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Pääkirjoitus Fani-ilta 19.2.
TÄRKEIMMÄT PELIT VASTA
ALKAMASSA
Hyvää alkukevättä kaikille.
Nyt on sarjasta enää loppurypistys
jäljellä ja kerrankin voimme huokaista pudotuspelien osalta helpotuksesta jo tässä vaiheessa. Nyt
taistellaan loppuun asti kotiedusta
ja pääsystä neljän sakkiin. Eli
mitalijahdin ja mahdollisen kannun
hakemisen kannalta ovat tärkeimmät koitokset vasta edessä. Nyt
taistellaan henkisistä yliotteista vastustajista sekä niiden kannattajista ja tammikuun kaltaisiin
lepsuiluihin ei ole enää varaa vaan
kelkka on käännettävä nousuun jo
nyt. Faneilta tämä edellyttää viimeisiä kannustuksia ennen pleijjareiden
huutomyrskyä.

Keskiviikkona 19.2. järjestetään LänsiAuto Areenalla Fani-ilta
Blues-Ilves ottelun jälkeen. Tilaisuudessa puhutaan mm. risteilystä ja Fan
Clubin osallistumisesta Sulkavan soutuihin ja jos vaan tietoja ollaan saatu niin Play Off-lipuista. Paikalla on tulossa käymään myös muutama pelaaja. Alla on infopaketti Sulkavan souduista.

SULKAVAN SUURSOUDUT 12.-13.7.2003
- Blues fan clubin nimissä varattu kirkkovene retkisoutuun
- Soutupäivät lauantai 12.7. ja sunnunutai 13.7.2003.
- Soutajia tarvitaan 15 (14 soutaa ja 1 peränpitäjä)
- Luultavasti mahdollista vaihtaa soutajia...
- Veneen vuokra on 680 euroa.
- Osallistumismaksu ollut v. 2002 n. 35-38 euroa/hlö. Sisältää vakuutuksen, ruokailut, mitalit, kunniakirjat saunomisen
- Lähtö Sulkavalle olisi viimeistään perjantaina 11.7.2003 puoliltapäivin
- Majoittuminen omiin telttoihin leirintäalueelle Varvirantaan illalla.

Fanimatkoja on vielä kaksi
jäljellä ennen runkosarjan päättymistä ja niihin toivotaan mahdollisimman suurta osallistujamäärää.
Tarkoituksena on lähteä kaikkiin
vieraspeleihin pudotusmatseissa
(toivotaan ettei tarvitse reissata
Espoo - Oulu väliä).

- Lauantaiaamuna siirtyminen soutustadionille lähtöpaikalle n. klo 7.007.30.

Kauden päätteeksi lähdetään
sitten tuulettamaan ajatuksia ja
äänijänteitä risteilylle. Jonne paikkoja on rajoitetusti joten kannattaa
kysäistä
fanipisteeltä
ilmoittautumisia. Mikäpä parempi
tapa juhlistaa pääsiäistä kuin rentoutua hyvässä porukassa ja spekuloida mm-kisoja ja muistella päättynyttä kautta mahdollisesti
mitalikahveilla.

- Ruokailu ja saunominen

Aurinkoista kevättä.

- Lähtö kello 9.00
- Lauantaina soudetaan n. 35 kilometriä. Omat eväät ja juomat mukana.
Matkan varrella on yksi järjestäjien järjestämä muonitus ja tauko
paikka.
- Iltapäivällä saapuminen Varvirantaan.
- Iltaohjelmaa... musiikkia, makkaranpaistoa ym.
- Sunnuntaina herätys n. klo 7.00
- Aamupala
- Kamppeet kasaan.
- Lähtö soutamaan n. klo 8.30 - 9.00
- Sunnuntaina soudetaan n. 40 km. Omat eväät ja juomat mukana. Matkan varrella on yksi järjestäjien järjestämä muonitus ja tauko paikka.
- Saapuminen soutustadionille.
- Alle 18- vuotiaalla holhooja mukana.

