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Tolkis BK:s seniorlag i bandy både tränar och spelar sina hemmamatcher
denna vinter i Borgå. Föreningens fotbollslag har spelat och tränat på
olika arenor runt om i kommunen, främst i Ernestas. En del av fotbolls-
Juniorerna gav i anledning härav upp mitt under säsongen och tvingades
laget sedan på grund av spelarbrist avbrlrta två olika serier.
Vad är nu detta? En gammal by med aktiva idrottsföreningar sedan
årtionden tillbaka, står helt ptOtstiqt utan arena för sina äktivite-
ter. Ej heller finnes det något som helst hopp om att, inorn en över-
skåd1if framtid få en ny plai titl Tolkis. ÅtListår snart endast atr
packa ihop utrustningen vad dessa sektorer beträffar, för obestämd tid.
Tolkis BK:n seniorijoukkue jääpallossa harjoittelee ja pelaa kotiot-
telunsa tänä talvena Porvoossa. Seuran jalkapallojoukkueet ovat,
pelanneet ja harJoitelleet eri areenoilla ympäri kuntaa, pääasiallises-
ti kuitenkin Ernestasin kentä11ä. Muutama jalkapallojuniori jätti
tästä s1rystä leikin kesken ja joukkue joutui sittemmin pelaajapuutteen
takia luopumaan paikastaan kahdessa eri sarjassa.
Mitä tåimä nyt on? Vanha kylä jossa jo vuosikymmenien ajan on toiminut
erittäin aktivisiä urheiluseuroja, jää yht'äkkiä ilman areenaa toimin-
noiLleen. Ei nyöskään ole minkäänlaista toivoa saada lähivuosien aikana
uutta kenttää Tolkkisiin. Kohta on enää jäfjellä vain varusteiden
pakkaaminen näiden lajien osalta määräärnättömäksi ajaksi.
Det är någonting som inte fungerar, någon som totalt nonchalerar vår
verksamhet. Vad har Tolkis BK här på vår egen ort erhåIlit? Absolut
ingenting. Och det lilla vi har haft och nöjt oss med, samt själva
byggt upp och underhåIlit, tages även ifrån oss.

On Jotain joka nyt ei toimi, joku suhtautuu toimintaamme täysin välin-
pitämättömästi. Mitä Tolkis BK omassa kylässään on saannut? Ei yhtään
mitään. Ja sekin mitä meillä on ollut ja mihin olemme tyytlmeet, itse
rakentaneet ja kunnossa pitäneet, sekin meiltä nyt viedään.
på-ishockeyfronten ser det dock betydligt lJusare ut. I gott samför-
stånd har regionens tre ishockeyföreningar tcommit överens orn uppdelning
av verksamheten så, alt Tolkis BK och Smile handhar skolningen avjuniorer i oe yngre åtdersklasserna medan det egentliga replesen-
tationslaget samt A- och B-juniorlagen handhas av Porvoon Hockey
Team. Tolkis BK har, såsom även Smile, fått in representanter i PHT:s
styrelse. Sålunda har vi åstadkommit en fungerandä hethet inom borgå-
bygdens ishockey, ett samarbete som förhoppningsvis kommer att bära
frukt. Föreningarna har hittits genom envist själviska funktioner
försökt bibehålta en plats i solen men då vi nu slutligen alla är
inne på samma linje skulle Jag vitJa framhåIla vikten av tränarnas
och spelarnas insatser och lojalitet vid förverkligandet, av måIsättnin-
garna

JääkiekkorintamaLla tilanne näyttää huomattavasti valoisemmalta.
Hlnrässä yhteisyrunärryksessä ovat seudun kolme jääkiekkoseuraa sopineet
toiminnan jakamisesta siten, että Tolkis BK Ja Smile huolehtivat
nuorempien junioreiden koulutuksesta kun taas varsinainen edustusjouk-
kueen' A- ja g-juniorien toiminta on keskitetty Porvoo Hockey Teamiin.
To1kis BK on saanut edustajiaan, samoin kuin Smitekin, PHT:n johtokun-
taan mukaan. TäItä tavalla olemme aikaansaanneet toimivan kokonaisuuden
porvoonseudun jääkiekossa, yhteistyö joka toivottavasti tuottaa
tulosta. Seurat ovat tähän saakka itsepäisesti itsekkäillä toiminnoil-
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laan pyrkineet ytläpitämään paikkansa auringossa mutta ollessamme nyt
kaikki vihdoinkin samalla linjalla haluaisin korostaa valmentajien ja
pelaajien panosten ja lojaalisuuden tärkeyden asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi .

