade
vi i mitten under båda omgångarna. Överlag har vi ändå spelat
ett fint spel fastän målen ibland
saknats.
Detta var öppningssäsongen för
pojkarna på en litet högre nivå
än vad de kanske varit vana vid
att spela på. De vet nu vad som
gäller för att kunna hävda sig.
Vi är övertygade om att vi med

STÖD VÅRA SPONSORER

Vi borrar
BERGVÄRME

rätt attityd och ”vinnarskallementalitet” samt förstås med bra
träning, kommer att ligga högre
upp i serietabellerna nästa säsong.
Vi vill rikta ett stort tack till alla
spelare, föräldrar och sponsorer.
Alla behövs för att få maskineriet att rulla.

Tränarna Mats och Mathias

FOTISEXTRA
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P11
2021

Nr 44 2021 NÄRPES KRAFT FF 16

Spelförståelse, -glädje & gruppanda!

Kraft P11 har den senaste säsongen bestått av ca 15 livliga
och glada pojkar. De har tränats
två gånger i veckan av Admir
Kalabic och Emir Elkaz. Lagets
lagledare har under säsongen
varit Marjo Österdahl och Jessica Molnå. Under den gångna
säsongen deltog laget i distriksserien och juniorcupen samt avslutade säsongen med att delta i
Norrvalla cupen.
I distriktserien gick matcherna
bra. Laget spelade sammanlagt
16 matcher i vilka det blev vinst
14 gånger och förlust endast 2
gånger. Juniorcupen gick också väldigt bra och laget tog sig
ända till finalen där de mötte
Malax if, Kraft var här det segrande laget och tog hem guldet
i Juniorcupen. Norrvalla cupen
spelades 11-12.9, där mötte vi
flera lag vi inte tidigare spelat
mot och slutresultatet blev en
tolfte plats av sammanlagt 30
deltagande lag i åldersklassen.
Denna säsong började pojkarna att spela 8 mot 8 mannaspel.
Detta har passat pojkarna utmärkt och de har helt tydligt visat att de var redo för denna förändring. Det är en ära att få följa

Övre raden från vänster: Admir Kalabic, Anton Ustimenko, Mark Tomchuk, Emil Simons, Filip Lindqvist, Noah
Skrifvars, Kevin Nguyen, Elton Guss och Emir Elkaz Nedre raden från vänster: Elton Rosenholm, Dat Ngo, Ivar
Österdahl, Daniil Kryvulets, Andri Seimar och Emin Elkaz. På bilden saknas: Alexander Samsonia och Kevin Le.

med dessa pojkars utveckling.
För varje säsong som går stärks
deras spelförståelse, spelglädje
och även gruppandan. Nu ser vi
fram emot ännu en rolig och utvecklande säsong tillsammans!
Jessica Molnå

STÖD VÅRA SPONSORER
MÄRKESSERVICEN
KÄNNER DIN BIL
MERKKIHUOLTO TUNTEE AUTOSI
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. Varaosamyynnistämme saat autoosi alkuperäiset varaosat nopeasti ja edullisesti.
Edustuksiimme kuuluvat Dacia, Mercedes-Benz, Renault ja Volvo.

SERVICE - HUOLTO
tel. - puh. 06–3474 110
RESERVDELAR - VARAOSAT
tel. - puh. 06–3474 136

