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Bosse Edsvik:

Läsanna av denna spalt kunde senaste år inte undgå atb J-ägga märke
till mina rentav upprorlska tankegångar beträffande träni-ng-turerna 1 Kokon.
Vad hände sedan? Enbart positiva reaktioner! T.o.m. Kommunalförbundet hakade på
och i detta nu har Tolkis BK eft, med beaktande av lagantalet, tillfredsstäIlan-
de antal- t,räningsturer. Såhär borde del ha varit redan under många år! Trots
detta tror jag ändå inte att våra lag ännu denna säsong nån upp till de klaraste
medaljerna men med tanke på fnamtiden så ser det just nu väIdigt ljust ut. Då vi
förhoppningsvis om elt år skrlnner i en ståt,Ilg ishall och tunerna ytterligare
utökas och säsongen förlängs, är det vät rent märkvärdigt om vi inte skalf kunna
börja skönja resul-lat.

Tolkis BK har, som de alLra flesta säkert känner till, erhållit be-
röm och erkänsla för det arbete vi i-nom ramen för föreningen utför. Det är nu av
al-lra största vikt, att vi kontinuerligt och konsekvent fortsätter på denna lin-je för att vi om något år skall ha material bill ett representationslag av ktass
i Borgåbygden. Om det sedan är ToBK, Smile e1ler SaNsU som kommer att förvalta
pundet må vara detsamma, blott vi får ordning på leden och våra ansträngningar
ej går fönl-orade.

Jag viII framhålla att det inför denna säsong såg verktigen lovande
ut. I eft relativt tidigt skede meddel-ade Tolkis BK afl något representationslag
lnte skulle komma till sbånd och efter detta började våra aktivasle senioren trä-
na tlllsammans med SaNsU. Ända in i det sista var det dock oklart om Smile skul-
le ställa upp med något seniorlag men efter billskott av några hemvändande junio-
ner och några spelare från fjolårets Tolkislag,kom även Smile med på denna front.
Ävenså försökte sig Sm1le på att bilda ett B-juniorlag utan atb dock komma till
något resul-tat. Tolkis B-juniorer vllle ej gå över till Smile utan Iät hellre bli
att qpela om de inte fick göra det i ToBK:s dress. Spelarantalet var nämligen för
lifef för ett eget lag.

Med tanke på ishockeyns framtid i regionen frågar man sig såIunda och
utan att komma med kritik i någon form: hade ändå inte det bästa alternativet med
tanke på utvecklingen varit, aft SaNsU stått för seniorlaget, Tolkis BK skulle
med hjälp av de återvändande juniorerna ha bildab B-juniorlaget emedan stommen
tiII detta lag redan fanns hos oss? Smlle skulle på defta vis, med den minimal-a
kvoten av istld i åtanke, ha kunnab ägna sina juniorer betydligt större uppmärk-
samhet. Med detta arrangemang skulle vi åtminstone ha kommit en blt in på den för
två år sedan utstakade vägen i avsikt att höja profilen.

Genom att öka kvantiteten försämras oftast kvallteben och detta har
ingen av föreningarna råd till just nu. Tväntom, vI- måste kanske inskränka på
mängden för att uppnå en bättre kvalilet! Tankar i riktningen rrvi är störst och
vackrastrr måste vi absolut överge i detta läge.

Men för att återgå tiII början, ToBK:s verksamhet uppskattas, visa
även du lntresse för våna aktivifeter genom att besöka de olika arenorna. Vårt
bandylag kommer denna vlnter abt helhj ärLaL salsa på elt spel vilket även gen
njutning för publiken. Och en sakligt engagerad pubtik sporran alltid tiII yt-
terligare prestationer. Även ishockeyjuniorerna uppskattar en deltagande publik.
Jag önskar verkligen att ni aIIa hade fått vara med och bevittna de mest spännan-
de matcherna senaste säsong, de var verkligen en angenäm upplevelse. Så vätkomna
mediår!

Raul



Bosse Edsvik

Viime vuonna eivät tämän palstan lukijat voineet oIIa huomaamatta pe-
räli kapinall-isia ajatukslani- koskien Kokonniemen harjoilusvuoroja. Mitä sitten
tapahtui? Ainoastaan myönteisiä asiolta! Jopa Kuntalnl1itto reagoi niihin ja nyt
Tolkis BK:l1a on' joukkueiden l-ukumäänä huomioiden, tyydyttävä määrä harjoitus-
vuoroja. Näin olisi pitänyt olla jo vuosi.a sltten! Tästä huollmatta en usko, että
joukkueemme vielä tänä kautena yltävät kirkkaimmitle mitalleill-e asti,mutta tule-
vaisuutta ajabellen tilanne näyttää juuri täflä hetkellä valoisalta. Toivottavas-
tl jo vuoden kuluttua luistelemme upeassa jäähallissa ja vuorojen lisääntyessä
sekä kauden pidetessä, on peräti omituista ellemme havaitsisl luloksia paremmas-
ta menestyksestä