Två av Tolkis BK:s juniorlag kommer denna säsong att ta mått av
utländska besättningar. D-75 juniorerna reser till Schweiz och kommer
där att under sportlovet spela flera matcher i Ziiri.ch och möJligen
även i Davos. C-73 reser tilt vänorten i Sverige och möter där i en
turnering ishockeylag från olika delar i världen. Jag önskar specieltt
dessa båda l.g, men naturligtvis även våra övriga lag, framgång i
vinterns matcher.

Kaksi Tolkis BK:n juniorijoukkueista tulevat tänä kautena ottamaan
mittaa ulkomaalaisista kokoonpanoista. D-75 joukkue matkustaa Sveitsiin
ja siellä tulevat hiihtoloman aikana pelaamaan useita otteluita Ziirich-
issä Ja mahdollisesti myös Davosissa. C-73 matkustaa ystävylzskuntaan
Ruotsiin ja siellä kohtaavat turnauksessa Jääkiekkojoukkueita eri
puolilta maailmaa. Toivotan erityisesti näille kahdelle joukkueelle,
mutta tietysti muillekin joukkueillenme, menestystä talven otteluissa.

Då jag nu inkommande februari, efter nio år i Tolkis BK, överlämnar min
plats i andra händer, ville jag här till sist uttrycka min tacksamhet
över att ha fått vara med i en ständigt växande och välmående förening.
Dessa år har givit mig mycket, framför allt många nya vänner men också
nya erfarenheter. Tilt er som fortsätter vill jag blott säga en sak:
se tiII att ToBK lever vidaret Lycka till.
Kun nyt ensi helmikuussa, yhdeksän vuoden jälkeen ToBKsssa, jätän
paikkani toisiin käsiin, haluan tähän lopuksi lausua kiitokseni siitä
että olen saannut olla mukana jatkuvasti kasvavassa ja hyvinvoivassa
seurassa. Nämä vuodet ovat antaneet minulle paljon, ennenkaikkea palJon
uusia ystäviä mutta myös uusia kokemuksia. Teille Jotka jatkatte haluan
vain sanoa yhden asian: huolehtikaa siitä että Tolkis BK eIää tulevai-
suudessakint Menestystä teille kaikille.

Ensto on suomalainen sähkötarvi-
kealan valmistaja. EdelläkävUä.'Sen
tuotteet kattavat lähes kaiken
muuntajan navalta kuluttajan pisto-
rasiaan. Voimakkaan ja jatkuvan
tuotekehittelyn ansiosta Enston
tuotteet palvelevat sähkön käyttä-
jiä naapurimaiden lisäksi myös toi-
sissa maanosissa.
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Otranen Petterl Ylijääskö Janne Hosialuoma Petri Määttä Saml

Helskanen Tero Järvikari Sami Wahlstedt Robin Slira i,likko Koski Tommi

Frimodig Jarl Lindholm Sami Johansson Chnist. Grek Sami Lossi Kari

Sorsa Janne

Volotin Janne Rälsänen Pelri
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Kangas Sami Markusson Tommy Lindfors Mats
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VAHVA B-VIIAM I I N IVALM ISTE
B-vitamiinien puutos
ilmenee usein mm.
väsymyksenä ja
stressinä.
BEKAVIT B-annos
sisältää:

il=iif il8 ft=i:ä$8
B-vitam i init ovat vesi-
liukoisia ia niitä tulee
nauttia päivittäin.
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ToBK C-73 ITÅKAI.' JÄRvINEN