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

KAYTTOAUTO.FI/SV

Algotsvägen 6, Närpes, 06–3474 111
service vard. 7.30–17

Algotsintie 6, Närpiö, 06–3474 111
huolto ark. 7.30–17

reservdelsförsäljning vard. 7.30–17

varaosamyynti ark. 7.30–17

GRAFISK DESIGN, REKLAM & TRYCK

Må - fr kl 10-16, Nybrovägen 2 , 64200 Närpes
Susanne tel. 050-4323961
info@presspoint.fi I susanne@insightgroup.fi
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-”Silver är ju skitdåligt!”, sade
en av spelarna helt bedrövad
och på många sprutade tårarna
då laget samlades efter slutsignalen av finalen. Att i just den
stunden försöka förklara för
dessa pojkar att säsongen inte
alls varit skitdålig eller ”bortkastad” var helt lönlöst för oss
i lagledningen. Att förlora en
final tar alltid sjukt, att förlora lika knappt för andra året
på raken tar ännu sjukare. Och
det måste också få göra ont och
smärta en stund, det visar om
inte annat att engagemanget
och hjärtat är på det rätta stället.
Det i sin tur är en viktig faktor
för att orka träna och kämpa
vidare, och något som gör att
man förhoppningsvis tar de där
framtida finalsegrarna. Efter en
knapp halvtimme, med bla bulla
och trip på läktaren, så var det
mycket lättare att ”nå fram” till
pojkarna och budskapet kunde
nu utan några större problem
omfattas. Vi hade gjort en riktig kanonsäsong! Och silver var
faktiskt skitbra!
I dagens snabba värld, med starka influenser av ex TikTok och
Youtube där vinst och att vara
en vinnare ofta tycks vara det
enda som syns och räknas, så
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En framgångsrik resa!
kan det vara lätt för många (inte
bara för nio-åriga pojkar) att
glömma helheten och se allt från
ett större perspektiv. Det där
med att ”resan är målet” ni vet.
P-12:s resa gick hur som helst
helt enligt plan säsongen 2021!
Tränarna Juha Ekholm och Johan Bärnlund fortsatte med sitt
metodiska och uppmuntrande
tränande, alla pojkarna utvecklades mycket fotbollsmässigt
under säsongen, vi hade en god
stämning i laget, och alla spelade lika mycket som sig ju bör i
denna unga ålder. Laget tränade
i regel två gånger per vecka och
deltog precis som förra året i Juniorcupen, nu alltså i nioåringarnas åldersklass som innehöll
hela 21 lag!
Pojkarna visade upp såväl fina
tekniska färdigheter samt stark
vinnarvilja genom hela säsongen, och laget vann grundserien
genom 18 vinster och endast två
förluster. Man vann också respektive kvarts- och semifinal,
men precis som förra säsongen
så förlorade man tyvärr finalen
mycket knappt. Denna gång
var det Laihian Luja som hade
marginalerna lite mera med sig
i finalen och som vann med ud-

Främre raden: Maksim Kozachenko, Alexander Maris, Edvin Bärnlund,
Milton Höglund och Theo Vesterlund.
Mellersta raden: Alvin Ivars, Nico Kauppila, Axel Ekholm, Milton Kauppila, Gustav Wikman och Milton Grandal.
Bakre raden: Juha Ekholm (tränare), Mats Wikman (lagledare) och Johan
Bärnlund (tränare).
På bilden saknas: Ernad Turudic och Khanh Nguyen

damålet.
Som sagt, det är ändå resan tillsammans och den kontinuerliga
utvecklingen över tid gällande
både på det sociala planet och
spelskickligheten på fotbollsplanen som är det viktigaste.
Inte en enskild match eller insats. Å ser man det utifrån det
synsättet så lyckades såväl de
13 st pojkarna, tränarna och alla
föräldrarna, som så förtjänstfullt
bidrog med sitt till den harmo-

STÖD VÅRA SPONSORER

niska och fungerande helheten,
fullt ut denna säsong! Mer kan
ej begäras.
Vi är gula, vi är blå, vi är dom
som kämpar på! Så kommer
Krafts P-12 pojkar att fortsätta även nästa sommar, och vi
hoppas på en fin resa tillsammans även då.
Mats Wikman
Lagledare

FOTISEXTRA
Kraft
P15
2021
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Glatt & duktigt lag!

Pojkar 2015 födda började
med sina första träningar hösten 2020. Till en början var det
också några 2014 födda med i
träningsgruppen, men de flyttade över till 2013/14 laget när de
startade 2021.
I år har pojkar tränat en gång i
veckan på konstgräset eller i
bollhallen. Eftersom de bara är
6 år gamla, så valde vi att inte
delta i någon serie ännu detta år.
Det är nu 14 glada och duktiga
spelare med i laget och mera
ryms nog med. År 2022 kommer laget att börja spela seriematcher, så då får pojkarna
känna på hur det är att spela
matcher.
Laget tränas av Vladan Zlatkovic och lagledare är Andreas
Ekholm.

