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Blues 20 V.

Suuri juhlakausi on alkamassa kiinnostavissa merkeissä.

Ensinnäkin uusia pelaajia on hankittu, etenkin puolustuspäähän on satsattu,eikä hyökkäystäkään ole koko-
naan unohdettu. Sen osoittaa harjoituspeleissä hyvä nousujohteinen kehitys jota on ollut ilo seurata. Aivan kuten
Matinkylän vanhassa hallissa ollut Espoolaishenki olisi tarttunut pelaajiin ja saanut siniset sydämet lepattamaan.

Sitä sopii ainakin toivoa ja mitä Faneihin tulee ,niin se puoli on ollut mielestäni aina kunnossa.

Mielenkiintoiseksi tekee kauden alun myös se, että NHL lakon varjo leijailee amerikan mantereen yllä ja mitä
villeimpiä huhuja kuulee käytävillä kuiskittavan. Totuus on kuitenkin se, että ennen ei kannata nuolaista kun
tipahtaa ja silloinkin kannataisi katsoa ensin mitä nuolaisee.

Toivotaan että faneilla,valmentajilla ja pelaajilla sekä koko organisaatiolla on yksi ainoa päämäärä, joka on
Kanadamaljan tuominen Espooseen .

Hyvää kautta toivottaen:  Mikko Björklund.

Pääkirjoitus

Avunhuutoon voi vastata monel-
la tavalla ja apua voi tarvita mones-
sa muodossa.

Kesällä jääkiekkoa rakastavan
aika saattaa tulla tylsäksi ja turhau-
tuminen sattaa käydä
ylitsepääsemättömäksi. Kun kaikki
tietokone/konsoli lätkäpelit on
koluttu ja pelattu puhki jo kolmes-
sa viikossa ja tilanne jääkaapissa on
sen kaltainen, että ruotsalainen
mustakulta on vähissä on oikea
suunta länteen päin. Päätimme Pe-
kan kanssa, että asiat eivät voi ede-
tä näin ja kun Pekka oli jo aikaisem-
min jutellut Eniweille, asia oli selvä
jo ensimmäisellä puhelulla ja mat-
ka rakkaaseen naapurimaahan voi
alkaa. 2.7.04 astumme risteily-
alukselle hieman hämillämme, sillä
Keke ei ehtinytkään mukaan
lauttaan, vaikka olisi halunnut tul-
la katsomaan synnyinmaataan ja oli

alustavasti lupautunut
oppaaksemme. Onneksi emme pit-
kään murehtineet tätä asiaa, vaan
laitoimme asiat tärkeysjärjestyk-
seen. Eli istuimme alas ja aloimme
aamuun asti venyneen keskustelun
jääkiekosta.

Marianhaminan kohdalla heräsi
kysymys siitä missä jamassa oli
Ruotsalainen jääkiekko, siinä sa-
malla päätimme ottaa asiasta sel-
koa. Ruotsalaiset osaavat huonosti
suomea jonka saimme kokea heti
ensialkuun mutta onneksi me
osasimme puhua sujuvaa lontoota,
jota tosin ruotsalaiset eivät
meinanneet ymmärtää, syy taitaa
olla täkäläisessä koululaitoksessa.

Päädyimme monen mutkan
kautta AIK:n treeneihin ja saimme
kuulla, että kovin hyvin ei AIK:lla
mene. Totuus piilee siinä että pelit

AIK kuuleeko Helsinki - Blue-
sin fanit AIK:n kesätreeneissä

eivät ole rullaneet moneen kauteen
ja korkeapalkkaiset pelaajat ovat jär-
jestäen olleet unten mailla tultuaan
AIKn riveihin.Nyt haetaan vauhtia
hieman alempaa ja kasataan organi-
saatiota kuntoon. Hyvää tässä on se,
että nyt omia junnuja peluutetaan ja
talkoohenki on palannut toteaa Lefa
hallimestari. Totta tosiaan täytyy
sanoa, että oltiin Pekan kanssa sa-
maa mieltä. Ainakin treeneissä nuo-
ret pojat pitivät hauskaa ja meno
näytti rennolta. Asia on nähtävä
niin, että ruotsalaiset tuppaavat löy-
tämään asioista yleensä sen positii-
visen puolen vaikka kalja on
laimeampaa.

Keijot kuittaa Tukholmasta.
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Blues Fan Clubin minigolf-
turnaus 9.9.2004

Perinteinen minigolf kisa pidet-
tiin taas Espoon keskuksessa Lions
Clubin radalla. Paikalle saapui vain
pieni joukko kisailijoita, mutta tiuk-
ka kisa saatiin silti aikaiseksi. On-
neksi sää suosi golffareita.

