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Blues on surullista musikkia!

Kausi on jo hyvässä vauhdissa. Valitettavaa on ollut huomata, ettei Blues ole päässyt vielä vauhtiin.

Ennen kautta (taas kerran) ajattelin, että hyvältä näyttää ja että kyllä nyt taistellaan tosissaan jopa runko-
sarjan voitosta.

Toisin on käynyt. Nyt taistellaan säälipleijaripaikasta ja tuntuu kuin olisin nähnyt tämän ennenkin.

Valmentaja on vaihdettu, pelaajia on tullut ja mennyt ja faneilla on ollut ihmettelemistä, että missä men-
nään ja miten tähän kaikkeen pitäisi suhtautua. Onneksi valoa näkyy tunnelin päässä ja voittoja on viime
aikona tullut. 18.11 Ilvestä vastaan käyty ottelu osoitti, että maaleja osataan tehdä, joten olisikohan pelaajilla
peli-ilo löytynyt tai ainakin löytymässä. Tosiasia on se, että kautta on vielä jäljellä ja pisteitä jaossa runsaasti.
Mahdollisuudet on vaikka mihin.

Syysterveisin:Mikko

Pääkirjoitus

Ansaitse
ilmainen
fanimatka

Blues Fan Club antaa
jäsenilleen jälleen kerran
mahdollisuuden ansaita
ilmaisia fanimatkoja ja-
kamalla käsiohjelmia
kotiotteluissa.

Osallistumalla ohjel-
mien jakamiseen tuet sa-
malla Fan Clubin toimin-
taa.

Kysy lisätietoja
Fanipisteeltä.

www.bluesfanclub.net
Bluesfanin tietopankki

Blues Fan Clubin nettisivut ot-
sikon osoitteessa ovat Bluesfanin
ehdoton tietopankki. Sieltä löydät
ajankohtaiset tiedot Fan Clubin ta-
pahtumista ja fanimatkoista. Myös
otteluiden tulokset ja tiedot

edelliskausien otteluista löytyvät
palvelusta käden käänteessä. Si-
vuilta pääset myös Fan Clubin vi-
ralliselle keskustelupalstalle, jota
ylläpitää verkkopalvelu
espooblues.net.
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Fan Clubin kauden toisella
fanimatkalla fanibussi suuntasi
kohti Raumaa.

Lähtö oli tutusti Matinkylä Gar-
denin pihalta klo 11.45 ja Areenalta
haettiin vielä lisää porukkaa.

Vaikkei “Raumankettu” ollut-
kaan tullut mukaan, lähdettiin liik-
keelle Bluesin (yllätys)voitto mie-
lessä.

Välillä pysähdyttiin
autokeitaalla tankkaamaan matsia
varten ja lyömään vetoa illan otte-
lusta. Ja joillekin kävivät
peliautomaatit ehkäpä liiankin tu-
tuksi. ; )

Matkan jatkuessa bussissa kier-
si tuttu Bluesin avausmaalintekijä-
veikkaus-lappunen. Kuumaksi
perunaksi nousi kysymys rankka-
rimaalista: Jos Blues tekee ensim-
mäisen maalinsa rankkarista jolla
ei ottelua voiteta,eikä sitä täten
tilastoida,niin pitäisikö tämä maa-
li laskea silti avausmaali-
veikkauksen voittajamaaliksi.

Ratkaisuun päädyttiin
vastauksella, missä vain varsinai-
sella peliajalla tehty avausmaali
lasketaan. Jollei Blues maalia tuol-
loin tee, menevät veikkausrahat
yhteiseen hyvään eli Fan Clubin
kassaan.