Marko Vahtera
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Katsaus kevääseen
Ensimmäistä kertaa espoolaisen kiekkoilun historiassa Bluesilla
voi olla mahdollisuus aloittaa
PlayOffeihin valmistautuminen jo
ennen runkosarjan loppua. Tämä siis
pätee jos joukkueella riittää potkua
loppuun asti eikä mitään romahdusta
tämänhetkisestä
sarjasijoituksesta (3. - 4.) tapahdu. Tärkeintä on tietenkin olla kunnossa,
kun kiekko tippuu ensimmäisessä
PlayOff-pelissä jäähän. Loppukauteen lähtiessä pitäisi Bluesilla
periaatteessa olla kaksi tavoitetta:
riittävä nälkä ja tekemisen meininki, jotta joukkue pysyy neljän parhaan joukossa; toisaalta myös toisella silmällä tulisi katsoa pidemmälle kevääseen, jotta joukkue olisi
fyysisesti ja henkisesti aivan parhaimmillaan
kärkisijoja
ratkottaessa.
Melkein jokaisessa tammikuun pelissä silmiin pistänyt huolimattomuus ja välillä jopa velttous
on oman haudan kaivamista. Muutaman pelin notkahdukset ovat ihan
tavallisia, niitä tulee jokaiselle joukkueelle jossain vaiheessa pitkän runkosarjan aikana. Mutta hyvä joukkue oppii muutaman vaisumman
pelin jälkeen taas palaamaan voittojen tielle, ja nostaa tasoaan vielä
entistäkin korkeammalle. Pienestä
taantumasta ei saa tulla mitään isoa
notkahdusta, koska tasaisessa liigassa 5-10 pelin huonompi putki tarkoittaisi ainakin Bluesin osalta lipumista armottomasti keskikastiin.
Silloin oltaisiin taas siinä liiankin
tutussa tilanteessa viimeisen runkosarjaviikonlopun osalta: “No jos me
nyt noustaisiin tasoihin, ja HIFK häviäisi maalilla, niin sitten meille riittäisi huomenna 3-3 -tasapelikin, tietysti olettaen että SaiPa ja Lukko
pelaavat tasan...” (Tuliko kenellekään deja vu -fiilis?) Jokavuotinen
perinne voisi varmaan kaikkien puolesta katketa tällä kaudella, eli ihan
oikeasti tietäisi jo viikkoa ennen
sarjan loppumista että Espoossa
pelataan PlayOff-kiekkoa.
Kenet Blues tulee sitten

pudotuspeleissä kohtaamaan? Tällä
hetkellä mahdollisia olisi laajalla seulalla ainakin Kärpät, JYP, HIFK, Tappara ja Lukko. Seuraavassa spekulointia kustakin vastuksesta.
Kärpät: Kärpät olisi vaihtoehdoista selkeästi yksi vaikeimpia.
Joukkueessa on huikea määrä
yksilötaitoa, ja varastossa vielä
esim. Petr Ton, jonka herääminen on
osittain jo alkanutkin. Kärpät voi
tarvittaessa lyödä kehiin kolme erit-
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täin taitavaa hyökkäysketjua. Toisaalta tässä parissa olisi erittäin
vaikea nimetä suosikkia: kumpikin
joukkue lähtisi varmasti omiin
kotiotteluihinsa ennakkosuosikin
paineet harteillaan. Selvää on, ettei minkään joukkueen ole helppo
lähteä Raksilan halliin pelaamaan,
Kärpät on kova kotijoukkue (tällä
hetkellä liigan 2. paras). Lisäksi
Kärpillä on käytössään joukkueen
lääkärin kattavat palvelut ulottuen
ihan normaalista jääpussien jakami-
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sesta aina ihmeisiin saakka, joten
varuillaan sietää olla ja Kärppien
kohtaamista olisi vältettävä ensimmäisellä kierroksella. Tästä parista
olisi todella vaikea veikata voittajaa!
JYP: Jyväskylän ylpeyttä on
vaikea arvioida Bluesin näkökulmasta. Joukkue on kohtuullisen nimetön,
elää pitkälti yhden ketjun tekemisien varassa. Jyväskylässä on
kenen tahansa vaikea
voittaa, mutta varsinkin Blues on yleensä ottanut siellä kuokkaan.
JYP onnistui yllättämään Bluesin Espoossa
ensimmäisessä ottelussa, joten aliarvioimiseen ei taatusti ole varaa. Vaikea
on kuitenkin uskoa
nuoren ja pudotuspeleissä kokemattoman joukkueen selviävän toiselle kierrokselle saakka. Bluesia vastaan JYP on aina perinteisesti
pelannut
kotiotteluissaan hyvin,
kuitenkin tällä kaudella JYP on ollut keskinkertainen kotijoukkue,