Tolkis BK on, kuten suuri osa teistä jo tiebääkln, saanut kiitosta ja
tunnustusta seuran puitteissa tekemästämme lyöstä. Nyt on mitä tärkeintä, että
jatkuvasti ja johdonmukaisesti jatkamme tä1Iä 1injalla, jotta meillä Porvoonseu-
dulla jo muulaman vuoden kuluttua olisi pelaajamateriaalla edustusjoukkuetta var-
ten. On yhdentekevää,oll se sitten ToBK, Smile taikka SaNsU joka tulee hoibamaan
l-elviskänsä kunnolla, kunhan saamme nivit järjestykseen eikä ponnistelumme mene
hukkaan.

Tämän kauden alkaessa kaikki näytti sangen lupaavalta. Varsln aikai-
sessa vaiheessa Tolkis BK ilmoitli, ettel edustusjoukkuetla saada kokoon. Tåimän
jälkeen aktilvisimmat senlorimme ryhlyivät harjoittelemaan SaNsU:n riveissä.Vii-
meiseen asti oll epäselvää saisiko Smile edustusjoukkuetta lainkaan kokoon,mutta
muutaman kotilnpalaavan juniorin sekä muutamalla viimevuotisen ToBK-joukkueen pe-
Iaajalla tuli Smile myöskin mukaan täIle rintanalle.Smile yribti myös aikaansaa-
da B-junlorijoukkueen, siinä kuitenkaan onnistumatta. Tuohon ikäryhmään kuufuvat
Tolkls BK:n juniorit eivät suostuneet siirtymään Smileen, vaan jättivät mieluum-
min kauden pelaamalta elleivät saisl esiintyä ToBK:n asussa. Pelaajamäärä oli ni-
mittäin liian pieni oman B-juniorljoukkueen muodostamiseen.

Kysynkin näinolfen kritiikkiä mlssään muodossa esitlämättä, fiinän
al-ueen jääklekkoilun tul-evaisuutta ajatellen: eikö paras valhtoehto kehityksen
kannalta kuitenkln olisi ollut, eLLä SaNsU olisi ottanut hoitaakseen seniori-
joukkueen ja Tolkis BK ol1sl muodostanut kobiinpalaavista juniorelsta B-juniori-
joukkueen koska runko oli jo seurassa olemassa, ja Smile nä1noll-en, muistaen jää-
ajan rninlmaalista kiintiötä, olisi voinut osoittaa junioreilleen huomattavasti
enemmän huomiota. Tä1Iä järjesteJ-yl1ä olisimme ainakin päässeet vähän matkaa jo
kaksl vuotta sitten viitoitettua tietä eteenpä1n tarkoituksenamme profi1l1n nos-
taminen.

Määrän nostamisella heikentyy useimmiten laabu, ja tähänhän millään
seuralla ei juuri nyt ole varaa. Päinvastoin,meldän ehkä täytyy vähentää määrää
saavuttaaksemme parempaa laatua. Sellalset ajatukset, kuten rrolemme suurin ja
kauneinrr, meidän täytyy ehdottomasti tässä tilanleessa jättää.

Mutba palataksemme alkuun, ToBK:n toimintaa kiitetään, osoita sinä-
kin kiinnostusta toimintaamme kohtaan vierailemalfa eri areenoilla. JääpaIIo-
joukkueemme tulee tänä talvena tarjoamaan sellaista peliä' joka myös anlaa nau-
lintoa katselijoille. Asiallinen ja osallistuva katsojajoukko kannustaa aina
yhä parempiin suorituksiin. Myöskin jääkiekkoiuniorit arvostavat osall-istuvaa
yfeisOa ja toivonkin että olisitte såaneet olla mukana todistamassa viime ltau-
den parhalta otteluita. Ne olivat todella katsomisen arvoisia! Niin että terve-
tul-oa mukaan tänä vuonna!

Lindelliltii oikea ote
kopiointiin

Nashua
Amerikkalainen Nashua hallitsee kopio-
tekniikan. Nashuan kopiokoneita on käy-
tössä yli 100 maassa noin 1.000.000 kap-
paletta. Nashua panostaa erityisesti pal-
veluun ja tuotekehittelyyn. Koneet val-
mistetaan kopiotekniikan johtavissa
maissa, Japanissa ja Yhdysvalloissa.
Nashuan tuotevalikoima kattaa taydelli
sen sarjan kopiokoneita. Lindelliltä saat
kaikki mallit toimiston henkilökohtaisis-
ta kasettikoneista aina 200.000 kopio-
ta,/kk monistaviin kopio-
jätteihin.