Tolkis Bollklubbs för närgvarande äldsta ishockeylagr är nu slagkraf-
t,igt. Detta gäI1er både kvantitativt och fysiskt. Den, under soilrmaren
fönrerkligadä fusionen mellan Smiles och ToBK:s C-73 Juniorer förbätt-
rar förutJättningarna att spela bra ishockey för den här åldersgruppen.
I laget spelar nu tJugoen spelare, detta möjliggör spel med tre starka
femmör, vitket kan än-ses vara ett minimikrav för framgång.
Ishockey i femtonårsåIdern är altmera tävlingsidrott - tidigare kunde
man anse att den var en trevlig hobby. Trivseln i idrott bygger på
framgång. framgång förutsätts också i skolarbetet. För att kunna
klarå av frarngång på alla fronter, bör man framförallt ha en god
kondition. Med en god kondition klarar man både skola och ishock-
eyträningar bättre, man har lätt för att lära sig mera. Därför är det
att anledning att lära sig en sak som man har nytta av hela livetc
Planera den tid som finns att använda rättt VäIplanerad tid gör att
man hinner uträtta aIIt det man vitl, framföralIt det man behöver
göra.
öå aen nya serien startar den 1 november, innehåtler den några föränd-
ringar. -l,agen son möts i serien spelar mot varandra tre gånger. Det
slagkraftiga lag ToB-K nu visar uppr kommer inte alltför lätt att se
sig-som föiloraie, så vinner vi två av tre matcher mot, varJe motstån-
daie, Ja, då är tii överväldigande segrare i serien. Segrare får man
aldrig ta ut i förskott, det är klart, men vi kommer absolut inte att
skrinna ut i rinken som färdiga förlorarel
Det här laget har av olika -skäI inte sat,sat på en Flrl-serieplats.
Däremot planerar vi att resa titl någon internationell ishockelrturner-
ing. Oet kunde stå för höJdpunkten under den här säsongen. För att
undvika alttför stora individuella ekonomiska belastningarr hoppas
jag att det finns gott om talkoanda bland föräldrarna. Med tanke på
seriespelen kan vi konstatera, att ekonomin är väI omhändertagen av
vår slmnerligen effektiva ekonomichef Kaj Lindfors.
Laget kommer att spela seriematcherna i Hyvinger Riihimäki, Hyrylä,
LoJo och hemma i Borgå, Då vi spelar våra henunamatcher i Kokon ishallt
hai ni bästa läsare, "t lppertig chans att få nJuta av god ishockey.
I god sportsmanna anda i6isökei vi vinnat ngd snabb skridskoåkning
och effektivt passningsspel försöker vi ta två poäng per match.

Vätkornmen med och stöda "sJuttiotreorna" på deras matcherl

PORVOON VALOKOPIOLAITOS KY

ALEKSANTERINKATU 17 06100 PORVOO
PUHELIN 171 920

Tolkis Bollklubbenin vanhin Jääkiekkojoukkue I C-73, on voimissaan.
Tänä pätee tietenkin sekä fyysisesti että määrällisesti. Kesän kuluessa
toteutunut fuusio Srnilen Ja ToBK:n C-Junioreiden kohdalla on varmastipoikien parhaaksi. Joukkueessa tätIä hetekellä pelaavat kaksikym-
mentäyksi pelaajaa riittävät sopivasti kolmeen viisikkoon, joka on
menest}misen minimivaatimus .
Jääkiekkoilu muuttuu viisitoistavuotiaille pojille yhä enemmän kil-
pailumuodoksi, oltuaan ehkä aikaisemmin enemmän vapaa-ajanharrastus.
Tarkoitan tältä että viihtyqrys tämän mukavan harrastuksen kohdalla
edellyttä että jääkiekkoiliJa osaa jakaa aikansa oikein. Koulunkä1mti,tai opiskelu tulee huomioida, kuten myös oman kuntonsa hoitaminen.
Jotta harrastuksensa parissa voisi nauttiar pitää asettaa asioita
tärkeysjärjestykseen. Kun läksyt on tehty, on mukavaa hoitaa kuntoa,joka puolestaan myötävaikuttaa koulumenestymiseen. H1ryäkuntoisena
ornaksuu asioita helponmin, myös jääkiekkoharjoituksissa.
Joukkueellarune on pian alkavana kautena hyvät menestymismahdollisuudet .
Uudessa sarjassa kaikki joukkueet kohtaavat toisensa kolme kertaa.
Tasaväkisiä otteluJa tulee olemaan paljon, mutta voitontahtomme onsiksi kovaa, että sopii ihrnetellä Jos vastustajat pystyvät, kahdesti
voittamaan meitä. "Ei pidä nuolla ennen kuin tipahtaa", mutta varmastitulee jäähatlisssa olemaan tunnelmaa.
Tämä joukkue ei ole havitellut SM-sarjapaikkaa, joski sekin tarJoaisi
tilaisuutta matkustamiseen, vaan suunnittelemme osallistumista kan-
sainväIiseen jääkiekkoturnaukseen. Tämä saattaisi olla tämän kauden
kohokohta. Kustannuste kattamiseksi yhteisin varoin, toivoisin tatk-
koohenkeä vanhempien Joukossa, siten voimme välttyä turhan suurilta
rasitteilta matkan toteutuessa. Joukkueen taloudellinen tilanne onsarjapelien kannalta varsin kohtuullinen, kiitos meidän erittäin
ansiokkaan talouspäällikömme Kaj Lindfors.
xgl Joukkuemme pelaa kotiottelunsa on teillä kaikitla, h1ryät tukiJat,tilaisuutta seurata hyvää jääkiekkoilua. Herrasmiesmäisiltä otteilla
pyrinme voittoon luistelunopeudella Ja tehokkaalla syöttöpelillä
tavoittelemme kahta pistettä ottelua kohden