mutta erittäin hyvä vieraissa pelatessaan. Pieni kysymysmerkki, mutta joka tapauksessa JYP on ainakin
ennakkoasetelmissa helpompi kohdattava kuin Kärpät.
HIFK: Punaisten kohtaaminen
pudotuspeleissä toisaalta kutkuttaa,
toisaalta kauhistuttaa. Blues on vasta tällä kaudella alkanut napsia
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H I F K : l t a
vieraspisteitäkin ja
on viimeinkin irtautumassa isonveljen
niskalenkistä. Silti
HIFK nostaa aina
katkeria muistoja,
joten pieni pelko
kyllä
varmasti
leijuisi ilmassa
Bluesin kohdatessa
H I F K : n .
Kutkuttavaksi ajatuksen tekee mahdollinen pudotuspelisarjan voitto,
ison ja pahan
HIFK:n heivaaminen
kesälomalle - täydellinen kosto kaikista niistä menneistä vuosista,
eikö totta? Joukkueet ovat melko
tasaväkisiä, vaikkakin Bluesin paketti on toiminut selkeästi paremmin,
HIFK on kärsinyt kasvukivuista nuoren miehistönsä kanssa. Kevään kunto ratkaisisi sarjan, kotiedulla olisi
myöskin iso merkitys. Ennakkoon
ajateltuna HIFK olisi kaikkein eniten tunteita herättävä vastus, tuskin jättäisi ketään kylmäksi.
Tappara: Joukkueen peli on
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pätkinyt, mutta selvää taitaa olla,
että tämän taatusti keskustelua herättävän joukkueen kissanpäivät
aivan liigan terävimmässä kärjessä
ovat ohi. Janne Ojanen ja muu
“varhaiseläkekaarti” saa taistella
lujasti pelkän PlayOff-paikan saavuttamiseksi. Kauden jälkeen taitaakin olla nuorennusleikkauksen aika.
Maalivahtipeli on ollut koko kauden
ajan epätasaista eikä Jukka Rautakorven jalostama pelitapa ole toiminut kunnolla kuin hetkittäin. Vaikeaksi tilanteen Bluesin kannalta
tekee se, kuten viime kaudella nähtiin, että Tapparan saadessa keskialueen sumputuksensa kuntoon ja
mailat tarpeeksi syvälle vastustajan
kainaloon, on se vastustajan kannalta todella tyly joukkue. Ei ole helppo
vastus siis Tapparakaan. Marginaalit
ovat todella pienet, sanoisi Juti tähän. Ennakkosuosikkina Blues tähän

