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LÄS ALLT OM
GULDFESTEN!
JANI VASKOLA TACKAR FÖR SIG!

Mästerskapet till Drumsö! En oförglömlig finalserie!
År 1995 firades senast ett finsk mästerskap av Dickens
damer, så med andra ord 20 år sedan. Vår unga lag
består till stor del av egna 91-93-födda spelare. Laget
steg för fyra år sedan till FM-serien från division 1. Första
säsong var ok med tanke på hur oerfarna våra spelare
var. Under andra säsongen spelade laget tränat av Jani
Vaskola fördomsfritt där man förlorade semifinalserien
mot GrIFK med minsta möjliga marginal. Tredje
säsongen tog laget sig redan till final men där blev HIFK,
som de senaste åren dominerat damhandbollen
suveränt, för svåra och de tog mästerskapet klart med
3-0 i segrar. Denna säsong avslutades sedan med det
efterlängtade mästerskapet!
Finalserien var oförglömlig både spelmässigt och till
underhållningsvärdet. Dicken överraskade genom att ta
hem de två första finalerna klart, med över 10 måls
marginaler och det såg ut som HIFK var slagna. HIFK:s rutinerade och skickliga lag tog sig dock i kragen och vann tredje finalen
med två mål och den fjärde med ett. Vadslagningsbolagens odds inför femte och avgörande finalen var klart på HIFK:s sida.

Jani Vaskola kiittää
ARTIKLAR OM FM-GULDET

Den avgörande femte finalen startade nervöst för bägge lagen. Många enkla tekniska fel, dåliga avslut och oövertygande lagspel. I
mitten på första halvlek såg det ut som HIFK skulle rymma då laget gick upp i en 10 - 7 ledning. Dicken kom dock ikapp och vid
pausen leddde Dicken 12 - 11. I den andra halvleken gjorde lagen länge mål så gott som turvis. Avgörandet kom ca 10 minuter
innan slutet. Dicken hittade en extra växel som HIFK inte klarade av att svara på. Dickens bredare spelarmaterial tillät mer vilotid för
Dickens nyckelspelare, något HIFK inte i samma utsträckning kunde ge. I slutet var Dicken helt klart starkare och hade bättre
kondition. Slutresultatet 29 - 24 till Dicken och ett efterlängtat Finskt mästerskap till Drumsö-klubben!
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Den avgörande finalen lockade hela 851 personer till Idrottshuset i
Helsingfors! Man kan säkert säga att sådan stämning som det var i
hallen har få fått uppleva. Båda lagens läktardelar levde lhögljutt
med i matchen från början till slut. Verkligen fin handbollskultur!
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Dicken har som klubb vuxit till landets ledande handbollsförening.
Herrarna spelar nu finaler för tredje våren i följd. Första
hemmamatchen är 9.5. Det långsiktiga juniorarbetet har på flickoch pojksidan gett fina resultat i juniorserierna. I år bl.a. guld för Apojkarna, silver för B-flickorna och brons för B-pojkarna. Även i
yngre åldersklasser har det blivit medaljer i alla valörer. För de som
är intresserade av Dickens verksamhet rekomenderar jag att titta n
på kontoret på Smedjeviksvägen 9 eller på hemsidan
www.dicken.fi.
I detta sammanhang vill jag tacka alla som deltagit i damlagets
organisation och som gjort stora uppoffringar för laget. Jag vill naturligtvis
även tacka tränarna och gratulera spelarna till en otrolig fin prestation!
Text: Markku Enström
Bilder: Jan Nylund
Fler bilder av Jan Nylund
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Damlagets tackvideo!
Se videon här!

DICKEN
INFO

!
!

AKTUELLT INOM
FÖRENINGEN
ANMÄL DIG TILL AVSLUTNINGEN 19.5!

Anmälan till Dickens
junioravslutning skall
göra senast tisdag
12.5. Maten består av
laktosfri makaronilåda och grönsallad
(pris 7€/pers).
Mer info och anmälan
LYCKAT DOMARBESÖK HOS P04
Domare Annika
Laaksonen var
inbjuden av Dickens
P04 att delta i lagets
träningar och
föräldramöte. Idén
väcktes på den
d o m a r s ko l n i n g
Dicken ordnade i
april. Temat för besöket var samarbete mellan
de som deltar i spelet. och att öka förståelsen
för domarens roll och situation hos både
pojkarna och föräldrarna.
Tillfället var mycket lyckat och pojkarna fick ny
förståelse för hur det är att vara domare och att
även de skall ha rätten att kunna göra misstag.
Det är viktigt att vi alla samarbetar för att
handboll skall vara så roligt som möjligt, för alla
inblandade. Ett viktigt ämne och en stor eloge
till P04 som tog initiativet till detta besök. Vi
hopppas fler lag i Dicken följer detta exempel
under nästa säsong!
PENGAR TILL LAGET VIA
ANMÄLNINGAR TILL MIDNIGHT RUN!