Tervetula kannustamaan "seiskakolmosia" t

MAARAKINNUSALAN ASIANTUNTIJA
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Thornas Hristån å
Joni Henkola 4
Jan Ek b
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D-75 Spelare/pelaajat

Jan Ek
Jani Holmi
Thomas Krist6n
Teemu Neiglick
Oliver Boijers
Peter Rönnmark

Mikael Forsell
Thomas Holmström
Tuomas Luotonen
Anders Sjöholm
Jani Marttinen
Jari Holstein
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TERVETULLEEKSI VIIHTYMÄÄN
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lervetuloa Yönommeo
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suljettu
9.00 - 21.00
9.00 - 18.00
9.00 - 20.00
9.00 - 21.00

Ky ST-remontti Kb
Ulf Siöholm 9l s- 24809
Pertti Tukiainen 9l 5-143906

Suoritamme se
a

uraavl a töitä edullisesti:

- maalaustyöt sisällä ja ulkona

- pienet puutyöt ym.

Vi utför föl a

nde arbeten förmånli8u
Postiosoite-Postadress :

Koddervik 156 C
06750 Tolkkinen-Tolkis

- målningsarbeten innomhus o. utomhus

- mindre träarbeten mm.

ASENNUSVALVONTA- JA
SUUNNITTELUTOIMISTO

Asennusvalvontaa Käyttötekniikkaa
Suunnittelua Tuotannon ohjausta

ESKO NUOLIVIRTA OY
Pyörätie 8

01280 Vantaa 28 Puh.90-304 683

MODERIKTIGA OCH

SIUYGGA FRISYRER

Raksalong

tilly Karlsson
Mannefi eimgatan 1 0 Mannerieiminkalu
Tel. 140 306 Puh.
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Näsintie 25, 061 00 PORVOO, @ 173366
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Hyödy tarjouksista

TULE KAIKKIEN K-KAUPPAAN

KHALTI ffilE2
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PORVOOLAISTA PANKKIPALVELUA
BANKSERVICE I BORGÅ

Itä-Uudenrnaan Osuuspankki
Östnylands Andelsbank
Kansallis-Osake-Pankki
Porvoon Osuuspankki
Porvoon Säästöpankki
Sparbanken i Borgå
Postipankki
Postbankerr
Suomen Työväen Säåstöpankki
Finlands Arbetarsparbank
Suomen Yhdyspankki
Föreningsbanken i Finland

Putki ia Levyrakenne Oy

suoRrrAMME: 
f3hlt;Jlålaniaraan
säiliö-, kaukolämpö ym.
röntgenkuvattavia
putki-, levy- ja rautarakenne-
asennuksia, höyrykattiloiden
korjaus-, asennus-, muutostöitä.