Saapuessamme Äijänsuon hal-
lin pihalle, kohtasimme kumman
näyn. TPS-bussi oli hallin pihassa!
Tepsillähän oli samana päivänä
kotiottelu, joten turkulaiset olivat
todennäköisesti käyttäneet kuului-
saa suuntavaistoaan. : )

Hallin sisällä ainakin
allekirjoittanutta odotti iloinen yl-
lätys: halli oli niin pieni ja
akustinen, että jo yksinäinen Blues-
huuto kajahti paljon komeammin

kuin sama huuto koti-areenassa.
Ja kun noita samoja huutoja oli tie-
dossa kosolti, oli odotettavissa ää-
nekäs kamppailu.

Peli alkoikin lupaavasti kun
ajassa 9.44 Bluesin uusin NHL-apu
Krys Kolanos kiersi komeasti maa-
lin takaa ja laittoi kiekon vanhan-
aikaisella reppuun.

Ketunnahkojen perässä
Raumalla
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Ajassa 16.20 “Laddy” Kohn vie-
lä lisäsi riemuamme laittamalla
Kolanoksen syötön “toimistolta”
eli maalin takaa varmasti reppuun.

Toisen erän alussa itse Herra ja
Hidalgo Kolanos pääsi yrittämään
maalintekoa saadessaan kiekon
Janne Jalasvaaran ja Landon Wil-
sonin toimesta Kettujen alueelle.
Kolanos ei erehtynyt vaan upotti
kiekon aika helpostikin Lukko-
vahti Dwayne Rolosonin taakse.

Vaikka tämä jäikin illan viimei-
seksi maaliksi, riitti kolmanteen
erään silti tapahtumia.

Tuomarina olleelle Teemu Sal-
miselle taisi käydä Lukkoa säälik-
si, sillä kun noin 48 minuuttia oli
pelattu ja kiekko oli menossa Blue-
sin puolustusalueelle, taklasi Jallu
Jalasvaara Lukon Markku Tähtistä
keskialueella. Tähtinen oli tilan-
teessa lähdössä sivuttaisliikkee-
seen eikä huomannut Jallua, kun
polveen rysähti.

Päätuomari Salminen ei
tilannettta nähnyt, mutta linja-
tuomarien kommenttien, Lukon
lääkärin kanssa juttelun ja erityi-
sesti Lukko-fanien voimakkaan
vihellyskonsertin jälkeen mies teki
tylyn päätöksen: Jallulle 5+20 ja
suihkuun.

Aika hyvin filmattu, ajatteli
moni, sillä Tähtinen pelasi vielä
samassa ottelussa.

Eikä siinä kaikki: Landon Wilson
sai vielä pari minuuttia myöhem-
min kakkosen koukusta ja ajassa
51.32 Lehtinen ja Laatikainen sai-
vat molemmat kakkoset syistä,
jotka monille jäivät epäselviksi.
Nyt oli Lukoilla siis todellinen
näytönpaikka kun Blues joutui pe-
laamaan yhteensä 7  minuuttia ali-
voimaa.

Mutta kiitos Mika Oksan ja Blue-

sin alivoimapelin, eivät Ketut pääs-
seet maalia juhlimaan.

Kotimatka meni voittoa rauhal-
lisesti juhlien ja välillä pysähdyt-
tiin Laitilan Shellillä pienellä
huikopalalla.

Matkasta jäi tietysti voiton li-
säksi mieleen myös Lukko-fanien
käytös. Yleensä kuulee juttuja, että
kun Rauma on pienin liigapaikka-
unta, niin siellä fanaattisuutta riit-
tää. Lukko-fanit seurasivatkin ot-
telua niin tarkasti, että jos nousi
hetkeksikin seisomaan kesken pe-
lin peittäen jonkun näkymän, tuli
siitä välittömästi kuittia.

Mutta arvatkaa mitä tekivät
Lukko-fanit 0-3 tilanteessa Lukon
pelatessa ylivoimaa ja yrittäen
päästä vielä peliin mukaan?
Buuasivat omilleen!

Eli eiköhän näytetä
Raumalaisille seuraavassa kohtaa-
misessa OIKEAA kannustamisen
mallia!