Tänä vuonna turnauksen voitti
Jari Monto 48:lla lyönnillä. Toisek-
si sijoittui Tuula Vauhkonen 54:lla
lyönnillä ja kolmanneksi Heidi
Liukkonen 57:lla lyönnillä.

Ensi vuonna sitten taas
pelaillaan ja toivottavasti saadaan
paikalle hieman enemmän
kisailijoita.

Blues Fan Clubin harrastustoi-
minta on kokenut melkoisia uudis-
tuksia sitten viime kauden. Niistä
ensimmäisenä mainittakoot
harrastusvastaavan vaihtuminen
Antti Seppisestä allekirjoittanee-
seen. Seppinen teki viime kaudella
uraa uurtavaa työtä saadakseen
bfc:n sählyjoukkueen nykyiseen
iskuunsa. Kiitokset siitä Antille,
joka muuten viettää tulevan kauden
Japanissa.

Antin saappaiden täyttäminen ei
tule olemaan helppoa. Siihen ei
välttämättä riitä pelkkä allekirjoit-
taneen sama etunimi. Asiaa vai-
keuttaa entisestään tutun pelipai-
kan, Espoon Arena Centerin, muut-
taminen kulttuurikeskukseksi. Ei
kuitenkaan hätää! Sähly jatkuu
yhäkin - isompi, pidempi ja leikkaa-
maton!

26.9.2004, eli viikko Bluesin en-
simmäisen kotipelin jälkeen, BFC-
sähly aloittaa harjoittelunsa kohti
uusia turnauksia ja pelejä. Harjoi-
tukset järjestetään sunnuntaisin

kello 17-18 joka viikko. Harjoitus-
paikkana kokonainen Soukan kou-
lun 335 neliömetrinen liikuntasali.

Kyseinen koulu sijaitsee
Soukankujalla, ja sinne pääsee koh-
tuullisessa ajassa yhdellä julkisella
kulkunevolla mm. matinkylästä,
haukilahdesta, olarista, friisilästä,
suomenojalta, tapiolasta, kampista
jne jne. Itsensä löytää varmiten pe-
rille käyttämällä apuna YTV:n
reittiopasta (www.reittiopas.fi).
Hinnat ovat tutut viime kaudelta.
Jäsenet syyskausi 20
e ja pelikerta 2 e.
Muille hieman
tyyriimpänä: syys-
kausi 30 e ja peli-
kerta 3 e. Näin ollen
sijainnin tai hintojen
ei tulisi olla kenelle-
kään ongelma!

Toistaiseksi ei ole
sovittuja päivämää-
riä turnauksista tai
otteluista, mutta nii-
tä on luonnollisesti

tiedossa. Keväällä on ainakin vuo-
sittain järjestettävä sm-liigan fanien
yhteinen salibandyturnaus. Niinpä
myös treeni harjoituksissa tulee ole-
maan viimekautta kovempaa! =)
Tavoitteena tietenkin viime kevään
ja kesän laskusuhdanteen muutta-
minen voitokkaaksi. Niinpä kaikki
kynnelle kykenevät treenaamaan
tulevia koitoksia varten!

Harrastusvastaavanne: Antti
Halko.

BFC sählää yhäkin

Kiitos kaikille tänä vuonna mu-
kana olleille!!
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Bluesin kesäturnaukset
LAHTI

Blues Fan Clubin perinteinen
turnausmatka suuntautui tänäkin
vuonna Lahteen. Matkaan päästiin
Sports Academyn tuella edulliseen
hintaan. Kuljetuksesta vastasi pe-
rinteisesti Lindholm Lines ja
majoituksen hoiti Cumulus.

Paikalle lähti pieni, mutta
pippurinen porukka. Mukana oli
myös uusi sukupolvi Blues faneja;
3 kuukauden ikäinen Pinja.

Onhan harjoitusturnaus hyvä ti-
laisuus ennen varsinaista kauden
alkua tutustua joukkueeseen / op-
pia tunnistamaan uudet  pelaajat.

Peleissä ei juuri kehumista ollut,
mutta niinhän se on kauden tässä
vaiheessa. Ruosteessa olivat kyllä
kannustajatkin, mutta rumpu sen-
tään oli löytynyt matkaan.

Muuten reissu oli onnistunut,
nautittiin hyvästä seurasta ja Lah-
den yöstä.