817ORFF

Ota yhteyttä. sinun kopiointi.
ra

Mn*P 696 51 H*lJt" 696 5287
Kopiotekniikkaa kauaksi ttrlevaisurrteen.

lNlaslhrua LINDEL

Lindell
Asiakaspalvelustaan tunnettu toimisto-
tekniikan monialayritys Lindell palvelee
sinua myös kopiokonehankinnoissa.
Yhteistyö asiakkaan kanssa kasittaa kai-
ken tarvekartoituksesta laitteiston jatko-
sovellutuksiin. Oston jälkeinen asiakas-
palvelu on olennainen osa Lindellin toi-
mintaa. Varaosa- ja huoltopalvelu toimii
muuallakin kuin paperilla. Kaupan sol-
miminen ja laitetoimitus ovat vain väli-

vaiheita tässä kokonai-
suudessa.

Melkonkatu 26,
OO2TO HELSINKI
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KIIKIIIIHATTIII KAHUIII

Gott matställeHyvä ruokapaikka

Puh.915-152523
TERVETU LOA MAISTE LEMAAN

Avoinna: arkisin 11.O0-22.OO
lauantaisin 9.00-18.00
sunnuntaisin 9.00-22.00

RUNDLOF
ivlannerheimgatan 32

Borgå tel.9l5-l44 l4l
blltel. 949 207 347

BYGGSERVICE
aa

SUOMEN MATKATOIMISTO OY

puh. tel. phone

148 31 1

Lundink. 6-8

K

ELEKTROSHOP
Lourmoo & Lourmoo
04130 Nickby - Nikkilö, @ tqoi -232 144

Palvelemme
ark. 9.0G-17.00
la 9.00-13.00 + - käteisellä

- Maxerilla
- osamaksulla
- leasingilla

c-7t
Med nätf så höga förväntningar ser jag fram emot den kom-

mande säsongen. Detta kommer slg av att lagel nu för första gången

haft möjlighet att träna i sådan utsträckning som konkurnensen för-
utsätter. Antalef tränlngsturer på 1s som föreningen stäI1t till
vånt förfogande, har varit tilIräck1iga. Det enda som denna höst
har stönt oss i förbenedelserna för säsongen, har vanlb det eviga
negnet. Men alla gån vi ju och hoppas abt detta skall vara den ab-

solut sista hösten som vi tnänar i denna öppna hall som ibland fak-
tiskt kan påminna om en swimingpool.

Kom och se våra malcher, ishockey är pop !

Varsln suurin toivomuksin odotan tulevaa kautta. Tämä joh-
tuu siitä että joukkueella nyt ensimmäistä kertaa on ol-lut mahdolli-
suuksla hanjoltella sellalsessa laajuudessa kuin kilpailu edellytbää.
Seuramme meil-1e myönbämät harjoitusvuonot jää11ä ovat ol1eet riiLLä-
vät. Ainoa joka tänä syksynä on häirinnyt meilä kauden valmisteluis-
sär on ollut ainainen sade. Mutta kaikki e1ämme silnä toivossa, että
tämä olisi ehdottomasti viimeinen syksy, kun harj oittelemme tässä
avolmessa hallissa joka toislnaan tosiaan muistuttaa uima-alIasta.

TuIe katsomaan otteluitamme, iääklekko on pop !

Med ishockeyhälsningar
J ääki ekko te rve i s in

Stig-Göran Lindslröm
tränare C-71 valmentaja



El inlarvikekioski LivsmedelskioskMATCHPROGRAM ISH/JÄÄK OTTELUOHJELMA
ooooooooooooooooo,oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

to 01 .01 .

su 04.01 .

ke 07.01 .

to 08.01.

su 11.01.

su 11.01.

su 11.01.

ke 1 4.01 .

ke 1 4.01 .

ke 1 4.01 .

to 1 5.01 .

pe 1 6.01 .

]a 1 7.01 .

su 18.01.

su 18.01.

su 18.01.

ke 21 .01 .

ke 21 .01 .

Lo 22.01 .

pe 23.01 .

su 25.01 .

su 25.01 .

su 25.01.

su 25.01 .

TUPS - ToBK 71

Ahmat - ToBK 75

ToBK 71 - NuPS

ToBK 73 - WoIf

Smlle - ToBK 71

ToBK 73 - LoKV

ToBK 75 - Haukat

ToBK 71 - Shakers

LJK - ToBK 73

Shakers - ToBK 77

Smile - ToBK 75

Toldboys - Shakers

ToBK 77 - Haukat

Nlkkanit - ToBK 71

KelA - ToBK 73

ToBK 75 - NuPS

Jehut - ToBK 73

ToBK 77 - Smile I
Shakens - ToBK 75

Nitrobeam - Toldboys

ToBK 71 - TuPS

ToBK 73 - KaVo

ToBK 75 - TuPS

uK - ToBK 77

ke 28.01.