sarjaan kuitenkin lähtisi, ja olisihan
tässä loistava tilaisuus maksaa takaisin viime vuotisia kalavelkoja
(onhan meillä se kumivene vielä tallella?).
Lukko: Rauman ylpeys Lukko
on saanut nuorukaisensa sen verran
hyvään kiitoon, että pudotuspelipaikka ei ole tällä kaudella mikään
mahdottomuus. Miksikään vahvaksi PlayOff-joukkueeksi Lukkoa on
kuitenkin vaikea mieltää, voi hyvinkin olla että 8 parhaan joukkoon taisteleminen vie joukkueelta kaikki
voimat ja eväät jatkoon ovat kovin
heppoiset. Jos Blues kohtaisi Lukon,
hyvä pelisuoritus riittäisi varmastikin ottelusarjan voittoon. Lukko on
Bluesin kannalta katsottuna kuitenkin erittäin epätodennäköinen vastus siksikin, että raumalaisilla on
jonkin verran matkaa runkosarjan
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kuudenteen tilaan.
Kaikenkaikkiaan kuitenkin
vastuksella taitaa olla aika yhdentekevä rooli: jos Bluesin joukkue on
terävimmillään ja paiskii kovasti
töitä, kaataa se kenet vaan näistä
vaihtoehdoista, sen verran vakuuttavaa on peli ollut viime hetkiin saakka. Mahdollisella toisella kierroksella sitten ei enää hyvä suoritus välttämättä riittäisi, mutta se onkin sitten jo aivan eri jutun aihe...
Ilkka Penttilä
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Kuinka kaukana on Oulu ja
miten sinne pukeudutaan –Opas
vähän käyttäneille
Nippanappa
lauantai
28.12.2002, kello on varttia yli viisi
aamulla ja herään puhelimen
soimiseen. “No, Pekka tässä terve,
tulkaa ravintolavaunuun, me tilataan
jo!” Jep, jep, bussi Ouluun lähtee
tunnin kuluttua, mutta jotkut ovat
taittaneet matkaa junassa jo koko
yön. Bussi lähtee ajallaan ja siihen
pakkautuneet reilut kolmisen kymmentä ihan rehellisesti tärähtänyttä
(ja siihen aikaan aamusta myös sen
näköistä) fania yrittää löytää mukavaa asentoa penkeiltä joita tietää
kuluttavansa seuraavan vuorokauden.
Ei ole helppoa fanin elämä:
vessaa pitää yrittää säästää, jotta
se kestäisi kulutusta koko matkan,
tupakkataukoa on turha kysellä kovin usein, bussin alakerrassa on liian kylmä ja ylhäällä liikaa ääntä ja
penkit epämukavat vaikka miten
vääntäisi. Onneksi seura on hyvää
ja ruokapaikkakin normaalia tienvarren huoltsikkaa huomattavasti
parempi.
Tapamme mukaan Oulussa ollaan hyvissä ajoin ja lämmittelyä
pääsee
katsomaan
Oulun
hornankattilaan: kylmä, kylmempi,
“mä oon niin jäässä”. Aika kultaa
ehkä muistot, mutta ihan rehellisesti
en muista, että edes Matinkylässä
olisi ollut noin kylmä (Lappeenranta
kilpailee kyllä katsomon osalta tittelistä). Ikkunat joka puolella niin
jäässä, että kynnellä raaputtamalla
saa kirjoitettua tekstiä (ja järkkärit
tykkää “Miten niin järjestyssäännöissä lukee, ettei lasia peittävään
jäähän saa kirjoittaa BLUES?!”). Katsomossa totesimme, että paikallinen
fanikatsomo oli uhkauksista huolimatta unohtanut kotiin lakanan jossa lukee “Tuomane o homo”. Tämä
puute ei kuitenkaan hidastanut heti
ensimmäisessä vaihdossaan iloisesti

päähän taklannutta Tenkratia, joka
Oululaisen Miracle Doctorin ansiosta oli jo “parantunut” täysin.
Kirpeähkön oloinen suhtautumiseni
pohjoisiin veljiimme johtuukin
tod.näk. juuri kyseisestä Tenkrattapauksesta kokonaisuudessaan,
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eikä näin ollen missään nimessä vähennä kiintymystäni pohjoisen suurimpaan talouskeskukseen.
Kotimatkakin oli pitkä, vielä
pidempi ilman kahta pistettä. Väsymys oli jo niin käsin kosketeltavaa,

Fan News - Blues Fan Club Ryn virallinen jäsenlehti

ettei nukkumisesta tullut oikein mitään. Puolenyön jälkeisen puhelun sisältö lentokoneella matkanneille oli
lyhykäisyydessään aika surullinen:
“Ai, te ootte jo kotona. No, meillä
on vielä 30 kilsaa –Jyväskylään.”
Kotona neljän pintaan aamulla ja
sunnuntaina töihin, ei välttämättä
mitkään voittajafiilikset (kun ei kerran tullut niitä kahta pistettäkään.)
Oulu on siis kaukana, hyvin
kaukana. Oulussa on siis kylmä, hyvin kylmä. Bussin lattialla odottanut
limupullo oli ottelun aikana jäätynyt
hileille ja oluetkin tarjoiltiin jäillä.
Pukeutua siis kannattaa lämpimästi, jo sitäkin varten, että yliväsyneenä bussissa pörrääminen on
sekin aika viileää hommaa.
Varusteiksi kannattaa siis ottaa ainakin villasukat, viltti ja tyyny, nestettä, karkkia ja jotain muuta hyvää. Ajankuluksi voi vaikka katsella
videoita, kuunnella musiikki, kutoa,
lukea, nukkua, jutella, kirjoittaa,
kiusata kanssamatkustajia esim.
ruinaamalla röökitaukoa tai käymällä
mahdollisimman usein vessassa, jotta selviää kuinka nopeasti se
tukkeutuu (kyseisellä matkalla ei
tukkeutunut, koska asialle vihkiytyneitä oli liian vähän).