VALMISTAMME: painesäitiöitä, höyrykattitoita,
öljysäiliöitä ja putkistoja

04740 Sälinkää Puh. (915) 86126
Päivystys (90) 8790785
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Vaihde (915) 170666 Växet

KOTIKENTÄLLÄ
Piispankatu 30 A, o6loo PoRVoo 10

PÄ HEMMAPLAN
Biskopsgatan 30 A, 06100 BORGÄ 10



E-77 STIG LöKFORS

To1kis Bollklubbs E-77 består idag av i stort sett sanma spelare som
un$9r säsongen^1987 1988, förutom att en av våra -28:or här flyttattill silt egen åldersklass och en ny -77 har kommit till. Det häi attlaget såpass mangrant håtlit ihop iyder på en god laganda inom lagetoch situationen är ju idealisk föt tränarna åom kan fortsätta medträningarna där man slutade på våren. Tack vare den nya ishallen harIaget kunnat skrinna två gånger per vecka sedan sluteC av augusti ochfrån början av september har-Iagät dessutom haft en inneträninqstur i
Tolkis- _ny_a Al-Iaktivitetshus. Laget har alltså igen en gång f öiberettsig väl- för kommande serie under ledning av vår fenomenäta tränar-trio. Förutom att dessa tränare alltid varit på plats då det gällerträningar ellel träningsmatcher så har de också sätt tiII att iagetsbudget är i balans denna säsong. Så allt ser ut att vara under [on-troll och jag önskar er alla välkomna tilI våra matcher som vi spelari Tolkisrinken.

Vi ses t

Tolkis Bollklubbenin E-77 joukkue koostuu samoista pelaajista jotka
kaudella L987 1988 oli mukana, paitsi että yksi meidän -26:stamuutti omaan ikär..y\ään-ja yksi -77 on tullut 1i;ää. Tämä ertä jouk-
kue- on pysynyt- näinkin hyvin yhdessä on osoitus siitä että joufkue-
henki on hyvä ja tilanne on valmentajien kannaLta ihanteellinän sillänyt voidaan harjo_ituksia jatkaa siitä mistä kevääIlä lopetettiin.
Joukkue on luistellut uudessa jåähatlissa elokuun lopusta jä syyskuuna]usta on joukkueella ollut yksi har joitusvuoro rötftistlen iriaessaMonitoimitalossa. Joukkue on siis taas kerran valmistautunut hyvintulevaan sarjaan meidän erinomaisen valmentajakolmikon JohdoiIa.Paitsi että närnä valmentajat aina ovat olleet paikatla harJoituksissaja harjoitusotteluissa ovä1 he myöskin huoteh€ineet siitä-että jouk-
kueen tämän kauden budjetti 9n tasapainossa. Niin että kaikki nafttaaolevan kunnossa ja toivotan kaikki tervetulleiksi otteluihimme iolk-'kisten kaukalossa.

.Nähdään t

Tony Lökfons Christian Flinck uichlas Högsbröm Thomas Jär,vinen Jesper ijyrnan

Teernu virtanen Arbo. Mi.ettinen petri rauriainen TaLu Reunama .larno iiul tila

Mikko Sorvali Jussi Kaukinen Arl Jänvinen Andneas Nyrnan Toni RaaLesalmi

Arttu Hinvonen i'lenka HauLela Jar,ne Ikonen Jaakko Koho Jari Lampinen
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Gott matställeHyvä ruokapaikka

Puh.915-152523
TE RVETU LOA MAISTELEMAAN

Avoinna: arkisin 11.00-22.00
lauantaisin 9.00-18.00
sunnuntaisin 9.00-22.00
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ESSO låmpöpahrelu
Oy T.-G. Riska Ab

Poloo € 91 5-173 705
NAS r NT It 2 , 06 I 00 P0RV00

AVOINNA

ARK 6-21

LA 7- 18

S|JN 7 - 21

RUOKAILIJ

ARK 10.10-19.00

LA 11.00-16.00

stJN 1 1 .00-19.00

ISSO TAVERNA

NASINTIE 2

06100 P0RV00

OY T.A. SIREN
Puh. 14J 914

I I a I ZN

>
(' tt OY PARTLINE AB

RASKAAN KALUSTON VARAOSTFN ERtKOtSLilKE

Pajatie J, 061 50 P0RV00
Puh . 915-1J1 1 19, 146208
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sultetboafds' ,!tr'

HOOGER-BOOGER tumilaud", 
O$

a1k. I99o-
Lumilautoj en rakennus sr.rrj at

alk.1000-
P:24J28, g4g4oz3>g.