Lo 29.01.
pe 30.01.

su 01.02.

su 01.02.

ke 04 .02.

to 05.02.

to 05. 02.

pe 06.02.

Ia 07.02.

su 08.02.

su 08.02.

su 08.02.

ke 1 1 .02.

Lo 12.02.
pe 1 3.02.
La 14.02.

su 1 5. 02.

su 'l 5. 02.

ke 18.02.

ke 18.02.

Lo 19.O2.

pe 20.02.

su 22.02.

€,rt0ilillToBK 71 - Smil-e

ToBK 73 - LJK

Toldboys - VoirnaKissat

NuPS - ToBK 71

Haukat - ToBK 75

ToBK 73 - Jehul

Shakers - ToBK 71

SmileI-ToBK77
Shakers - Toldboys

ToBK 77 - LJK

ToBK 71 - Nikkarit
KaVo - ToBK 73

NuPS - ToBK 75

ToBK 73 - KelA

ToBK 75 - Ahmat

Toldboys - Nitroteam

Haukat - ToBK 77

LoKV - ToBK 73

TuPS - ToBK 75

Wolf - ToBK 73

ToBK 77 - Shakers

ToBK 75 - Smile

VoimaKissat - Toldboys

ToBK 75 - Shakers

Avoinna ark. 14.00-21.00
sun. 11.00-21.00

KorpisuonLie 2
Iolkkinen puh. 24330

Myrängsvägen 2
Iol-kis

öppet vard. 14.00-21.00
sönd. 11.00-21.00

ffi
@Dluernabeun

'f

IJHAMARI PUH.915.154411

MODEBIKTIGA OCH

STTYGGA FRISYRER

Raksalong

tilly Karlsson
Mannerheimgatan 1 0 Mann€fieiminkatu
Tel. 140 306 Puh.

iIETATTVEBKSTAD

T(lM

lIYBERO
Tolkis Tel.24tl5

PER IUTTI]I
Ellngtallatloner

Grupp

Frddon 34 06950 EMSAI0 r 27$13

Bgähköasennuksla

Ryhml

H@H@NNIEMEN TENNISHESHUS @V

VOITTAJANTIE 1

06100 PoRVOO 10 PUH.155300

Ten niskesku ksessa on käytettävissä
korkeatasoiset squash- ia tenn iskentät

sekä viihtyisä kahvio!

TULE KOKEILEMfu\N!

KAJ JOHANSSON
f erst f ert

KULLOONKYLÄ KULLOBY PUH.22 252 TEL

HETUGI.

lttil0asnE
PEFIST



D-7' Håkan Järvinen

ISHOCKEYJUNIORER D-7]

KRÄVANDE MEN ROLIGT

Enbart fysiska egenskaper eller maleriell utrustning räcker inte till för att bringa

framgång. Det krävs viljestyrka och självförtroende. De enskilda spelarna utvecklas

olika, några pojkar kan lära sig väldigt snabbt, medan det tar längre tid för andra.

- En sak har alla gemensam: framgångens sötma smakar lika för alla, då det

är dags.

Övning ger färdighet. Under höstperioden har ToBK D-73 juniorerna tränat flitigt
med maximalt intresse. Laget är nu alldeles lagom stort. Det medför att alla spelarna

har haft gott om möjligheter att försöka sig på de trick de under lräningarna
fått lära sig i tränings- eller vänskapsmatcher som spelats i medeltal L/vecka.

Vältilltagen speltid ökar givetvis intresset för denna sport. Framgångarna ger mersmak

som i all idrott. I höjdhopp höjer man ribban - i ishockey önskar pojkarna mera krävande

motstånd. Men enbart roligt har vi !

Håkan Järvinen

JAAKIEKKOJUNIORTT D.73

VAATIVAA MUTTA HAUSKAA

Jääkiekkoasiantuntijat ovat sitä mieltä, että jääkiekkoa harrastavien nuorten

tulee ensimmäisten vuosien (B-l4v) aikana saavuttaa mahdollisimman hyvät

tekniset taidot, sekä monipuoliset edellytykset perusominaisuuksille, joita ovat

kestävyys, voima ja liikkuvuus.

Juniorille koko jäällä olo kausi on harjoittelukautta. Jokaisen jääharjoituksen

tavoite on kehittää pelaajien tekniikkaa ja henkilökohtaista taitoa. Jotkut näistä

pojista saattavat oppia nopeastikin - toisilta saattaa kulua 2-3 kautLa. - Riippumatta

kehityksen nopeudesta - sen tuoma menestys tuntuu yhtä sulois elta joka ikisen

kohdalla.

ToBK:n D-73 juniorit ovat tänä kautena olleet hyvin innostuneita.Tulevia piirisarja-

otteluja edeltänyt syyskausi on sisältänyt varsinaisien harjoituksien lisäksi l-rar joitus-

tai ystävyysotteluja peräti n. I/viikko.