Övre raden: Dzan Hodzic, Simeon Zlatkovic, Edward Ekholm, Ahmed Cizmic, Vladan Zlatkovic (tränare), Lukas
Do, Ali Bešić, Aron Råstu
Nedre raden: Minh Triet To, Ivar Nord, Ivar Vesterlund, Geo Rönnskog, Vincent Gulin, Walter Häggström, Loe EK

BRÄNSLETJÄNST KENT ÖB

www.mg-depan.com

FOTISEXTRA
Kraft
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B-juniorerna i stark utveckling

Övre raden från vänster: Anders Nygård(lagledare), Thomas Grönlund(service), Göran Småros(tränare), Joel Skogberg, Lukas Strand, Ajdin Velic, Isac
Asp, Wilmer Ehrström, Yefim Grines(tränare), Petri Monola(service)
Nedre raden från vänster: Shaker Fadul, Nai Maris, Salah Adam Zakaria Ibrahim, Jeremias Bengs, Himzo Pjevo, Haris Pjevo, Henrik Grönlund, Oliver
Nordberg, Eelis Monola, Dmytro Kosian, Oliver Nygård
På bilden saknas: Matias Anttila(Sporting Kristina), Amer Sabanovic, Elias Pått, Anton Mäki(Sporting Kristina

B-juniorernas säsong kan
väldigt kort sammanfattas
med att laget har gått mycket starkt framåt tack vare ett
hårt och idogt arbete på träningarna.
Laget inledde sin träningssäsong genast fotbollshallen kom
upp senaste höst. Laget har
bestått av 17 spelare samt två
överåriga från Sporting, Anton
Mäki och Matthias Anttila som
deltog i träningen på vintern
och i några matcher under säsongen. Tränare har varit Fima
Grines och Göran Småros och
lagledningen har bestått av Anders Nygård, Thomas Grönlund
och Petri Monola. Dessutom har
föräldrarna skött en del kringaktiviteter som laget haft nytta av.
Laget har tränat minst fyra
gånger per vecka. Som så mycket annat i samhället så har den
pågående pandemin påverkat en
hel del av upplägget. Bl.a föll
den planerade gymträningen under vintern helt och hållet bort.
Därtill blev det en del pauser
p.g.a. karantäns bestämmelserna. Det blev också svårt att få
till träningsmatcher och seriestarten blev försenad vilket ledde till ett mycket komprimerat
spelschema.
Målsättningen med året var att

ge laget ett eget “spel”, vilket
betyder att alla skall veta hur vi
spelar anfallsspel och försvarsspel samt veta sin egen roll i det.
Laget har spelat med en 4-3-3
formation med aktiv hög press,
vilket kan anses som ett mycket
offensivt val hur vi närmade oss
uppgiften. För specialsituationer och dylikt hade vi inövade
varianter vilket rätt ofta gav utdelning. Tack vare det eminenta
verktyget VEO kameran som
filmade alla våra matcher kunde
vi noggrant analysera vad som
hände på både lagmässigt och
individuellt. På basen av analysen och vårt synsätt kunde vi ge
feedback åt spelarna hur de kan
eventuellt agera på annat sätt eller vad som varit bra o.s.v.
Eftersom vårt lag är ungt, med
endast tre spelare med maxåldern för b-juniorer och flera
som är två år för unga så hade vi
det svårt med det fysiska spelet.
Det här är något vi kommer att
ägna uppmärksamhet åt nästa
säsong, men en del borde komma gratis i och med att spelarna
växer till sig.
Placeringen i seriespelet var en
fjärde plats både på vår och höstomgången. Det spelades som
skilda serier. Men vi kan gratulera oss själva till att vi var det

enda lag som kunde ta poäng
mot de båda seriesegrare som
sommaren bjöd på.
Flera av våra spelare har också
från och till spelat med Kraft
2 och där de i huvudsak gjort
bra ifrån sig. Vår lagkapten Salah gjorde också debut i Krafts
första lag med ett inhopp under
sommaren. Det här är en bra stimulans för spelarnas utveckling,
men får inte bli för omfattande
så att spelarna blir överbelastade och det egna lagets spel
skall lida. Att få det här bra är en
mycket svår balansgång. Yttern
Eelis Monola har spelat i distriktets/regionens lag men då i åldersklassen p-15 där han egentligen hör hemma. Flest mål har
Shaker Fadul stått för med 8 st
och flest assist har Eelis Monola
med 9 st. Han har också 6 mål
och är därmed vår effektivaste
spelare framåt. Vi hade också ett
par spelare med långtidsskador,
men för deras och lagets bästa
kunde de delta i senare delen av
säsongen och i några matcher.
Elias Pått som varit en av lagets
bärande spelare flyttade till Sverige och fotbollsgymnasium där
i samband med skolstarten. Vi
önskar honom lycka till med det
projektet.
Säsongen avslutades med en