Faniterveisin, Joel Lingman

PS. Ja 11.12 sitten kaikki mu-
kaan Ässiä kaatamaan! Luvassa
erittäin todennäköisesti jälleen le-
gendaarinen reissu. ; )
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Tuskin koskaan on Blues-fanina
olo ollut siinä määrin tyhjä arpa
kuin alkukauden aikana. Kova oli
joukkueen itselleen asettama rima
nappiin menneen harjoituskauden
jälkeen: Blues pelasi harjoituspe-
leissä järkevää kiekkoa, peli tuntui
olevan tasapainossa ja tiukat pelit
kääntyivät voitoksi. Vaikka pelaa-
jat tuskin tunsivat itseään
voittamattomiksi, ainakin fanien
keskuudessa hyvin mennyt
harkkakausi nosti odotuksia: mik-
si sitä nyt ainakaan huonompaa
odottaa kuin mitä joukkue oli sii-
hen mennessä esittänyt. Ensim-
mäisessä liigapelissä Turussa 16.9.
oli pientä puristamista, voitto tuli
”vasta” Landon Wilsonin komeal-
la veivillä rl-kisassa.

Turun-vierailusta aina 27.10.
asti (Blues-JYP) tapahtuikin sitten
jotain mistä Ben Furman kirjoittai-
si helposti kirjan tai kaksikin. Kär-
pät, Jyp, Lukko, Pelicans, Ilves,

Jokerit, Tappara, SaiPa, Ässät,
HPK, HIFK ja uudelleen Jokerit –
kaikilta kuokkaan. Listalta löytyy
siis juurikin kaikki SM-liigan jouk-
kueet paitsi toverimme Turusta.
Vuotava puolustus, kyvyttömyys
erikoistilanteissa, akuutti luovuu-
den puute hyökkäyspelissä ja
ajoittain jopa maalivahtien pienet
herpaantumiset söivät miestä ro-
tan lailla. Tappioiden välissä Blues
ehti pelaamaan jopa kauden par-
haan ottelunsa kouluttamalla
HIFK:ta kotona 4-0. Toinen ”tah-
ra” muuten puhtaaseen sarjaan oli
kotivoitto TPS:stä rankkareilla 4-
3. Irvileuoilla oli hauskaa: Blues oli
sarjan tähänastinen yllättäjä, ”…
yleensä ne tippuvat kanveesiin
vasta marraskuussa”.

Joukkueen mahalaskun aikana
myös kaukalon ulkopuolella
kuhisi: Barry Smith saapui anta-
maan valmentajakonsultaatiota ja
olikin yks kaks yllättäen pääval-
mentaja, eikä kohta enää ollutkaan
kun päätti kieltäytyä tehtävästä.

Syöksykierteen lyhyt oppi-
määrä

Alkukauden yhteenvetoa

Rocky Rautakallio otti vastuun it-
selleen, Smith auttoi taustalla.
Christian Ruutun päätä tarjottiin
vadille iltapäivälehdissä ja netin
keskustelupalstoilla: kieltämättä
on ihan perusteltua perätä
organisaatiolta vastuunkantoa,
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aina ei vika voi olla valmentajissa.
Toivottavasti pääkallopaikalla tie-
detään mitä ollaan tekemässä. Tai
tiedetään edes koska on aika antaa
viestikapula eteenpäin. Toisaalta
katsomosta on helppo meluta ja
meuhkata…

Viimeisissä peleissä ennen
maaottelutaukoa Blues onnistui
napsimaan jo muutaman voi-

tonkin, mutta aika masokismia se
sarjataulukon katsominen vieläkin
on. Hiukan valoa Rautakallion ajan
Bluesissa on kuitenkin jo näkynyt:
joukkue on omaksunut peliinsä uu-
den aspektin, maalinteon.
Ulkomaalaispelaajat ovat herän-
neet kantamaan vastuuta, varsin-
kin uusi mies Kolanos on ollut sel-
keä apu hyökkäyspäässä. Lisäksi
mies on jotenkin onnistunut herät-

tämään Donald MacLeanin. Pieniä
merkkejä paremmasta huomises-
ta on olemassa. Tai jos ei nyt ihan
huomenna olla ”tikissä” niin jos
vaikka kuukauden päästä. Täytyy
tosiaan toivoa että kaikki mikä ei
tapa, vahvistaa.