Tämän ryhmän kolmannen kauden alku on ollut juhlava. - Tässä vaiheessa joukkue

ei ole enää 'rylisuuri", vaan perin sopiva, kaikki pojal pääsevät otteluissa kokeilemaan

uusia harjoituksissa opittuja kikkoja ja ovat näin ollen kehittyneet pitkin harppauksin.

- Se omalta osaltaan lietenkin on omiaan lisäämään entisestään poikien innostusta

jääkiekkoa kohtiaan.

Valmentaja:

Tränare:

Joukkueen johtaja:

Lagledare:

Huolto:

Service:

Jyrki Järvikari
Reima Tarkkorien

Ahti Laamanen

Håkan Järvinen

Ri:ne Markusson

Kaj Lindfors



O MAALAUSTYOT
O SIIVOUSTYöT
o HUONEISTOREMONTIT

Urakka- tai tuntiveloitus

lnSURAKOINflOY
Puh. 90-315 840, ilt. 90/891 983

r0 0

D

ru
Toimialamme:

- telakkasiivous

- laivaputkieristys

- nostolavapalvelu,

Urakointi Rekiranta Oy
p.313 244

JUNIORIT E 75 JUNIORER

Tästä eteenpäln suunnltelmallisuus lisääntyy vuosi vuodelta pelitaitoja kehl-
tettäessä. Valmentamisen tulee tapahtua opettamalla. Opettamisella tarkoitan
kaikkea urheiluun liittyvää nuoren muokkausta asenteista alkaen ja päättyen
laatuun ja osaamiseen. Onnistumisen edell-ytyksinä ovat sovittelu, poikien
ymmärtäminen ja ennen kaikkea kolmiyhteyden, koti-koulu-harrastus, kitkatonyhteispeli. Vielä pari sanaa vanhemmil-te. Kun olette saat,taneeL omat lapsenne
hyvän harrastuksen pariin, ohjattuun ja val"vottuun toimintaan, yrittäkää luot-
taa valmenbajien osaamiseen. Pidättykää tekin lastenne puskaamlsesta ja pakot-
tamlsesla harnastuksen pariin. Uskon, että Lastenne kannalta on parempi, että
te vanhemmat tuelte l-astenne jääkiekkoilua taustaLla myötäeläen kuin kaukalon
laidalla huutaen.
Tapaamme Tolkkisben kaukalossa hanjoitusten ja pelejen merkeissä.

Härifrån och fnamöver kommer planemässigheten vid utvecklandet av spelkunska-
perna att öka år från år. Träningen kommer att basera sig på undenvisning.Med
undervisning avser jag allt till idrott hörande vid bearbetning av de unga
ända från inställningen till kunnande och kvalitet. Förutsättningarna fön att
lyckas är jämkande, smidighef och att, förstå pojkarna samt framför allt ett
fnikt'ionsfnitb samspel inom trlangeln hem-skol-a-fnitidsintnesse. Ännu eft par
ord till föräldnarna. När nl väI har följt era barn till en sund frltidssyssel-
sättning, ti1l en styrd och övervakad verksamhet, fönsök att lita på tränar-
nas kunskaper. AvhåII er även fnån att stånga och tvinga barnen tiII aktivi-
teterna. Jag tror, aLL det ur barnens synvinkel är bäftre, aLL ni föräldrar
stöder bannens lshockey genom att aktivt leva med i bakgnunden än att skrika
från Itrinksidert.
Vi träffas både till tränlng och spel vid Tolkisninken.

'{, ar .,.r \,?t

r \t r'l't
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SIIG LöKFORS

F-77 juniorer

Igen har etL nytt juniorishockeylag bildat's inom ToIkis Bollklubb.
Den här gången gäller det F-jun,iorer födda 1971 eller senare. Laget
består i detta nu av 16 spelare vilket tyvärr nog är för litet, men
bara vi kommer igång hoppas jag att vi får llera med.
Man har tränat inomhus två gånger i veckan sedan medlet av septem-
ber och en gång i veckan på konstisbanan i Kokon sedan början av
oktober. På isträn.ingarna övas förstås så här .i början skrinnandet
och här kan man konstatera at.t laget redan nu i början av december
gjort stora framsteg. Nu väntar vi bara på vintern så att vi kan få
is i Tolkjsrinken och samtidiqt få llera isträningar.i veckan. Mat-
cherna spelar vi också i Tolkisrinken så jag hoppas publiken kommer
och stöder våra juniorer och hejar fram dem tiIl goda prestati,oner.

