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Valjastamatonta energiaa F-8:ssa
Toivottavasti joku insinööri, tai
muuten vaan viisas ihminen
joskus keksii miten pienten jalkapalloilijanalkujen valtava virtamäärä saadaan valjastettua
energiantuotantoon. Sitä on nimittäin niin paljon, että Suomessa ei uusia ydinvoimaloita
tarvitsisi suunnitella. Ja joku
vanhakin voisi sulkea ovensa.
Toistaiseksi jatkamme kuitenkin energianpurkamista jalkapalloharrastuksen parissa.
Jalkapallokausi 2008 poikien kanssa on takana. Ensimmäinen suuri tapahtuma
oli omien peliasujen saaminen. Joka poika kasvoi ainakin viisi senttiä pituutta, kun
sai omalla nimellä varustetun
pelipaidan päälleen. Taisi moni
poika nukkuakin ensimmäisen
yön KPV:n asussa.
Harjoituksia joukkueelle kertyi kauden aikana noin 60. Pelejä pelattiin neljässä piiriturnauksessa ja Kokkola-cupissa.
Poikia oli mukana kesän aikana 43 kappaletta, joten vilinää kentillä riitti. Tämän ikäisillä ei vielä lasketa pisteitä
eikä sijoituksia, mutta ihan kuten elämässäkin, koimme sekä
voittoja, että tappioita. Molempia myös opettelimme käsittelemään.
Kauden lopuksi pelattiin vielä
haasteottelu pojat vastaan äidit, jonka pojat voittivat tiukan taistelun jälkeen niukasti,
mutta ansaitusti. Huhu kertoo,
että moni pettynyt äiti syötti
jälkikasvulleen pelkkää maksalaatikkoa viikon päivät, ennen
kuin palattiin normaaliin ruokavalioon.

Ainakin sinä päivänä, kun F8:n joukkuekuva otettiin, paistoi Kokkolassa aurinko. Poikajoukon takana joukkueen vahva johtotiimi J-P. Halonen vas,
Jussi Laakso, Pasi Torppa, Sari Valkama ja Anette Mäki.
Joukkueen valmennuksesta
vastasivat Pasi Torppa, Ake Lakanen, J-P Halonen sekä Jani
Pajukangas.
Joukkueenjohtajana toimi
Anette Mäki, taloudesta vastasi

Sari Valkama. Huoltajana hääri
Marjut Marttila. SUURKIITOKSET KAIKILLE!
Seuraavat yritykset olivat tukemassa toimintaamme:
OMG

YIT
WIKRO SYSTEMS
BOLIDEN
PEKKA NISKA
BEST-HALL
ASENNUSTIIMI KARHULA JA

NIEMELÄ
KOKKOLAN HK- AUTO
LAHJOITTAJA, JOKA HALUAA
PYSYÄ NIMETTÖMÄNÄ
Terveisin
Pasi

Perustaitoja ja hauskaa
Ensimmäinen
kausi
T 00-01:llä
Nuorimmat tytöt ovat saaneet
ensimmäisen kesän jalkapallon
parissa päätökseen. Tytöt aloittivat omalla joukkueellaan harjoitukset lokakuussa 2008 ja
tyttöjä on ollut mukana kauden aikana 15. Olemme harjoitelleet kerran viikossa, talvella Kipparihallissa ja kesällä
Kirkonmäen kentällä.
Harjoituksissa olemme opetelleet jalkapallon perustaitoja
ja pidetty hauskaa.
Ensimmäiset pelit pelasimme
kesällä Kokkola-Cupissa jossa
tulivat myös ensimmäiset voitot ja kauden päätimme Käläviä Kuppiin syyskuussa jossa
sijoituimme hienosti kolmanneksi.
Tytöt ovat aloittaneet harjoitukset Kipparihallissa ja kaikki
uudet tytöt ovat tervetulleita
mukaan.
Terveisin
Marko ja Sebu
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