tripp till Åland och två matcher mot Jomala IK:s b-juniorer.
Lagen vann varsin match vilket
kan anses som rättvist. Jomala har nära samarbete MIFK så
matcherna var kvalitetsmässigt
bra.
Nu är det en kort paus och träningen startar på nytt i början på
november. Hur laget ser ut nästa
säsong är något oklart eftersom
ett par faller för åldersstrecket,
vilket betyder att vi skulle behöva ett par spelare nerifrån. I
det här behöver vi ett helhetstänk som gynnar Kraft på lång
sikt. Vi har inte råd att spoliera
det här lagets utveckling för
här finns en hel del framtida
kraftspelare.
Göran Småros

FOTISEXTRA
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GÅR DU I BYGGTANKAR?
VI ERBJUDER ER
•
•
•
•

• Konstruktionsplanering 3D
• INFRA planering 3D
• Övervakning och konsultering

Arkitektplanering 3D
Mätning med GPS
Laserscanning av hus
Skanning och utskrifter från
A5-A0+, även väderbeständigt
papper

Hör av dig så visualiserar och
förverkligar vi dina drömmar!
Ring Christoffer 050-321 9872
eller Conny 0400-530 456
www.byggbotnia.fi

Vi servar och reparerar din bil NYHET!
- oberoende av märke!
• Reservdelsförsäljning
• Krockskadereparationer
• Eget bilmåleri
• Fyrhjulsinställningar
• Vindrutebyten
• Luftkonditioneringsservice

• Rengöring av
dieselpartikelfilter
• Däckarbeten
• Besiktningsservice
• Feldiagnostisering
• Kamremsbyten

NYTT! Nu reparerar vi också stenskott på vindrutan!
Vi har även rättigheter att fylla i digitala serviceböcker
t.ex. Mercedes, BMW, Audi, VW, Skoda, Mazda och Ford.

www.larka.fi

Ab

Oy

Pörteborg

Förläng livstiden på din
automatväxellåda!

Med hjälp av den nya servicemaskinen för automatväxellådor kan vi spola ur
och byta 100% av oljan.
Fråga pris för din bil!
Även auktoriserad service av

tel. 063661201

Krockskadereparationer

Terminalvägen 1, Närpes • Tel. 06-2241705

SERVICE

Närpes tel 2241705

Krockskadereparationer

SERVICE

Närpes tel 2241705
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NOVAFOREST
DIN LOKALA VIRKESHANDLARE

Inredningsplanering - Material - Montering

www.narpesgolv.fi

Golv-, Kakel- & Klinkerarbeten, Målning, Tapetsering

Boka oss till Bröllop & FESt!

STOR EFTERFRÅGAN PÅ
STOCK- OCH MASSAVED
Köpes på både rot och leverans

BEGÄR
OFFERT!

NOV
NO
VAFOREST
& 040 7058 890 • info@rentachef.fi • www.rentachef.fi

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

Oy Norlic Ab / Best Accounting
Närpesvägen 25, 64200 Närpes
06-2241665

Inomhusluftundersökning • Provtagning • Fuktskadesanering
Nybyggnation • Renovering • Diamantborrning • Torrsugning
Ventilationsrengöring • Bygg– och desinficeringsstädning

Läs mer om oss och våra tjänster på vår hemsida!

www.sancon.fi

Peter Rosenholm 040-487 0082

Mikael Kauppila 040-487 0083

En levande stad med ett rikt utbud
av fritidsaktiviteter!
Idrottsverksamheten i Närpes är mycket omfattande och staden erbjuder moderna idrottsanläggningar 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 tävlingsidrotten och motionsutövarna.

Närpes är en levande stad med många möjligheter!

FOTISEXTRA
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64230 NÄRPES ST.
GSM: Anders Böling 050 3787698

lnred din drom
Sisusta unelmasi
Tapeter ■ Parkett
• Klinkers
Farger
• Mattor • Kake!
• Laminat • Tillbehllr

■
■

Sjobloms Golv
Tallbackvagen 2, Narpes,
0500-366 924, 050-566 4014
Oppel: m� - fre 9-17
www.sjoblomsgolv.com

www.botniavihannes.com
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SPARARE ÄR
BEVISLIGEN
LYCKLIGARE.
Välkommen till Sparbanken
www.sparbanken.fi
*Säästöpankin säästämisbarometri 2021

WIKMANS AUTOSERVICE

KRAFT TACKAR ALLA
VÅRA SPONSORER

krockskador • bilmålning
• bilglas • bildemontering
Även biluthyrning

•

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

DIN LOKALA
ELEKTRONIKBUTIK.