- Ilkka Penttilä
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Blues Fan Clubin ja SM-liiga
Fan Clubien jäsenedut

Blues Hockey

- Kausikortti alennettuun fanihintaan

- 10% alennus fanituotteista Areenan Blues
Shopista

Fan Club

- Fanien oma jäsenlehti Fan News

- n. 5•:n alennus fanimatkoista

Grilli Ribis (Tapiola, Heikintori)

- 15% alennus ruoista

Kelloliike Pulkkinen (Tapiola, Sampokuja)

- 10-20% alennus ostaessasi tuotteita

Sports Academy Iso Omena

- - Tuoppi ja siideri aina Happy Hour -hintaan.

- Kahvi ja tee 1•

- Iso limu 2•, pieni limu 1•.

MUISTA PITÄÄ JÄSENKORTTI MUKANA!

(Etu on henkilökohtainen ja Sports Academyn
henkilökunnalla on oikeus tarkistaa kortin käyttä-
jän henkilöllisyys. Väärinkäytöstapauksessa jäsen-
kortti voidaan ottaa pois.

Fysiokunto Merja Mäkeläinen

-10% Hieronnasta

-15% Fysikaalisista hoidoista

Blues Fan Clubin omat edut: SM-liiga Fan Clubit ry:n jäsenedut:

(edut koskevat kaikkia Blues Fan Club ry:n jäseniä)

Nahka-asuste Mauritz

-  -15% normaalihinnoista (www.nahka-asuste.com)

alennuksen saa korttia näyttämällä myymälöissä tai tilauksen
yhteydessä mainitsemalla SM-Liiga fan club ry

Videofirma Makuuni

MAANANTAIETU. Uutuuselokuvan vuokraajalle toinen elokuva
veloituksetta (ei uutuus). Etu koskee normaalihintaisia
elokuvavuokrauksia ja on voimassa joka maanantai 30.6.2005 asti.

Hockey Busters

- Hockey Busters.com antaa SM-liiga Fan Club Ry:n jäsenille 5 -
10 % alennuksen ovh hinnoista / per ostoskerta, tuotteesta riippuen.

Tilauksen yhteydessä tulee mainittaessa SM-liiga Fan Club.

Tilaukset tulee tehdä puhelimella, s-postilla tai liikkeessämme.

Toimitus ehdot löytyvät  http://www.hockeybusters.com

www.pulju.fi

 -5% alennus normaalihinnoista (etuus voimassa 14.9 lähtien kau-
den loppuun asti.)

tilattaessa mainittava "lisätiedot"  kohdassa sana SM-Liiga Fan
Club ry

Veikkaaja-lehti

- 6kk 40,- (norm 49,-)

-8kk 56,- (norm 62,-)

- 12kk 79,-

Tilaus tekstiviestillä tai Fan Clubin sivuilta löytyvällä kupongilla.
Tekstiviestillä tilaat seuraavasti:

-Lähtetä viesti TILAA K0140 6 NIMI LÄHIOSOITE POSTIOSOI-
TE numeroon 16233. Viesin hinta on 0,25e.   Jos haluat tilata 8 kuu-
kautta, korvaa numero 6 numerolla 8 ja jos 12 kuukautta, numerolla
12.
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BFC:n mainetta niittänyt jouk-
kue matkusti lauantaina 13.11 Hä-
meenlinnaan, jossa pelattiin perin-
teinen SM-liigajoukkueiden
fanclubien välinen salibandy tur-
naus. Eläimellisestä pelityylistään
tunnettu BFC oli saanut kokoon
kaikkien aikojen joukkueen,
mediassa puhuttiinkin Dream
Teamista. Maalilla oli kokemusta,
puolustuksessa voimaa ja käsiä,
hyökkäyksessä hyvä yhdistelmä
taitoa, fyysisyyttä ja liikettä. Lähes
vuoden voitoitta arvokisoissa pe-
lannut espoolaisryhmä lähti pa-
rantamaan viime kauden neljättä
sijaa.