taansa Kärpät. Tilanteesta hiukka
hankalan tekee se tosiasia, että vuorokaudessa on tunteja vain 24 ja pelejä silloin kohtuullisen tiiviisti. Kyseinen lopputulos siis aikaansaisi
“kiitollisuutta” ainakin perheissä,
työnantajissa, opettajissa, lompakossa, verenpaineessa, niska-selkäalueella sekä ihan yleisessä aivotoiminnassa. Mutta jos niin käy niin
sitten mennään –tosimies ei vettä
pelkää, eikä fanibussia (“Oliko jollain niitä särkylääkkeitä?”)
Maaria Alstela

Tämä tarina on kirjoitettu
sitä skenaariota silmällä pitäen, että
on olemassa jonkin asteiset mahdollisuudet, että tulevien pudotuspelien
jossain vaiheessa Blues saa vas-
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Blues Way Shoes - Fan Clubin
pikkujoulut

Lauantaina 31.11.2002 vietettiin perinteisiä Blues Fan Clubin
Pikkujouluja. Tällä kertaa kunnian
toimia tapahtumapaikkana sai Ravintola Boom Isossa Omenassa.
Punasävytteinen sisustus väistyi
nopeasti sinisemmän koristelun tieltä kun verhoihin tarttui niin
katsomolippu kuin menneiden
kausien pelipaitoja. Lopullisesti
värityksen hoiti kotiin oikein asennoitunut vierasjoukko. Erityistä tässä kerrassa oli se, että paikalla oli
enemmän väkeä kuin koskaan aikaisemmin! Menestys tuo kuin tuokin
lisää ihmisiä barrikadeille.
Ihan aluksi tilaisuus oli avoin
myös niille, jotka eivät olleet
illalliskortteja lunastaneet ja näin
kaikilla oli tilaisuus pyytää nimmareita ja tutustua pelaajiin. Kuten
aina, alku on hiukan kankeaa, eikä
kukaan oikein tiedä miten lähestyä
toisia, mutta pienellä tönimisellä se
aina luistaa. Täytyy vain muistaa,
että saavutukset on aktiivisuudesta kiinni, harvemmin kukaan tulee
nimmariaan tarjoamaan, tai kertomaan syksyn peleistä kysymättä.

valuvaa geeliä Figo olisi maailman
paras jalkapalloilija, joten vastuu
ohjelmasta oli tänä vuonna jätetty
innokkaiden fanimiesköriläiden (tai
pojannulikoiden –riippuu näkökulmasta) leveille hartioille. Nelikko
(Kuisma, Pekka, Mikko ja Mikko ja
mustat lasit) veti läpi mielipiteet
jakaneen numeron, jossa esiteltiin
Kauden 2003-2004 Blues-joukkue.
Mielipiteiden jakautuminen johtui
muiden syiden lisäksi myös siitä, että
esitellyn kaltaisen joukkueen pelityyli olisi täysin erilainen kuin se mihin
99% Bluesin nykyisistä faneista ovat
tottuneet. Toiseksikin, jos joukkueesta vaihtuu kahta pelaajaa lukuun
ottamatta kaikki on se hiukan riskialtista toimintaa (sitä paitsi, kuten
jo illalla tuli mainittua, allekirjoittanut ainakaan ei kannata joukkuetta jossa pelaa King Kong tai Kata
Kärkkäinen). Mutta loppujen lopuksi huumorintajuja on erilaisia ja toisiin upposi, toisiin ei. Pääasia ettei
ota vakavasti.
Kuten tapana on, ohjelman
jälkeen mopo nokitteli jo jollain Espoon syrjäkulmien pellolla (tai mahd.
Siperiassa) ja oli parempi unohtaa

Puoli kahdeksan aikaan sitten
toivotettiin oikein virallisesti kaikki tervetulleiksi kahdella illan pääkielellä ja nautittiin sopivan väriset
alkudrinkit. Puheensa pitivät vuoronperään Fan Clubin puolesta Marko Vahtera ja joukkueesta Niki Andersson. Kun puheet oli pidetty käytiin empimättä seisovanpöydän
antimien kimppuun. Tarjoilu oli
tasokasta ja lautaset täyttyivät ja
tyhjenivät sen mukaisesti.
Mopolla Siperiaan!
Pukki ei päässyt paikalle, tyttäret olivat tympääntyneet hetkellisesti säätämiseen, Saksassa oli kesällä ikävät tulvat ja ilman silmille
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Kiitokset kaikille mukana olleille ja etenkin järjestelyihin osallistuneille, isompi porukka = isompi
työ ja hommaa riittää aina!
Maaria Alstela