STIG LöKFORS

F-77 juniorit

Taas on ykis uusi juniorijääkiekkojoukkue perustetlu Tolkis Bollklubb'ssa.
Iä11ä kertaa kysymyksessä on F-junioriL 1917 tai myöhemmin syntyneitä.
Joukkueeseen kuuluu tä}1ä hetkellä 15 pelaajaa joka kyllä valitettavasti
on Iiian vähän mutta kunhan pääsemme alkuun usko-isin että saamme lisää
pelaajia. Nyt on harjoiteltu sisätiloissa 2 kertaa viikossa syyskuun
puolesta välistä ja jääharjoituksia on ollut kerran viikossa lokakuun
alusta Kokonniemen tekojääradalla. Jääharjoituksissa on tietysti näin
alussa luisteleminen tärkeä ja jo nyt joulukuun alussa voi todeta että
edistystä on Lapahtunut. Nyt odotamme talvea niin että saisimme jäätä
Iolkkisten kaukaloon ja samal-la enemnän jääharjo,ituksia viikossa.
Ottelut pelaamne myöskin Tolkkisissa joten toivon että yleisö tuLee
kannustanaan junioreitamne hyviin suorituksiin.
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Ensto on suomalainen sähkö-
tarvikealan val mistaja. Edel läkävijä.
Sen tuotteet kattavat lähes kaiken
muuntajan navalta kuluttajan pisto-
rasiaan. Voimakkaan ja jatkuvan
tuotekehittelyn ansiosta Enston
tuotteet palvelevat sähkön käyttäjiä
naapurimaiden lisäksi myös toisissa
maanosissa.
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TtlTKIS-BAARI
U RUOKA-ANNOKSET

I PIKKULÄMPIMIÄ
g KAHVIA, VIRVOITUSJUOMIA
I MUKAVAA JUTTUSEURAA

U UUDET OMISTAJAT JATTA, MARITTA, JA

STINA PITÄVÄT HUOLEN ETTÄ VIIHDYT,

AVOINNA: MA suljettu
Tl 9.00 - 21.00
KE 9.00 - 18.00
su 9.00 - 20.00
TO, PE, LA 9.00 - 21.00
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Puh. 915-532 361

1

- automaalaukset
- peltityöt

TEOLLISUUSTIE 16
PORVOO

PUH. 144067

Lennin Kala
LENNART LINOMAN PUH. KOTIIN 915.144 542 KALATORI 171 023

Lennis Fisk
LENNART LINDMAN TEL. KVÄLL 915.144 542 FISKTORG 171 023

PORVOON LUI-ASENNUS OY

Lehtikujantie 3
Puh. 153 808
Auto 949-218 058



POF[/ P LI.JA
Flelsingin Osakepanhki
Helsinglors Ahtiebank
Itä-Uudenmaan O suuspankki
öshrylauds Andelsbanlr
I(ans allis- O sake-Pankki
Porvoon Osuuspanhki

Porvoon Säästöpankki
Sparbarilren i tsorgå

Postipankki
Po stbarthett
Suonren Työväen Säästöpankki
Finlantls Ärbetarsparbaui.
Suonren Yhdyspankki
Föreningsbankeu i Finland

I

Banydsäsongen närmar sig igen och då IoBK ställer upp med lag i division V och
distriktsserien får man se bandymatcher på lolkisplanen inkomnande vinter.

Spelarringen beslår av cirka 20 spelare, då laget har fått tid på konstisbanan
i Kokon och träningsintresset har varit bättre än i fjol siktar vi på en plats
bland de tre bästa i division V samt distriktserien.

Vi vill också här framföra vårt tack till sponsorerna samt publiken som är
välkommen ti11 våra matcher.

Jääpallokausi 1ähestyy taas ja koska IoBK osallistuu V div. sekä piirisarjaan
saamme seurata jääpallo-otteluja Tolkkisten kentäIlä tulevana talvena.

Pelaajarinkiin kuuluu noin 20 pelaajaa, ja koska joukkue on saanut harjoitusajan
Kokonniemen tekojääradalla ja harjoitusinto on ol1ut parempi kuin viime vuonna
tähtäämme kolmen parhaan joukkoon V div. sekä piirisarjassa.

Haluamme myäskin kilttää meidän sponsoreita sekä yleisöä joka on tervetullut
meidän otteluihin.

tsandq (anta.ttenna: J ääpal,Lo (anta.a tit :