BFC joutui todelliseen
kuolemanlohkoon. Samassa
lohkossa pelasivat molemmat pk-
seudun joukkueet, kädetön  Luk-
ko, kädettömämpi TPS ja ensim-
mäistä kertaa mukana ollut Porin
Ässät.

Lindholm Linesin bussi kaarsi
Hämeenlinnan salibandypyhätön
pihaan ja punaista mattoa
rullattiin esiin kun BFC:n miljoona-
miehet astelivat tuhansien kannat-
tajiensa välistä kohti pukusuojia.
Päävalmentajaksi alkusyksystä ni-
mitetty Antti Halko antoi taktiset
ohjeet ja ennen TPS-ottelua ehdit-
tiin vielä katsoa videolta turkulais-
ten kuvioita.

BFC otti pelin nopeasti haltuun
ja parissa minuutissa peli oli jo 2-
0. Etenkin Tero Airaksisen johta-
ma ykkösketju oli hyvällä pelipääl-
lä. Ketjun laidoilla pelasivat pitkän
linjan BFC-hyökkääjä Jussi Sulin
sekä suurella rahalla hankittu Jan-
ne Kumpuniemi, joka vastasi hy-
vin huutoon tekemällä 2+1 tehot.
Kumpuniemen kasvoilta paistoikin
vapautunut hymy taiston tauot-
tua.

"Saatiin peliin hyvä startti ja
junnut pelas erittäin hyvällä jalal-
la. Mieltä lämmitti Huttusen
Sashan huikea läpisyöttö allekir-

joittaneelle. Siitä syntyi voitto-
maali." hän kertoi lehdistötilaisuu-
dessa.

Parin tunnin juomatauon jäl-
keen edessä oli kahden ottelun put-
ki. Ensin vastaan asettui huimasti
viime vuodesta kehittynyt Rau-
man Lukko sekä suurin mestari-
suosikki - BFC:tä usein löylyttänyt
HIFK.

Lukko säikäytti juhlakauden
kunniaksi valkoisilla paidoilla pe-
lanneet espoolaiset heti ensimmäi-
sellä minuutilla: Yllättävä laukaus
upposi maaliin ja hyvin pelannut
Nikkari oli yllätetty ensimmäisen
ja viimeisen kerran tässä ottelus-
sa. Heti seuraavassa vaihdossa
härkämäinen powerforward Antti
Halko tykitti BFC:n tasoihin ja rau-
malaiset putosivat kyydistä. Rami
Vanhanen vei hyvällä viimeistelyl-
lä BFC:n johtoon ja ykkösketju
niittasi loppulukemat: Rauma kaa-
tui 4-1.

Nyt tarkkana. 13.11 kello 11:30
- 12:00 paikallista Hämeenlinnan
aikaa tehtiin suurta espoolaista
urheiluhistoriaa. BFC voitti
Idrottsföreningen Kamraterna i