vihoviimeinenkin vakavamielisyys.
Alkuiltaa sumentanut tieto joukkueen
seuraavan
päivän
harjoituksistakin lakkasi pikkuhiljaa
häiritsemästä, kun jyvät eroteltiin
akanoista. On ymmärrettävää, että
joukkue on joukkue ja pelaajat pelaajia ja me sitten jotain muuta,
mutta sen ei pidä antaa pilata kun-

non bileitä. Vapaa tahto se on jokaisella joukkueenjäsenelläkin, mitä
sillä tekee on oma asia. Kuuleman
mukaan ihmisillä oli hauska ilta (kuten myös omani siinä ohessa) ja
varmaa on, että ensivuonna taas
tehdään kaikkemme, jotta homma
toimii ja porukka sen kun moninkertaistuu!!!

Juha ‘Candy’ Pikkanen täytti 50v
Bluesin pitkäaikainen
huoltaja Juha Pikkanen vietti 50vuotispäiviään lauantaina 8.2.
LänsiAuto Areenan Blues Clubissa. Fan Clubin hallituksen edustajat kävivät onnittelemassa
päivänsankaria ja viemässä hänelle lahjan yhdistyksen puolesta. Lahja näkyy oikealla olevassa kuvassa.
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Lari Teerisalosta jälleen Fan
Clubin pöytälätkämestari
Lari Teerisalo voitti odotetusti jo kolmannen kerran peräkkäin
Fan Clubin pöytälätkämestaruuden.
Ison Omenan Sports Academyssä pidettyyn turnakseen osallistui tänä
vuonna 14 pelaajaa, joista kahdeksan parasta pääsi kahdessa lohkossa
pelatun runkosarjan jälkeen pudotuspeleihin. Välierässä Lari Teerisalo
voitti Antti Immosen numeroin 9-2
ja Aki Nokka voitti Sami Saaren niukasti 1-0 jatkoajan jälkeen. Pronssiottelussa Sami Saari oli Antti Immosta parempi numeroin 1-0. Finaali
pelattiin paras kolmesta järjestelmällä. Ensimmäisen finaalin Teerisalo voitti numeroin 7-0 ja toisen 80.
Mestarille annetun kiertopalkinnon lisäksi kolme parasta palkittiin
Sports
Academyn
lahjoittamilla palkinnoilla. Fan Club
kiittää kaikkia osalllistujia ja
kannustajia sekä erityisesti Sports
Academyä joka palkintojen lisäksi
tarjosi kisaporukalle limut, kahvit ja
pähkinät.
Petteri Laine
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Fanimatkasäännöt
FANIMATKAT FOR DUMMIES
eli Peliluvat, -paikat, -vehkeet
ja -säännöt
Bluesfanit
lähtevät
Fanimatkoille kannustamaan Bluesia
ja pitämään hauskaa. Hauskaa tulee kuitenkin pitää niin, ettei kukaan
siitä kärsi. Peli on pääasia ja sen
tekevät pelaajat jäällä. Fanit
pulisevat bussissa ja mölisevät katsomossa. Mitä paremmin vastuuta
kannetaan -sen enemmän vapautta
voidaan antaa.
Pelilupa:
Fanimatkoille
ilmoittaudutaan pääsääntöisesti
kotipeleissä, Fanipisteellä. Tarvittaessa voi ilmoittautua myös Heidille
040-5419715. Muista antaa yhteystietosi! Ilmoittautuminen on sitova!
- Alle 18-vuotiailta edellytetään holhoojan suostumusta.
- Hinta sisältää matkat ja pääsylipun ja liikkuu, joitakin mahdollisia poikkeuksia luukuunottamatta
(lue, Oulu ja Play Off’s) 20e:n molemmin puolin. Matka maksetaan
ensisijaisesti ilmoittautuessa, mutta
viimeistään
viimeisenä
ilmoittautumispäivänä. Jos koko
summaa ei makseta ilmoittautuessa
peritään 5e varausmaksu.
Pelipaikat:
- Reissuun lähdetään niin monta kertaa kuin kyetään: psyykkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. Tulevat Fanimatkat näkyvät nettisivuilla
ja viimeisimmässä Fan Newssissä ja
niistä tiedotetaan peleissä
mediakuutiolla.
- Matkalle lähdetään sovittuun
aikaan Matinkylän jäähallilta ja bussi ajaa LänsiAuto Areenalle noin 10-