Shoppa från våra grymma erbjudanden
på nätet, få snabb leverans, och plocka
upp i butiken kostnadsfritt!
ÖVER 100 000

Produkter på nätet

HITTA OSS

BESTÄLL ONLINE
Hämta i butiken

Hovrättsesplanaden 18
65100 Vasa

SAMMA PRIS

Online & i butiken

ÖPPETTIDER

Mån - Fre: 10-18
Lör: 11-15

WEBBUTIK

www.multitronic.fi
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Spelaren som nu blivit tränare – Jens Mattfolk
Som spelare var Jens Mattfolk med
om Krafts hittills största framgångar
på herrsidan. Med Jens som mittfältare spelade Kraft flera säsonger
i division ett i början av 2000-talet.
Spelarkarriären fortsatte i Ekenäs IF
som mestadels höll till i division två
då Jens spelade i laget. Senare blev
Jens tränare för Ekenäs IF i division
ett och två.

Idag är 40-åringen från Närpes fortsättningsvis bosatt i Ekenäs. Han bor
med fästmön Maria och två söner
och arbetar som ombudsman för
Finlands svenska lärarförbund. I botten har han en utbildning till klasslärare. Men mycket av fritiden ägnas
fortsättningsvis åt fotbollen. Jens har
varit träningschef inom Ekenäs IF
i några år, men kommer nu att bli
tränare för Grankulla IFKs A-lag i
division 2.
I det följande berättar Jens om sina
steg från junior i Kraft till dagens
uppdrag som tränare och ledare.
För det första, vilka år var du
med i Kraft första lag?
- Jag kom med i herrlaget 1997 mitt
i säsongen tror jag. Det året som var
Krafts första i division 1 gick inte
så bra. Men jag var ju rätt liten till
växten och fick vänta länge på att
spela i startelvan. Det dröjde ända
till 2002, och innan det var jag inhoppare. Säsongen 2003 var jag väl
rotationsspelare och 2004-2006 var
jag ordinarie. De första åren med
Harri Kevari som tränare var jag anfallare. Min första match från start i
division ett var som anfallare under
Gustav Sjögård men senare flyttades
jag neråt till yttermittfältare och central mittfältare. Den sista har jag nog
själv upplevt som min naturligaste
position.
Du spelade ju Kraft redan som
ung junior. Hur ser du på Kraft
som din fostrarförening med några års perspektiv, vad var bra och
ser du något som saknades i form
av tex kunskaper på den tiden du
var junior?
- Många saker var bra. Vi hade en
bra tränare i vårt lag med 1981 födda i form av Gustav Sjögård. Som
många andra föreningar fanns det
många saker som kunde varit bättre
i hur man utvecklar 15-20 åringar.
När du är nummer 18 i truppen är du
inte så viktig för tränaren och mängden individuell feedback var obefintlig. Om man ser till mitt exempel
så fanns det ingen som under åren
1997-2001 satte sig ner med mig
och sa: Jens du måste bli bättre på de
här sakerna för att kunna ta en plats

i laget. Det var bra att vi hade Kraft
2, för där fick man spela i en stor roll,
och det utvecklade mest. Unga spelare behöver matcher, coaching och
handledning.