Helsingforsin 2-1 numeroin. Sel-
västi turnauksen viihdyttävim-
mässä ottelussa jokainen BFC:n
pelaaja laittoi kaikkensa peliin ja
kapteeni Mikko Björklund huudatti
joukkueensa hurjaan liitoon. HIFK
piti koko ajan palloa ja vyörytti ti-
lanteita Nikkarin maalille mutta
BFC pelasi uhrautuvasti. Suurta
tunnustusta on annettava
puolustajille jotka tekivät suuren
työmäärän pitäessään HIFK:n pe-
laajat poissa avopaikoista. BFC siir-
tyi johtoon kun Janne
Kumpuniemi nousi laidasta ja syöt-
ti taakse Tero Airaksiselle jonka
rannelaukaus meni maalivahdin
kautta maaliin. HIFK tuli toisessa
erässä tasoihin, mutta espoolaiset
eivät lannistuneet. Kolme minuut-
tia ennen loppua Kumpuniemen
avauksesta Airaksinen pääsi pelaa-
maan tyhjän maalin Jussi Sulinille,
joka ei erehtynyt vaan iski voitto-
maalin.

HIFK rynnisti vielä lopussa ko-
vasti päälle ja kerran pallo kilahti
ylärimaan. BFC otti historiallisen
2-1 voiton ja paikka semifinaaleis-
sa oli periaatteessa varma.

"Pystyttiin pitämään itsemme
henkisesti kasassa ja tehtiin maalit

SM-Liiga Fan Clubit ry:n
salibandyturnaus

BCF matkasi turnaukseen Lindholm Linesin sponssaamalla bussilla. Kiitok-
set siitä vielä kerran uskolliselle yhteistyökumppanillemme.
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niistä paikoista joita meille
siunautui. Joukkueen puolustus oli
uhrautuvaa.

Työvoitto koko joukkueelle.
HIFK:n käyttäytyminen oli ala-ar-
voista. Surkeita häviäjiä." kom-
mentoi ottelun jälkeen erittäin
tyytyväinen päävalmentaja Antti
Halko.

Tämän jälkeen vatsat olivat
täynnä ja Jokerit pääsi viemään
BFC:tä huolella. Janne
Kumpuniemi vei kymmenen se-
kunnin jälkeen BFC:n johtoon mut-
ta Jokerit tulivat seuraavan kym-
menen sekunnin aikana tasoihin.
Pienellä kentällä pelatussa ottelus-
sa BFC ei ollut parhaimmillaan ja
Jokerit voittivat 7-3, vaikka es-
poolaiset saivat hyvän kirin aikaan
toisen erän alussa. Jokerit oli pa-
rempi ja vei ansaitut pisteet. Halko
otti osavastuun tappiosta: "HIFK-
voitto saattoi olla meille henkises-
ti liian iso juttu. Voin henkilökoh-
taisesti ottaa osavastuun romah-
duksesta, sillä en osannut ottaa
joukkuetta uudestaan haltuun
tarvittavalla tavalla."

Lohkovaiheen viimeisessä otte-
lussa BFC pelasi ensimmäistä ker-
taa mukana ollutta Porin Ässiä vas-
taan. Ässät ei ollut esittänyt tur-
nauksessa kovin hyviä otteita ja
BFC lähtikin otteluun takki auki.
Ykkösketju väsäsi kaksi maalia ja
BFC johti 2-0 - tässä vaiheessa lii-
ke loppui ja Ässät säikäytti totaali-
sesti espoolaiset nousemalla mi-
nuutissa tasoihin - molempien
maalien aikana BFC:llä oli
ykkösketju kentällä. Kun
ykkösketju ei peliä ratkaissut, nou-
si ratkaisija yllättävältä taholta.
Ottelan veljessarjan nuorempi pai-
nos Teemu Ottela ratkaisi ottelun
tarkalla rannelaukauksellaan ja
tuuletti itselleen vielä kaksi-
minuuttisen. Alivoima kuitenkin
toimi ja BFC otti Ottela jr:n maalil-
la 3-2 voiton ja näinollen BFC voitti
alkulohkon.

Semifinaaliparit olivat Blues-
HPK ja Tappara-HIFK. Näistä
otteluista ei kerrottavaa jälkipol-
ville jäänyt. HPK:lta turpiin 6-0 ja
Tapparalta 9-4.  Mestaruus meni
jälleen HPK:lle. BFC:n sijoitus nel-

jäs - aivan kuten viime vuonnakin.