15 min. myöhemmin. Takaisin palataan reittiä: LAA - Ison Omenan
Sports Academy - Matinkylän jäähalli.
- Mikäli haluat kyytiin tai pois
reitinvarrella, niin sovi siitä etukäteen matkanjärjestäjän kanssa,
bussi ei pysähdy vain kättä
viittomalla tai nappia painamalla!
Pelivehkeet:
- Kaikki Fanimatkat järjestetään Lindholm Linesin järjestämällä kalustolla ja kuskeilla. Näin ollen
bussissa noudatetaan Lindholm Linesin sääntöjä!
- Bussissa ei saa tupakoida
eikä sotkea. Omat jäljet siivotaan
lähteissä. Ylimääräistä siivousta
vaativista sotkuista veloitetaan
bussifirmojen normaalitaksa.
- Kaupunkien ja jäähallien järjestyssääntöjen mukaisesti, yleisillä paikoilla ei saa nauttia omia alkoholijuomia.
- Paikat katsomossa valitaan
mahdollisuuksien ja parhaan
harkintakykymme mukaan. Perusteluna käytetään paikkojen hinta/
laatusuhdetta ei henkilökohtaisia
mieltymyksiä riippumatta jäähallista, paikkakunnasta tai
undulaatista/puumasta joka istui
viereisessä katsomossa edellisellä
reissulla.
Pelisäännöt:
- Matkanjärjestäjällä on oikeus kieltää henkilöltä osallistuminen
Fanimatkalle, mikäli pystytään osoittamaan, että henkilö käytöksellään
aiheuttaa
häiriötä
muille
matkalaisille tai ulkopuolisille.
- Matkustaja joka ei osaa olla
ihmisiksi ja toistuvasti jättää nou-
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dattamatta yhteisiä pelisääntöjä
voidaan matkanjärjestäjän toimesta poistaa kyydistä kesken matkan.
Julkinen liikenne on läpi koko valtakunnan riittävä hoitamaan törpön
kuin törpön kotiin maailmalta -samaa
ei
voi/saa
odottaa
kanssamatkustajalta, joka hänkin
on lähtenyt reissuun nauttiakseen
jääkiekosta.
- Jos matkalta jää pois ilmoittamatta ei rahoja palauteta. Jos
esteellisyydestä ilmoittaa, pyritään
paikalle saamaan uusi lähtijä, jolloin rahat voidaan palauttaa.
- Ilkivalta, rähinöinti ja
solvaaminen on kielletty. Jos
hakkaat päätäsi seinään -älä jätä
kolhua, jos tulee tarve provosoida esittele itsesi vessan peilille, jos
haluat rikkoa jotain -paisko
kännykkääsi. Älä pilaa muiden matkaa!
- Jokainen matkallelähtijä on
vastuussa itsestään. Hänen tulee
itse huolehtia aikatauluista, omaisuudestaan, ruoka-ajoistaan ja kotiin pääsystään.

Lisätietoja saat Fanipisteeltä
tai
Heidiltä
040-5419715,
heidi.liukkonen@bluesfanclub.net
(ei ilmoittautumisia sähköpostiin)

Fan News - Blues Fan Club Ryn virallinen jäsenlehti

Tulevia fanimatkoja
Jyväskylän jälkeen on ohjelmassa vielä yksi fanimatka, joka
suuntautuu Raumalle 8.3. Kyseessä
on runkosarjan viimeinen vierasottelu, jossa saattaa olla todella paljon panosta molemmilla joukkueilla. Ilmoittaudu ajoissa, niin mahdut
mukaan.

matkoista tarkemmin kun päivät ja
vastustajat varmistuvat. Kannattaa
käydä fanipisteellä ja seurata
nettisivujamme.

Pudotuspeleihin järjestetään
matka jokaiseen vierasotteluun.
Paikkoja matkoilla on hyvin
rajallisesti, joten niillekin kannattaa
ilmoittautua ajoissa. Ottelupäivät
on vielä täysin avoinna, koska
pääkaupunkiseudulla on kolme
joukkuetta, joilla on mahdollisuus
päästä mukaan pleijareihin. Näin
ollen pelipäiviä jouduttaneen
muokkaamaan rankalla kädellä ja
runkosarjassa
parhaiten
sijoittuneella joukkueella, joka
lienee Jokerit on oikeus valita
pelipäivänsä ensin. Ilmoittelemme
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