Minns du vart du strävade med
fotbollen när du var tonåring, att
komma med i första laget exempelvis?
- Visst strävade man efter att slå sig
in herrlaget, det var alltid målet. På
det viset var man ju ambitiös och
beredd att träna hur mycket som
helst, och som många andra juniorer
drömde man ju om att bli proffs.
Har du kontakt med gamla spelarkompisar från Kraft-tiden?
- En del. Kanske mest med de som
genom åren spelade i Kraft 2 under
åren 97-01 men visst har jag sporadisk kontakt med många. Det fina är
att när man träffas så finns det alltid
tid för en pratstund eller en öl och
skratta till gamla minnen. Senast
träffade jag Vladan Zlatkovic på Lidl
i Närpes.
Du har säkert en del goda minnen
av händelser och av lagets framfart från åren i Kraft?
- Hur många som helst. Säsongen
2003 hade vi ett väldigt bra lag i division ett. Säsongen 2002 lyckades
vi hålla oss kvar i ettan efter kvalmatcher mot TPV. Kennet Sundblad
lånade ut sina vinterhandskar till
Jens Nygård i paus, och det var en
avgörande insats då Jens genast i andra nickade in 0-1. I hemmamatchen
mot TPV vann vi klart och det med
väldigt många spelare från Kraft i
elvan.
Min egen topp är kanske från 2004
då vi slog VPS borta med 4-2 och
jag gjorde en väldigt bra match. Tyvärr var ju den säsongen svår och
slutade med degradering på straffar
mot KPV fast vi var det bättre laget
enligt mig. Jag fick vara med under
de gyllene åren, både med uppgång
och nedgång och minns tiden med
glädje och värme.
Sen blev du ju färdig med lärarutbildningen i Vasa och flyttade
söderut.
- Jo, 2007 flyttade jag till Ekenäs och
där spelade vi division 2. 2011 gjorde vi en ettårig visit i division tre som
egentligen blev något av ett startskott
till det som resulterat i att EIF nu är
i division 1. På herrnivå hängde jag
upp skorna på hyllan efter 2012 men
idag spelar jag ännu division 4 i EIF
2. En säsong spelade vi också mot
Kraft och om jag minns rätt blev det
dubbla EIF-vinster.

Jens Mattfolk spelade många säsonger i Kraft. Efter spelarkarriären
har satsat på att vara tränare.
Vilka lag har du hunnit träna så
här långt?
- Jag har tränat EIF:s herrlag som
huvudtränare 2013, 2015 och 2017.
Åren 2014 och 2016 var jag assisterande tränare. Senaste sommar
tränade jag våra 2009 födda pojkars
samarbetslag. Men sedan augusti
2018 har jag också på deltid fungerat som föreningens träningschef för
juniorfotbollen.
Vad har du för tränarutbildning?
- Nuvarande utbildning är UEFA
A som jag tog 2017. Ännu finns
UEFA pro-utbildningen att ta.
Känner du samma typ av motivation som tränare som du hade
som spelare? Är något annorlunda i det inre?
- Motivationen är i princip den samma. Man drivs av en vilja att tävla,
att vara en del av laget och sporten
och som tränare också att utveckla
sig själv. Jag upplever att man som
tränare ofta tar en förlust hårdare än
man gjorde som spelare, man upplever större ansvar för resultatet.
Du har varit beredd att sätta ganska mycket tid på dina uppdrag
som tränare och ledare i Ekenäs.
Blir det stressigt, funkar det ihop
med familjelivet?
- Visst är det stressigt ibland men jag
är bra på att hantera den biten. Men
familjen är förstås A och O, om det
inte skulle fungera hemma så vore
det ju omöjligt att hålla på så här, all
heder till dem. Å andra sidan pekar
det ju på pengabristen i finsk fotboll.
Att det inte är en självklarhet att vara

heltidsanställd ens på näst högsta nivån i vårt land är inte bra för tränarna
eller utvecklingen av sporten.
Och nu ska du bli tränare för
Grankulla IFK i division två. Vad
fick dig att hoppa på uppdraget?
- Jag hade redan bestämt mig för att
lämna uppdraget som träningschef
för känslan av att jag ville vara tränare igen hade växt sig allt starkare.
Jag hade ställt in mig på att ta ett juniorlag eller föreningens akademilag
i trean när Grankulla IFK ringde.
Efter ett par veckors betänketid upplevde jag att ville ta mig an ett herrlag
igen.
Om man tänker på höstträning
och grundträning för ett fotbollslag, vad kan träningen innehålla
förutom fotboll?
- Spelare och lag borde satsa den här
tiden av året på skadeförebyggande
träning eller att förstärka delar av
kroppen som är i sämre skick. Det
kan innehålla allt från styrketräning
till rörlighetsträning. Träningen borde alltså ha som syfte att bygga upp
kroppen för att kunna hantera mera
och hårdare träning i ett senare skede. Ju mera man har resurs att individualisera träningen desto bättre.
Till sist, vad annat än fotboll sysslar du med på fritiden?
- Jag försöker freda den tid som finns
till att göra saker med familjen. Göra
mat gillar jag, Padel spelar jag gärna
och jag följer med aktiemarknaden
som en relativt ny hobby.
				
Text: Jim Eriksson