Antti Halko pisti turnauksen
pakettiin: "Oli hienoa voittaa loh-
ko ja ennenkaikkea HIFK. Lisäksi
oli hienoa pelata jo toistamiseen
pronssista. Menestys olisi voinut
olla huomattavasti parempaa, jos
jatkopelit olisivat olleet seuraava-
na päivänä. 7 peliä yhteen päivään
oli liikaa - niin henkisesti kuin fyy-
sisestikin."

Kokonaisuutena turnaus oli on-
nistunut. Etenkin hyvin menneet
alkupelit, HIFK-voitto ja alkuloh-
kon voitto olivat suuria saavutuk-
sia joista puhutaan kylillä vielä pit-
kään. Jokaiselta osa-alueelta löy-
tyi onnistumisia. Nikkari pelasi
maalilla hyvän turnauksen ja oli
kentän paras pelaaja HIFK-ottelus-
sa. Puolustuksessa kokeneet isot
miehet Björklundin johdolla hoiti-
vat hommansa tyylikkäästi, eivät-
kä päästäneet räkänokkia

BFC:n sisäinen piste-
pörssi
Janne Kumpuniemi 7. 5+3=8
Tero Airaksinen 7. 4+2=6  4min
Jussi Sulin         7. 3+2=5
Antti Halko          6. 2+1=3
Santtu Sotka 7. 2+1=3  2min
Janne Häyrinen 7. 1+2=3
Mikko Björklund 7. 1+2=3
Teemu Ottela 6. 1+0=1  2min
Rami Vanhanen 5. 1+0=1
Simo Huotilainen 7. 1+0=1
Sasha Huttunen 6. 0+1=1  5min(!!)
Tuomas Ottela 7. 0+1=1
Ilkka Taponen 7. 0+1=1  2min
Antti Kauttu 6. 0+0=0
Sauli Heinonen 7. 0+0=0  2min
Kim Mikander 7. 0+0=0
Pekka Nikkari (MV) 7. 0+0=0

hyppimään silmille. Ykkösketju
vastasi huutoon eikä flopannut(!!!)
- ykköstykki Janne Kumpuniemi
sijoittui koko turnauksen piste-
pörssissä seitsemänneksi.
Airaksinen ja Sulin täydensivät
hyvin tätä ketjua. Päävalmentaja
Antti Halko piti joukkueen kurissa
kiitettävästi ja "Pölkyn" hyvä lau-
kaus yllätti monta kertaa vastus-
tajan molarin. Huotilainen, Vanha-
nen ja Kauttu tekivät kovaa duunia
ja myös tulosta syntyi. Nuoret ka-
verit antoivat myös kaikkensa tais-
telutahdon ruumiillistuman Tuo-
mas Ottelan johdolla.

Lindholm Linesin bussi katoaa
horisonttiin ja hallin valot sammu-
vat. Sota on ohi.

BFC:n ottelut
turnauksessa
Blues - TPS 6-0
Blues - Lukko 4-1
Blues - HIFK 2-1
Blues - Jokerit 3-7
Blues - Ässät 3-2

S e m i f i n a a l i
Blues - HPK 0-6

Pronssiottelu
Blues - Tappara 4-9
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LA 11.12.Ässät - Blues

TO 30.12.TPS - Blues

KE 5.1. Jokerit - Blues

LA 8.1. SaiPa - Blues

LA 5.2. Lukko - Blues

LA 26.2. HPK - Blues

KE 9.3. Tappara - Blues

Runkosarjan viimeinen peli, matka järjestetään mikäli pelissä on panosta

Fanimatkat kaudella 2004-05

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Areenan fanipiste
 tai 040 572 3553

Fan Clubin kautta myös liput muihin Helsingin otteluihin