Varje lag i Dicken har möjlighet att få intäkter till
laget genom sålda startplatser i Midnight Run.
Varje lag har en egen kod som den som
anmäler sig fyller i vid anmälan på
midnightrun.fi. För varje anmälan får laget 5€!
Detta är ett mycket lätt sätt att få in pengar till
laget och även till föreningen då mer anmälda
betyder större vinst för föreningen. Mer info om
detta och hur man kan få provision på
företagsgrupper fås av lagledaren eller
verksamhetsledaren. Lagens koder hittar ni här.
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Ordförandespalten

Lyft i föreningen
Vilken fantastisk stämning det var på damernas femte final! Fullsatt hall med
närmare 900 åskådare, ljudlig Dicken hejarklack och en finalmatch som hette
duga. Spännande match med ett avslut där Dickens damer visade sin styrka
och beslutsamhet när de rymde iväg från HIFK i andra halvleken och tog
guldet. Grattis till hela laget, tränarna, lagledningen och stödgruppen!
Föreningens första guld på 20 år!
Filip Saxén lyckades utmärkt i sin artikel ”Mera än ett guld för Dicken” HBL
30.4.2015 att samnmanfatta hurudan klubb vi vill vara. Vi hade knappa två
veckor tidigare haft Dickens utvecklingsdag där vi bl.a. diskuterade
Jan Hellman
föreningens strategi. Vi konstaterade att Dicken vill inom handbollen i Finland:
erbjuda bästa handiskvalitet, vara största klubben, och vara den mest respekterade klubben. Det är
glädjande att se att mycket av det vi vill vara syns redan nu utåt.
32 personer deltog i Dickens utvecklingsdag. Dagen började med ett extra föreningsmöte där nya
stadgarna behandlades för andra gången och godkändes slutligen. Förändringen är en uppdatering
av stadgarna. Största delen av utvecklingsdagen gick ut på att diskutera planer både gällande nästa
säsong och föreningens strategi på längre sikt. Det som behandlades på mötet kommer att synas i
säsongplanen och kommunikationen de kommande månaderna (kick-off, föräldramöten, Dicken
Info,...).
Häng med på herrfinalen, Sjundeå Cup och junioravslutningen och njut av den fina Dicken vår vi har
på gång.

Janne
Twitter: @janhellman
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HELSINKI HANDBALL CAMP 1-4.6.2015
MER INFO OCH ANMÄLAN

SPORTLÄGER DRUMSÖ 1-5.6 OCH 8-12.6.2015
MER INFO OCH ANMÄLAN

NYHETER PÅ DICKEN.FI
Miesten kausi huipennusta vaille
valmis
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RÖD & BLÅ-SOMMARLÄGER 6-9.8.2015
MER INFO OCH ANMÄLAN
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ungdomslag och två seniorlag på herrsidan. Själv spelade jag i ett
hobbylag, lite som franska Island Boys.

