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LUE KAIKKI
KULTAJUHLISTA!
JANI VASKOLA KIITTÄÄ!

Suomen mestaruus Lauttasaareen! Dickenin naisilla unohtumaton finaalisarja
Vuonna 1995 juhlittiin edellistä Dickenin naisten suomen
mestaruutta, eli peräti 20 ”laihaa” vuotta pelattiin ennen tämän
vuotista ”jytkyä”. Nuori joukkueemme runko koostuu pitkälti
omista vuosina 91-93 syntyneistä pelaajista. Joukkue nousi 4
vuotta sitten 1-divisioonasta SM-sarjaan. Ensimmäinen kausi
meni tyydyttävästi huomioiden kuinka nuoria ja kokemattomia
pelaajamme olivat. Toisella kaudella Jani Vaskolan valmentama
joukkue pelasikin ennakkoluulottomasti häviten välierässä
tiukasti. Kolmannella SM-sarjakaudella edettiin jo finaaliin
mutta naiskäsipalloa suvereenisti hallinnut HIFK vei
mestaruuden selvästi 3-0 voitoin. Tällä kaudella otettiin sitten se
kauan kaivattu mestaruus.
Ottelusarja oli mieleenpainuva sekä pelillisesti että
viihdearvoltaan. Dicken vei yllätyksellisesti kaksi ensimmäistä
finaalia selvin, yli 10 maalin eroin ja näytti siltä että HIFK oli lyöty.
HIFK:n kokenut ja taitava joukkue kuitenkin ryhdistäytyi viime hetkillä voittaen kolmannen finaalin 2 maalilla ja neljännen finaalin 1
maalilla. Vedonlyöntitoimiston kertoimet olivatkin ennen ratkaisevaa finaalia vahvasti HIFK:n eduksi.

Jani Vaskola kiittää
SM_KULTA-ARTIKKELEITA

Ratkaiseva 5. finaali käynnistyi molemmilta joukkueilta hermoillen. Nähtiin helppoja virheitä, huonoja ratkaisuja sekä vaatimatonta
joukkuepeliä. Ensimmäisen puoliajan puolivälissä näytti että HIFK menee menojaan johtaen 10-7. Dicken pääsi kuitenkin peliin
mukaan ja erätauolle lähdettiin Dickenin 11-12 johtoasemassa. Toisella puoliajalla joukkueet tekivät maaleja lähes vuorotahtiin
ottelun pysyessä tasaisena. Ratkaisu tapahtui noin 10 minuuttia ennen pelin päättymistä. Dicken löysi vielä kirivaihteen johon HIFK ei
pystynyt vastaamaan. Dickenin leveämpi pelaajamateriaali vaikutti siten, että avainpelaajat saivat läpi ottelun lyhyitä lepohetkiä kun
taas HIFK ei tähän pystynyt. Lopussa Dicken oli yksinkertaisesti vahvempi ja parempi kuntoisempi. Lopputulos Dickenille 24-29 ja
kauan odotettu Suomen Mestaruus Lauttasaarelais-seuralle!

Finhandball.net: Huikea
finaalisarja päätökseen –
Dicken on Suomen
mestari 2015
Finnhandball.net: HIFKkapteeni
Linda
Cainberg: ”He olivat
parempia”
Svenska YLE: Dicken
mästare efter 20 års paus
HBL: 20 års väntan över –
Dicken äntligen mästare
HBL: "Dicken var bättre"
HBL, Saxén: Saxén: "Mera
än ett guld för Dicken"
HS: Dickenin pitkä odotus
päättyi
MTV: Dicken naisten
käsipallomestariksi
FSC Media: Kuvat NSM
5.finaali HIFK vs. Dicken
28.4.2015
FSC Media: Facebok
fiilistelykuvia naisten SMfinaalista 2015

