
VÄLKOMMEN till Juniorcupens/ 
Playmakers tränardag!

TRÄNARKURS för juniorfotbollstränare 
med Aleksei Eremenko

16 - VASA IFK 2019 

Jarmo Pylkkä 0408482214   
Ari Pitkäranta 0408482215   
       

Fångstfällor, galler och 
tillbehör från oss  

Ett brett utbud leksaker i lager 

För ishalkan finns         
sand och leca-kross 
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BOKNINGAR FÖR - 
FENNIA ARENA -  VARAUKSET 

tbspa48@netikka.fi 
Tel/Puh: 044-7559855

3 - 5.7. 2020

Behöver du hjälp 
med något i 

ditt hem? 

Vi sköter om ditt hus och trädgård 
- gräsklippning

- vedarbete
- renovering, byggen

- städning inomhus och utomhus
- handla m.m.

- inredning och målar valfria 
motiv på en fondvägg. 

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

Ring F:ma A Ekström 
050 589 9741.

Malax
www.enhjalpandehand.fi
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050-5899741

Fastighetsservice

Fondväggsmålning

Flyttservice
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Silmäasema Vaasa, Galleria Wasa, Vaasanpuistikko 17 65100 Vaasa

Hos oss är du alltid en viktig kund

info@nbtrafik.fi      045 1247300

www.nbtrafik.fi

Vi vill göra er resa till en trevlig 
upplevelse, fråga offert:

045 1247300
info@nbtrafik.fi

Hos oss är DU alltid det viktigaste!

etab electric oy
Kaikkea Sähkössä

Allt inom El

010 292 2530         www.elmontoren.com

BOTNIA BOLTP

16 - VASA IFK 2019 

BOKNINGAR FÖR - 
FENNIA ARENA -  VARAUKSET 

tbspa48@netikka.fi 
Tel/Puh: 044-7559855

Tekninen harppaus              :ltä
Tekniska försprång med

M-TRONIC styrsystem på både motor- och
röjsågar. Ingen shoke och inga justeringar
M-TRONIC ohjausjärjestelmä sekä moottori-, 
että raivaussahoissa. Ei ryyppyä ei säätöjä

De populära
Stihl 
röjsågorna

Suositut
Stihl 
raivaussahat

Ultralätta
motorsågar

Ultrakevyet
moottorisahat

Myös akkukäyttöiset
sahat ja raivaus-
sahat STIHLILTÄ

Sahassa 
ainutlaatuinen
paino/tehosuhde

UUTUUS!

Varför pruta på säkerhet eller kvalitet
Miksi tinkiä turvallisuudesta ja laadusta

Magnesiumram, lång serviceintervall, utmärkt vibrationsdämpning och 
acceleration gör detta till dina drömsågar!
Magnesiumrunko, pitkä huoltoväli,erinomainen tärinävaimennus ja kiihty-
vyys tekevät sinulle unelmasahan!

maailman 
kevein
ammattisaha
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Kamrat-
fonden

Stöd VIFK-ungdomar som behöver hjälp – 
Tukekaa VIFK-nuoria jotka tarvitsevat apua.

Du kan enkelt bidra genom att lägga in 
en summa på ”Kamratfonden”:s konto.

Se käy helposti maksamalla pankkitilille 
”Kamratfonden”.

FI70 4055 00 1241 4518

8-10.7.2022
by Volkswagen

Lördagen den 30 oktober arrangerar Juniorcupen/Playmaker 
en tränardag vid Fennia Arenan kl. 11.00 – 17.00.

 Vi inleder med ett kort teoripass i WFC:s föreläsningsutrymmen i byggnaden invid 
Fennia Arenan (andra våningen)! På eftermiddagen är det två praktikpass i hallen!

Tema:   Utveckling av fotbollsskicklighet hos unga fotbollsspelare
  Finter – inlärning, metodik

Inlärning av teknik – finter med Aleksei Eremenko Sr
Få kan som Aleksei Eremenko berätta och lära ut fotbollsteknik. Han var som spelare ett skolexempel när det gäller att 
behandla bollen. Och att han sin sak bevisar det faktum att hans tre söner Aleksei JR, Roman och Sergei kännetecknas 
av samma egenskaper: suverän bollbehandling och spelförståelse. Alla fyra känner man också igen på deras finter. 
Finter som ger dem extra tid på planen att fatta rätt beslut. Välkommen med lördagen den 30 oktober för att lära dig 
fotbollsteknik!

Lördag 30.10 / Fennia Arenan (Krutkällarvägen 6)
11.00  Välkomstkaffe - Välkomstord – kort info från Juniorcupen r.f.
11.15  Teori – Aleksei Eremenko
13.00  Lunch (serveras i föreläsningsutrymmet)
14.00  Praktik
15.30  Kaffe 
15.45  Praktik
17.00  Avslutning

Pris:  50 eur/pers – i priset ingår teori, praktik, kaffe, lunch m.m.
Anmälan görs per e-post till: info@juniorcupen.fi senast onsdag 27.10
Förfrågningar: Toffe Sparv tel. 044-7559855 eller via e-post: info@juniorcupen.fi