KAMPAAMO DAMFRISERING

I( SYYSTARJOUS * HöSTERBJUDANDE X

Penmanentin qhteqde6Åä
- ilnainen ö I- j q ho it o

V id perLmanent.

- gna.tia oI- j ebehandLing

iäi: 2431 1 o6T5o ;:ill:"""

e
RITVA NUORIVAARA

JEANETTE SULANDER

fuit
TEKIJöNÄ

SINÄ& DOMUS
Tuo Domus-tunnelma keittiöösi. Esimerkiksi Orvokki-mal-
lin lämmin pyökki ja perinteisen taidokkaat täyspuiset
ovipeilit antavat keittiöllesi rauhallisen arvokkaan ilmeen.
Domus kestää tarkankin tutkimisen. Rakenteet ovat huo-
lellisesti suunniteltuja ja monet kätevät yksityiskohdat
helpottavat työtä keittiössä.
Domus kuuluu Sinunkin keittiöösi.

r.RAI'TA.dÄNN
tA. TOTVONEN OY. POR\OO- 80RGÅ @v62*



E-7 I MARKKU HAUTAI,A

Joukkue koottiin syksyn alkaessa viimevuotisen osaryhmän pohjalIe.
Näitä poikia on joukkueessa noin puolet, loput tuli ulkopuolelta
aivan uusina pelimiehinä. Joukkue hakee vielä kokoonpanoaan. PeIi ja
jääkiekkokokemus rajoittuu näiI1ä uusil-la pojilla kortteli tason
peleihin.
Tavoitteet ryhmäIlä on hitsautua joukkuehenkeen ja joukkuepelitaitoon.
Poikien henkilökohtaisen taitotason nostaminen ja kehittäminen on
myös tärkeä asia kaudella.
Tuloksel-Iista tavoitetta 1öytyy perintönä puolustaa viimevuotista
hopeaa piirin sarJassa.
Syyskuulla alkaneet harjoittelut on viety ja pidetty hatlilla. Huonosta
ajankohdasta johtuen ei koko ryhmää ole saatu kasaan kerralla, mutta
luvassa on parempaa.
Sarjakauden alkaessa uskomrne olevamme jo paremmassa iskussa ja tais-
telemme joka pelissä pisteistä.

Yritetään yhdessä poJat niin tulostakin alkaa tulemaan.

Laget sammanställdes under förhösten runt kärnan av pojkar vilka
senaste säsong spelade i ett äldre juniorlag. Till antalet utgör
dessa pojkar cirka hälften av laget, resten kom utifrån som helt nya
spelare. Ishockey och spelrutinen hos dessa nya spelare begränsas
tiII spel på kvartersnivå.
Gruppens rnåt är att uppnå en god laganda och skicklighet i lagspel.
Att utveckla och höja den personliga skicktighetsnivån hos pojkarna
är även en viktig sak under säsongen.
Ett resuLtatmässigt måt ses i arvet att försvara fjolårets silver i
distriktsserien .

Träningarna, vilka inleddes i september, har gått av stapeln i ishal-
len. På grund av de mycket oIämpliga tiderna har vi inte lyckats
saml-a ihop hela gruppen samtidigt men vi har Lovats bättre.
Inför säsongstarten tror vi oss vara i bättre trim och kommer vi i

. varje match att kämpa om poängen.

Pojkar, vi försöker tilfsammans så uppnår vi även resultat.

Immonen Toni Juutinen Teemu Kauhanen Petrl Törnqvist Henri Lehtonen Jari

}

\
Martt,inen l"lika

:! !,j i_ .,1!i.- 
.j

Luoto Tom

Malmivaara Karo Jeskanen .Jussi Jäppinen J-P Toiviainen Juha

Valmenta jatlvetäjät
Tränare/dragare

Markku Hautala
Hannu Purmonen
Keijo Immonen

puh/tel 143
170
l_55

l-5 1
188
2L8

RanLala Janne Gust,afsson i'I-O Lindslröm Ville Sund Johan 'l{llenius Tom

Stenbäck Mikäel Stammaier fmmo Järvinen Jani Pirinen Sami
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SAATTOTÄlIUITYSTEN
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SAATTOTEKAI I IKKA OY
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Lundinkatu 14

pt-tr. L43 72.