Ratkaisevaa 5:ttä finaalia oli seuraamassa Helsingin Urheilutalolla peräti 851 katsojaa! Voin varmasti sanoa kaikkien paikalla olleiden
puolesta että vastaavanlaista tunnelmaa mikä hallissa oli, on harva päässyt kokemaan. Molempien joukkueiden oma katsomo-osa
eli äänekkäästi mukana ottelun alkuvihellyksestä loppusummerin soittoon saakka. Hienoa käsipallokulttuuria todella!
Dicken on seurana kasvanut maamme johtavaksi käsipalloseuraksi.
Miehet pelaavat nyt kolmatta kertaa peräkkäin finaalissa jotka alkavat 7.5.
Ensimmäinen kotipeli on 9.5. Pitkäjänteinen juniorityö sekä tyttö- että
poikapuolelle on kantanut jo juniorisarjoissa hienoja tuloksia. Mm. tänä
kautena A-poikien SM-kultaa kun taas B-tytöt ylsivät hopealle ja B-pojat
pronsille. Myös nuoremmissa ikäluokissa on tullut eri mitaleita, myös
kultaisia.
Dickenin toiminnasta kiinnostuneille suosittelen vaikka
pistäytymään Dickenin toimistolla Pajalahdentie 9:ssä tai sitten netistä
lukemalla www.dicken.fi.
Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia naisten joukkueen
taustaryhmäläisiä jotka ovat uhranneet valtavasti aikaa joukkueen eteen,
valmennusta sekä tietysti onnitella pelaajia upeasta saavutuksesta!
Teksti: Markku Enström
Kuvat: Jan Nylund
Lisää Jan Nylundin kuvia
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Naisten joukkueen
kiitosvideo! Näe video tästä!
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AJANKOHTAISTA
SEURASSA
ILMOITTAUDU PÄÄTTÄJÄISIIN 19.5!

Ilmoittautuminen
kauden junnupäättäjäisiin tulee
tehdä viimeistään
tiistaina 12.5. Ruoka
on laktoositonta
makaronilaatikkoa ja
vihersalaattia (7€/hlö).
Lisätietoa ja ilmoittautuminen
P04:LLA ONNISTUNUT TUOMARIVIERAILU

Dickenin P04-joukkue
oli kutsunut tuomari
Annika Laaksosen
osallistumaan
harjoituksiin ja
vanhempainiltaan.
Idea syntyi Dickenin
järjestämässä
tuomarikoulutuksessa
huhtikuussa. Tapaamisen teemana oli yhteistyö
kaikkien peliin osallistuvien välillä sekä
ymmärtämisen lisääminen tuomarin roolista
niin pojilla kuin vanhemmilla.
Vierailu oli onnistunut ja pojat saivat uutta
näkökulmaa tuomarina olemisesta ja
ymmärrystä sitä kohtaan että myös tuomarilla
on oikeus tehdä virheitä. On tärkeää että kaikilla
on sama tavoite, eli tehdä käsipallosta kaikille
osapuolille mahdollisimman hauskan lajin.
Tärkeää asia joten toivomme useamman
DIcken-joukkueen seuraavan P04:sten
esimerkkiä ensi kaudella!
MIDNIGHT RUN-ILMOITTAUTUMISILLA
RAHAA JOUKKUEELLE!

Jokaisella Dickenin joukkueella on
mahdollisuus kerätä tuloja myymällä
lähtöpaikkoja Midnight Runille. Jokaisella
joukkuella on oma koodinsa, joka juoksuun
iloittautuva syöttää osoitteessa midnightrun.fi.
Jokaisesta ilmoittautumisesta saa joukkue 5€!
Tämä on helppo tapa kerätä rahaa joukkueelle
sekä saada tapahtumaan lisää juoksijoita joka
lisää myös seuran voittoa. Lisätietoa ja tietoa
siitä miten saada provisiota yritysilmoittautumisista saat joukkuenjohtajalta tai toiminnanjohtajalta. Joukkueen koodit löydät täältä.

B-tytöille hopeaa Paraisilla järjestetyssä
Final4 turnauksessa
Dicken F03 Champion fest
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Puheenjohtajan palsta