Magnus Mansner

Herbert Ekholm

Roy Skoog

Ensi Ekholm

Denny Lindström

Richard Iallberg
Peter Virtanen

Rolf Skog

Rune Högström

Jukka Nyman

Ove Bäckmark

Iimo Rosenström

Timo Suuronen

Raimo Suuronen

Kim Stenberg

Hannu Puranen

Henry lallberg
Göran Johansson

Kauko Saaranen

Jarkko Halkola
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Onsdag

Lördag

Lördag

Söndag

Söndag

Onsdag

Lördag

Onsdag

Tisdag

Lördag

Söndag

Måndag

Lördag

7.1

10.1

17.1

18.1

25.1

28.1

31.1

4.2

10.2

14.2

15.2

16.2

21.2

Käpylä 19.30

Mustikkam aa 12.45

Tolkis 13.00

Tolkis 11.00

Tolkis 11.00

Käpylä 20.40

Tolkis 13.00

Pirkkola 19.40

Pirkkola 19.10

Tolkis 13.00

Tolkis 11.00

Käpylä'19.30

Käpylä 10.40

Töölö A-ToBK

Vesta/3-ToBK

ToBK_TööIöA

ToBK-Vesta/3

ToBK-KTK

Vesta B-ToBK

ToBK-Hari 2

Magge-ToBK

Kullervo-ToBK

ToBK_FC At|ant

ToBK-FC Atlant

Dicken-ToBK

KUV/3-ToBK

Piiri I C

Div V

Div V

Piiri I C

Piiri I C

Div V

Div V

Piiri I C

Div V

Div V

Piiri I C

Piiri lC

Div V

o
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OY R.BUSK AB
ELINSTALLATION

Utför alla s/ags elin-
stallationer

t44555
Suorittaa kaikki alaan
kuuluvat sähköasen-
nustyöt.
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Såhän spelade vi senaste år
Näin pelasimme v11me vuonna

Såhär spelade vi senaste år
Näin pelasimme vilme vuonna

Såhär spelade vl senaste år
Näin pelasimme viime vuonna

E-75 zon lI-lohko
ToBK - Haukat 4

NuPS - ToBK 0

Kurra - ToBK 'l

Haukat- ToBK 4

ToBK - NuPS 6

ToBK - Kurra 5

-4
-1
-10

-0
-1
-3

D-73 zon fl-]ohko
Kunra -ToBK 7-4
ToBK -NuPS 4-5
LoKV -ToBK 4-6
ToBK -NlkkariL4-4
ToBK -Kura 2-2
NuPS -ToBK 2-2
ToBK -LoKV 2-2
Nikkarit-ToBK 5 - 6

POÄNGBöRS

Nyman Kristlan
Aaltonen Harry

Varsamäkl Sami

Lindström Tommy

Lampinen Ville
Ahlroos Thomas

MäkiIä Seppo

Laamanen V-P

Karjalainen Sami

Järvlnen Mika

Määttä Marko

Nlemi Sami

1p.
2

2

0

2

2

0p
0

2

'l

1

1

1

2

C-71 zon I-Iohko
ToBK - TuPS 4

Haukat 'ToBK I
ToBK - NikkarilS
Ahmat - ToBK 6

ToBK - Smile 2

Shakers - ToBK 10

TuPS - ToBK 3

ToBK - Haukat 3

Nikkarit- ToBK 9

ToBK - Ahmab 0

Smile - ToBK 4

ToBK - Shakers 2

-0
-2
-5
-0
-5
-1
-3

tr

-3
-11

-2
-7

2p
0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Sakani Luotonen:

JÄÄKIEKKO - VAARALLINEN LAJIKO ?

Jääkiekkoa on totuttu pitåimään rajuna kontaktilajina. Miehisten
mieslen volmaa ja lujuutta vaatlvissa taistelupeleissä syntyy
luonnoll-isesti enemmän vammoja kuln yksilölajeissa. Kiekkoilun
vaarat on kultenkin kyetty estiimään asianmukaisten, tolmivien
suojusten ja sääntöjen avulla. Niinpä vammautumisalftluden ja
vaarallisuuden mukaan järjestyvät eri lajit seuraavasti:
1. Amerikkalainen jalkapalto 2. Alppihlihto
3. Jalkapallo 4. Koripalto
5. Lentopallo 6. Paini
7. Jääkiekko

Tavalliset junionlkiekkoilijoiden vammat ovat ruhjeita, haavoja,
lieviä nivelsidosten venähdyksiä tai luunmurtumia, ja ne ovat
yleensä aina poliklinikalla hoidetfavissa t-evon ja kipulääkityk-
sen avulla. Tyypillisimpiä kiekkollun yhteydessä vaurioituvia
kohtia ovat kämmenluut ja sonmet, hartia ja so1is1uu, po1vi,
kyynärpää ja valitettavan usein myös kasvot ja nenä. Erltylsesti
näiden alueiden suojuksiin tulee kiinnittää huomiota, mutta nii-
den tulee myös sallia peli esteettömästi. suojuksi-a hankittaessa
kannattaa sijoittaa myös kunnollisiin, käsiä suojaaviin hanskoi-
hin. Kasvosuoja on pakorllnen B-junlonltasorre asli. Kasvosuojus
on ha1pa, kevyt, pelln esteettömästi satliva ja hyvin nenän ja
kasvojen vaurj-oirta suojaava kapistus. Lisäksl se estää kaikki
silmävammat, lähes kaikki kasvojen haavat ja hammasvaurlot.