FÖRSAKRING}

SPECIAI ISTEN

I BORGA

Lundagatan 14

tel. L47 72.
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POHIOtAN
PARHAAT
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CENTER

6800 Onnincn
Puh. (961) rto 287

HAE ISITE
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H. I KÄVALKO
Asentajantie 4 PORVOO
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07.00
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09.00

ITA- DENMAAN

Hlrorro oY
Porvoon mlk. Puh. 915-152 851

Auto 949 317 297
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Efter goda framgångar förra säsongen, då en stor del av lagets -79
och -80 födda spelade i F-78 och uppnådde silvermedalj i distriktse-
rien, har vi lyckats bilda ett separat E-79 lag bestående av 22
spelare. Laget tränar flitigt under ledning av våra utmärkta tränare
och då vi dessutom även lyckats erhåIla träningstid i ishallen, har
pojkarna ivrigt deltagit och sammanhållningen är utomordetligt god.
Vi- riktar etL stort tack til} a}la våra sponsorer som bidragit till
att juniorverksamheten har kunnat effektiveras och jag tror att vi
även denna säsong skall kunna prestera goda resultat.

F-79 uÅnrun Hor,MsrRöM

Iv1ed i shockeyhälsningar
Mårten Holmström

Viime kauden hyvän saavutuksen jäIkeen, kun suurin osa pojistamme
pelasivat F-7 I joukkueessa ja ylsivät piirimestaruus-sarjassa hope.ll",
ön mukavaa että tänä vuonna on voitu perustaa erillinen T-79 joukkue
jossa on peräti 22 pelajaa. Pojat harjoittlevat ahkerasti hyvien
valmentajiåmme opastuksella ja kun vielä onnistuimme saamaan har-
joitusajan Jäähallissa, niin pojat ovat pyslmeet hyvin koossa ja
yhteishenki on erinomainen.
Xiitamme joukkueemme kaikkia kannattajia koska heidän tuella on ollut
mahdollista tehostaa junioritoimintaamme Ja uskon että pystymme myöskin
täIIä kaudeLla esittämään h1ruiä tuloksia.

Jääkiekkoterveisin
Mårten Holmström

Richard Ahlberg Antbi Ansas Marcus Backlund Kim Ekhol-m Jan Eniksson

Patnik Forsberg Eeno, Heikkinen Mika Kylmämaa Petteni Heiman

Johnny Holmström Kim Högström Tommy Högstnöm Ilkka Järvinen I'lika Jäävaara
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Vitle Lindholm Johan Marjamaa Saml Ryynänen Randy Skog

Lagledare/Juokk. j ohl. Mårten Holms Lröm

Jyni Heiman

Bengt Eriksson
I"llkael Linds tröm
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Panu Taurianen
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Trän aee / VaLmenta j at

l4ika Toivanen Alexanden Turunen
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HENRIKSSON KURT & TOM
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Kalustenäytiely - Möbelulställning
PUH. 91 5-1 31 1 00 TEL.
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Tqisteleflro ensi tolYenntrin
iöötyneiden yesi. icr

viemöripuflrien lr:rnssei ?

ECOM EX-sähkölämmitysf ärlestelmä varmlstaa
vesl- la vlemärllärlesteimlen tolmlnnan
ankarinakin talvina ja estää taloudellisten
la toiminnallisten vahinkolen synnyn.

Ota selvää ECOMEX-sulanapidosta, sillä
ECOMEX takaa Sinulle huolättoman talven.

Et
ENSTO

Myynti:
Sähkö- ja LVI-liikkeet

ELTEI(NO OV
PL 110, 0610t PORVOO
puh. 915.149 333, telex 1733 eltek sl, tetelax ll?Sn

sÄÄsröpnr--qamlrM OY

PORVOO, Mannerheiminkatu 1 6,
puh. (915),144 500
SIPOO, Martinkylä,
puh. (90) 231 282 Björn Sitfver

€sso
MATBAR RUOKABAARI

SENV'CEST.. HUOLTOAS.

9/"1,,!;,olFtltus Ab

TURUN N OSTU R I PALVELU

PUHELTMET 9211304 503 915123 493
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KAJ JOHANSSON
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