Nostetta seurassa
Mahtava tunnelma naisten viidennessä finaalissa! Lähemmäs 900 katsojaa
täydessä hallissa, äänekäs Dickenin fanikatsomo ja finaalin arvoinen ottelu.
Jännittävä ottelu, jossa Dickenin naiset näyttivät vahvuutensa ja
päättäväisyytensä karkaamalla HIFK:n saavuttamattomiin toisessa erässä.
Onnittelut koko joukkueelle, valmentajille, joukkueenjohdolle ja tukijoukoille!
Seuran ensimmäinen mestaruus 20:een vuoteen.
Filip Saxén onnistui loistavasti kiteyttämään kirjoituksessaan ”Mera än ett guld
för Dicken” HBL 30.4.2015, sen millainen seura haluamme Dickenin olevan.
Jan Hellman
Meillä oli juuri pari viikkoa aiemmin ollut Dickenin kehityspäivä jossa keskusteltiin
mm. seuran strategiasta. Olimme todenneet että Dicken haluaa käsipallossa Suomessa: tarjota parasta
käsipallolaatua, olla suurin seura ja olla arvostetuin seura. On ilo nähdä, että paljon siitä mitä haluamme
olla näkyy ulospäin jo nyt.
32 henkilöä osallistui kehityspäivään. Aloitimme päivän ylimääräisellä kokouksella jossa päätettiin
yhdistyksen päivitetyt säännöt. Tämä oli toinen ja viimeinen käsittely. Kyse oli sääntöjen
modernisoinnista ja päivityksestä. Suurin osa päivästä käytettiin ensi kauden ja pidemmän tähtäimen
suunnitteluun. Kehityspäivällä käsitellyt asiat tulevat näkymään kausisuunnitelmassa ja niitä
kommunikoidaan tarkemmin tulevina kuukausina (kick-off, vanhempainkokous, Dicken Info,...).
Tule mukaan miesten finaalipeleihin, Sjundeå Cupiin ja junioreiden kauden päättäjäisiin nauttimaan
hienosta Dicken keväästä joka meillä on meneillään.

Janne
Twitter: @janhellman

ILMOITTAUDU DICKENIN
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HELSINKI HANDBALL CAMP 1-4.6.2015
LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMINEN

LIIKUNTALEIRI LAUTTASAARESSA 1-5.6 OCH 8-12.6.2015
LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMINEN

DICKEN.FI UUTISET
Miesten kausi huipennusta vaille
valmis

facebook.com/Dickenhandball

RÖD & BLÅ-KESÄLEIRI 6-9.8.2015
LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMINEN
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@DickenHandball

!Haastattelu

kanssa. Valmensin myös muita juniorijoukkueita sekä kahta miesten
joukkuetta. Itse pelasin harrastejengissä, vähän kuin ranskalainen
Tällä kertaa esitteleme naisten joukkueen uuden valmentajan Island Boys.
Thomas Hivertin. Pelaajahaastattelut palaavat taas syksyllä jolloin
2007-2008 opiskelin kaikkien lajien ammatilaisurheilijoiden
vuorossa ovat T- ja P03.
fysiikkavalmentajaksi, erikoistuen käsipalloon. Se oli kansainvälinen
Kerrotko hieman omasta taustastasi?
koulutus Lyonissa, Lausannessa, Brysselissä ja Milanossa.
-S y n n y i n Po n t i v y n p i e n e s s ä 2009-2010 sain mahdollisuuden käydä vuoden kestänyttä
kaupungissa Bretagnessa luoteis- käsipallovalmentajakoulutusta jonka harjoittelun tein Chambéryssa
Ranskassa. Aloitin käsipallon 12- johtamalla koko seuran nuorisotoimintaa. Valmensin myös seuran
vuotiaana kun nuori kundi tuli U18-joukkuetta joka ylsi Ranskan mestaruudessa puolivälieriin.
kertomaan lajista kouluun. Jalkapalloa
olin pelannut neljä vuotta. 17-vuotiaana Miten päädyit Suomeen?
m u u t i m m e p e r h e e n k a n s s a - Muutin Suomeen elokuussa 2010 tyttöystäväni luo joka opiskeli
Turussa. Asuessani Turussa valmensin Åbo IFK:n naisia kesästä
Chambéryyn kaupunkiin.
Paikallinen seura oli maan toiseksi 2011 ja lisäksi myös miehiä kaudella 2012-2013. Se kausi oli
paras Montpellierin jälkeen ja oli valitettavasti koko joukkueelta epäonnistuminen. Tyttöystäväni
voittanut Ranskan mestaruuden 2001. valmistuttua opiskeluissaan muutimme Helsinkiin kesällä 2013.
Aloitin pelaamisen U-18 joukkueessa Olen työskennellyt sijaisopettajana ranskalaisessa koulussa ja
joka harjoitteli edustusjoukkuen jälkeen, joten pääsin katsomaan keväällä 2014 opiskelin Ranskassa viinejä viintilassa jossa oli
läheltä kun maailmantähdet kuten Bertrand Gille, Guillame Gille ja keskellä upea linna. Syksyllä 2014 oltiin minuun Dickenistä
yhteydessä ja kuluvalla kaudella olen valmentanut seuran poikaDaniel Narcisse harjoittelivat.
akatemiaa.
Miten alkoi valmentajaurasi?
Mitä odotat Dickenin naisten joukkueen valmentamisesta?
- Chambéryssa opiskelin urheiluyliopistossa vuodesta 2003
vuoteen 2006, minulla oli käsipallo pääaineena ja erikoistuin - Otan iloisena päävalmentajavastuun Dickenin naisissa.
liikuntakasvatukseen. Yksi opiskelukavereistani Zacharia N’Diaye Tavoitteenani ovat hyvä yhteistyö akatemian ja edustusjoukkueen
välillä, pelaajien henkilökohtainen kehitys sekä tietenkin hyviä
pelaa nykyään PSG:n käsipallojoukkueen puolustuksessa.
tuloksia joukkueelle. Näen myös että minulla on tärkeä rooli
Opiskeluiden ohessa aloin valmentamaan juniorijoukkueita naiskäsipalloilun mielenkiinnon ja arvostuksen nostamisessa.
Chembéryssa. Yksi pelaajistani U-12 joukkueessa oli legenda Odotan innolla että saan tutustua pelaajiin ja aloittaa joukkueen
Jackson Richardsonin poika Melvin joka on juuri 18-vuotiaana kanssa uuden seikkailun!
allekirjoittanut ensimmäisen ammattilaissopimuksensa Chambéryn