Denna månad presenteras damlagets nya tränare för nästa
2007-2008 studerade jag till tränare i fysik för professionella
säsong, Thomas Hivert. Spelarintervjuerna återvänder igen till
idrottare i alla grenar med en specialisering på handboll. Det var
hösten och då är det F- och P03 som står i turen.
en internationell utbildning i Lyon, Lausanne, Bryssel och Milano.
Kan du berätta lite om din bakgrund?
2009-2010 fick jag möjligheten att gå en ett års handbollstränar-Jag föddes i Pontivy, en liten stad i utbildning med praktik i Chambéry då jag ledde hela
Bretagne, i nodvästra Frankrike. Jag juniorverksamheten i klubben. Jag tränade även klubbens U-18
började spela handboll när jag var 12 lag som tog sig till kvartsfinal i franska mästerskapet.
år då en ung kille kom och visade upp Vad gjorde att du kom till Finland?
grenen i vår skola. Innan det hade jag
- Jag flyttade till Finland i augusti 2010 för att bo med min finska
spelat fotboll i fyra år. När jag var 17
flickvän som studerade i Åbo. Under min tid i Åbo tränade jag
flyttade min familj till Chambéry.
Åbo IFK:s damlag från sommaren 2011 och tränade förutom
Klubben var landets näst största efter damerna även herrlaget säsongen 2012-2013. Tyvärr var den
Montpellier och vann franska mäster- säsongen ett misslyckande för hela laget. När min flickvän
skapet 2001. Jag började spela där avslutade sina studier i Åbo flyttade vi till Helsingfors sommaren
och vi i U-18 laget tränade efter A-laget 2013. Jag har jobbat som vikarie i en fransk skola och var under
med storstjärnor som Bertrand Gille, våren 2014 i Frankrike och studerade viner på en vingård med ett
Guillame Gille och Daniel Narcisse.
fantastiskt fint slott. Hösten 2014 kontaktades jag av Dicken och
pågående säsong har jag tränat föreningens pojkakademi.
Hur började du din karriär som tränare?
- I Chambéry studerade jag på ett sportuniversitet från 2003 till
2006 och hade handboll som huvudämne och specialiserade
mig på idrott (”physical education”). En av mina studiekamrater
Zacharia N’Diaye spelar nu i försvaret i PSG Handball.
Medan jag studerade började jag träna ungdomslag i Chambéry.
En av mina spelare i ett U-12 lag var legendaren Jackson
Richardsons son Melvin som idag är 18 år och just skrivit sitt första
proffskontrakt med Chambéry. Jag tränade även andra

KOMMANDE EVENEMANG
To 7.5

18:30 Cocks - Dicken Riihimäki 32 - 24 (18 - 12)

Lö 9.5

16:00 Dicken - Cocks Britas

Sö 10.5

14:55 Cocks - Dicken Riihimäki Final 3 (TV2 och Yle Arenan)

!

To 14.5

- Jag är glad över att få ta över huvudtränarskapet för Dickens
damer. Mina målsättningar för laget är ett bra samarbete mellan
representationslaget och akademin, spelarnas individuella
utveckling och naturligtvis goda resultat för laget. Jag ser också
att jag har en viktig roll i arbetet att öka intresset och respekten för
damhandbollen. Jag ser fram emot att lära känna spelarna och
starta ett nytt äventyr med laget!

JUNIORERNAS SÄSONGAVSLUTNING
Tisdag 19.5 kl. 17 på Poliisien Maja, Drumsö
Dickens traditionella junioravslutning ordnas tisdagen efter
Sjundeå Cup. Premieringar, mat och gott sällskap står på
programmet. För arrangemanget ansvarar F&P02.

HERRARNAS FINALER

On 13.5 19:00 Dicken - Cocks Britas

Hur ser du fram emot att bli tränare för Dickens damlag?

Final 2 (TV2 och Yle Arenan)

Final 4 (vid behov)

18:30 Cocks - Dicken Riihimäki Final 5 (vid behov)

Damerna visade vägen och tog första guldet på 20 år. Nu är
det herrarnas tur! Herrlaget tog sig till final genom att slå ut HC
West med 3-0 i matcher.
Sedan följde en lång paus med EM-kvalmatcher mot
Österrike där hela nio Dicken-spelare deltog. Då Cocksspelarna alla istället valde att tacka nej till landslaget blev
förberedelserna för finalerna mycket olika för de två lagen.
Tyvärr var landslagsuppehållet ur Dickens synvinkel inte
optimalt för förberedelserna. Detta är dock nu glömt och fullt
fokus ligger på att ta hem ett till guld till Dicken!
Dicken infot skapat av: Michaela Kaitemo & Wilhelm Hörhammer

Om man vill ha mat skall man anmäla sig senast ti 12.5!
Mer info och anmälan.

SJUNDEÅ CUP
Fredag 15. - Söndag 17.5 i Sjundeå
Snart är det igen dags för Sjundeå Cup som avslutar den
inhemska handbollssäsongen. Dam- och herrserierna inleds
på fredag och avslutas under lördagen. Juniorserierna spelas
lördag och söndag. Spelprogrammen i de olika serierna hittar
ni här.
Dicken tangerar sitt rekord från ifjol då föreningen ställer upp
med hela 37 lag! Detta är klart mest av de deltagande
föreningarna och det är vi naturligtvis stolta över. Dicken
kommer igen att ha sitt föreningstält nära Stadiums
försäljningstält uppe vid den övre sportplanen. Dickens
område består av Dickens tält och ett större Stadium-tält. Här
är alla i föreningen välkomna att ta det lugnt en stund mellan
matcherna och lämna sina saker. Vi hoppas på fint väder och
önskar alla lycka till i matcherna! Vi ses i Sjundeå!