suurin osa roukkaantumislsta tapahtuu otteluissa. Tuomanin ote
peliin on o1eelllnen, kentä]lä pelataan aina niin kovaa peliä
kuin luomari sall-11.

vammoja vähentää myös taidon parantuminen ja kunnon nouseminen.
Taitava ja hyväkuntoinen loukkaantuu harvemmin kuin väsynyt, vir-
heitä tekevä pelaaja. Junioreilla ikä on merklttävä tekijä. Käy-
tettävä volma ja nopeus lisääntyvät iän mukana. rlmelsesti risään-
tyvä taito kompensoi voiman ja nopeuden, koska vammautumisia ei
tapahdu juuri ollenkaan junioritasolla. Hyvissä harjoitus- ja pe-
riolosuhteissa syntyy vähemmän vammoja. olosuhtelsiin vaikuttamal-
la voldaan asiassa edistyä merkittäväsfi. Toimikaamme voimalri-
sesti Porvoon jäähalliasian puolesta !

VARUSTEET

Jobta uuden kauden arkaessa kaikki olisi kunnossa, on jokaisen pe-
laajan, suurirunasta pienimpään, vilmeisen käyttökerran jätkeen
fehtävä varusteille perusteellinen huolto.
Teemme siis nä1n:
- otetaanpa ensln varusteet pois kassista
- kyynän-, sääri-, hartia- ja alasuojat sekä housut panemme pesu-

koneeseen jonka ohjelman säädämme kirjopesulle (600).
- niln kenttäpelaajan hanskat kuin maalivahdln käsineetkin tarkas-

tamme ja korjaamme niistä mahdolliset ompeleiden rikkoontumisetja paikkaamme pikkureiät. Liimaa, nahkapaloja ja rrsuutareitarf
löytyy kytlä! Suuremmat työt, kuten esim. kämmennahkojen valh-
tamisen, annamme ammattisuutarin tehbäväksi.

- suojuksien ompereet on tarkisbettava ja barvlttaessa korjattava.
Luislimien nauhat avataan kokonaan. lulstimien kunto tarkaste-
taan ja mahdolliset korjaukseb tehdään väliLtömästi.

POÄNGBöRSEN E-75 PISTEPöRSSI 1 985-86

Henkola Joni
Kristdn Thomas

Ek Jan

Mannen Tero

Forssell Mikael

Kakriainen Ma.

Lönnqvisf Mal1n

Kaknlalnen Mi.

Knief Sam

Sandel] Mikael

JUN PISTEPöRSSI
1 983-84 1 984-85
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Edelläoleva on kevääseen kuuluvaa vuotuishuoltoa, mutta kauden a1-
kanakin on asiolta, jotka tolvottavasti painat myös meleesi:

- jokaisen harjoiluksen ja petln jälkeen varusteet on kuivattava'
niiden kunLo tarklstettava ja huolehdittava mahdollisista kor-
j auksis ta.

, Panas paikka kuivaamiseen ei suinkaan ole lämpöpatterln pääIlä.
Llika kuumuus ei o1e varusteille hyväksi.

- Määräaikainen varusteiden pesu myös kauden aikana I1sää niiden
käyttöikää.

- Henkilökohtainen peseytyminen ja puhtaudesta huolehtiminen kuulu-
vat jokaisen pelaajan velvollisuuksiin !

MUISTIINPANOJA:

Nu skarpareän någonsin i jiimltirclsenstopp

Gemensamt utseende - design i toppklass
Förnyad kraftöverföring - tekniskt i toppklass
Den nya motorhuyen underlättar traktoms sewice

Alla Gase lH modellerna med 4-hjulsdrift (under
120 DIN hk) har nu centermonterad kardanaxel.
Och vilka egenskaper: automatisk differential-
broms, dubbla leder i drivaxlarna, 6' casterlut-
ning, 50o vändvinkel och stor markfrihöjd. I de
flesta modellerna sker ikopplingen av 4.hjulsdrif-
ten elhydrauliskt med en vippströmbrytare.
De tyska modellerna har 40 km/h transmission
och 4-hjulsbroms som standard.

I
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KOM TILL MASKINASSA
OCH BEKANTA DIG MED DE NYA

CASE INTERNATIONAL
MODELLERNA



Mitåi l€ild(ea
voit vaatia

hwä
- K"ikkien

ruivideolta
sten toimintoien lisäksi
on upeassa Goldstarissa

tavalli
kaikkia niitä, mitä

GoldStor
cs-GHv-s1 VTDEO
Ajastin 4 ohjelmaa/14 vrk. S-kanavat. ETR-
pikanauhoitus 5-kertaisella nopeudella.
Automaattinen takaisinkelaus. Automaatti-
nen kasetin tunnistus - poistaa viallisen
kasetin. Antennisignaalin säätö.
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K- rautä-Jä rn Matti Toiuonen
Asentajantie 1 PORVOO, O 915-1 46 266