TULEVAT TAPAHTUMAT
MIESTEN LOPPUOTTELUT
To 7.5.

18:30 Cocks - Dicken

Riihimäki 32 - 24 (18 - 12)

La 9.5.

16:00 Dicken - Cocks

Pirkkola

Finaali 2 (TV2 ja YLE Areena)

Su 10.5. 14:55 Cocks - Dicken

Riihimäki Finaali 3 (TV2 ja YLE Areena)

Ke 13.5. 19:00 Dicken - Cocks

Pirkkola

!

Riihimäki Finaali 5 (tarvittaessa)

To 14.5.

18:30 Cocks - Dicken

Finaali 4 (tarvittaessa)

Naiset näyttivät esimerkkiä ja voittivat ensimmäisen
mestaruuden 20 vuoteen. Nyt on miesten vuoro! Miehet
selvittivät tiensä finaaliin lyömällä HC Westin otteluvoitoin 3-0.
Tätä seurasi pitkä tauko jolloin peräti 9 DIckenin pelaajaa
osallistui maajoukkeen kanssa EM-karsintoihin Itävaltaa
vastaan. Kun kaikki Cocksin pelaajat päättivät kieltäytyä
maajoukkueesta oli joukkueilla tyystin eri valmistelut
finaaleihin. Valitettavasti ei maajoukkuetauko ollut Dickenille
paras mahdollinen tapa valmistautua loppuotteluihin. Tämä on
kuitenkin nyt unohdettu ja fokus on täysin Dickein toisen
mestaruuden voittamisessa!
Dicken infon ovat luoneet: Michaela Kaitemo & Wilhelm Hörhammer

JUNIOREIDEN PÄÄTTÄJÄISET
Tiistai 19.5. klo 17 Poliisien Majalla, Lauttasaari
Dickenin perinteiset junioreiden kauden päättäjäiset
järjestetään Siuntio Cupin jälkeisenä tiistaina. Ohjelmassa mm.
palkitsemiset, ruokaa ja hyvää seuraa. Järjestelyistä vastaavat
T&P02-joukkueet.
Mikäli haluat ruokaa tulee ilmoittautuminen tehdä viimeistään
ti 12.5.! Lisätietoa ja ilmoittautuminen.

SIUNTIO CUP
Perjantai 15. - Sununtai 17.5. Siuntiossa
Kohta on taas kotimaisen kilpailukauden päättävän Siuntio
Cupin aika. Naiset ja miehet pelaavat perjantain ja lauantaina
ja juniorisarjat lauantaina ja sunnuntaina. Eri sarjojen
otteluohjelmat löytyvät täältä.
Dicken sivuaa viime vuoden ennätystään 37 ilmoittautuneella
joukkueella! Tämä on selvästi eniten osallistuvista seuroista,
asia joista olemme tietenkin ylpeitä. Dickenillä on taas oma
teltta yläkentällä Stadiumin myyntiteltan vieressä. Dickenin alue
koostuu oman teltan lisäksi myös Stadiumin avoteltasta.
Dicken kommer igen att ha sitt föreningstält nära Tässä voivat
kaikki seuran jäsenet rauhoittua otteluiden välissä ja jättää
tavaransa. Toivomme hyvää säätä ja toivotamme onnea
kaikkiin otteluihin. Nähdään Siuntiossa!