Perinteisesti kaikki olivat ajois-
sa bussilla kotiin lähdettäessä. Sen
verran tuli kuitenkin nukuttua että
osa tavaroista tuli postilla perässä…

Mukana Pelicans, Saipa, Trond-
heim ja Blues

PORI

Toinen turnaus johon Blues
osallistui pelattiin Porissa 26-28.8.
Paikalle lähti omilla autoilla kym-
menisen innokasta fania.

Peli näytti paljon paremmalta
kuin viikko aikaisemmin lahdessa.

Torstai iltana Pori oli aivan
”kuollut” kylä; ei ristinsielua mis-
sään pelin jälkeen.

Ja lopuksi pieni vihje: Jos tilaat
taksin jäähallille  - kannattaa mai-
nita että kysessä on siis Porin jää-

halli (ei Rauman)

TURNAUSVOITTO!!!

Mukana Pelicans, Lukko, Ässät
ja Blues
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Bluesfanit Prahassa

Kumma juttu, että ei väsyttänyt
yhtään kun kello soi tiistaiaamuna
jo neljältä. Kapsäkit oli suurin piir-
tein valmiiksi pakattuina odotta-
massa lähtöä. Pitkään suunniteltu
MM-kisamatka oli vihdoin alkamas-
sa. Tänä vuonna kisat pidettiin Pra-
hassa, joten sinne sitten neljä Blues-
fania ja yksi Kärppä lähti. Paikan
päällä nähtiin toki lisää tuttuja. So-
pivat lennot löytyivät Austrian
Airlinesilta; vaihto Wienissä,mutta
ei se matkantekoa häirinnyt, hiukan
vaan hidasti.

Praha on kaunis historiallinen
kaupunki, jonka päivärutiineja
MM-kisat eivät juuri heilauttaneet.
Kaupungilla tuskin muuten olisi ki-
soja huomannut olevankaan, jos ei
oteta lukuun turisteja, joiden pu-
keutumisesta erotti mistä maasta
tultiin. Hyvää ruokaa ja olutta oli
edullisesti tarjolla. Nähtävyyksien

katseluun ei juuri jäänyt aikaa, mut-
ta sentään tunnetuimmat tuli näh-
tyä, sillä pelipäiville tuli mittaa
enemmän kuin tavalliselle työ-
päivälle.

Jäähalli oli uusi ja turvatoimet
mittavat. Tarkistukset jatkuivat joka
pelipäivä. Reput yms. läpivalaistiin
ja ihmiset tarkistettiin jopa tarkem-
min kuin lentokentällä. Eväitä ei
kannattanut ottaa mukaan, koska
sisälle asti ei päässyt omenakaan,

puhumatta kameroista, sateen-
varjoista ym.ym. Jopa otteluiden
välillä halli tyhjennettiin kokonaan
ja sama ruljanssi uudestaan. Onnek-
si oltiin lomalla, eikä kiirettä ollut
mihinkään…

Suomen pelipäivänä touhu alkoi
aikaisin: Herätys kahdeksalta ja
aamupalalle. Sitten pitikin aloittaa
kisavarustusten tekeminen. Muuta-
ma harjoitteluversio suomenlipusta
kasvoväreillä reisiin ja sitten seuraa-
vat poskiin. Peruukit päähän, paidat
päälle, liput mukaan ja matka kohti
hallia sekä kisatelttaa. Teltalla oltiin
ajoissa ja siellä muiden suomalais-
ten kanssa vielä paranneltiin kisa-
varustusta. Muutama tunti ennen
pelin alkua alkoi teltalla tunnelma
yltyä. Jokainen maa sai oman
kannustuksensa ja kaikki yhdessä
niitä kannustettiin. Den glider in….

Suomi – Kanada pelistä ei var-
masti tarvitse juuri mitään mainita.
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Tosin ruotsalaiset oli koko pelin
meidän puolella, joten taustatukea
saatiin reilusti. Tästä syystä osa
meistäkin sitten finaalissa kannusti
Tre Kronoreita. Pelin jälkeen men-
tiin taas takaisin teltalle ja meno
siellä oli mahtava. Ihmiset tanssivat
pöydillä, lohduttivat toisiaan ja
tsemppasivat muita illan seuraavaa
peliä varten.

Euroopassa osataan kannustaa
ja ottaa ilo irti, toisin kuin meillä
pohjoisessa. Laulu raikaa ja
remakka on melkoinen ottelun ai-
kana. Asiattomuuksia myös löytyy
enemmän. Jos tuomarin työskente-
ly ei miellyttänyt, satoi jäälle tava-
raa. Ehkä meidän vaisumpi tunne-
lataus on tässä suhteessa parempi.

Viimeisenä iltana jäi sitten juh-
liminen vähemmälle, kun tutustut-
tiin paikalliseen poliisiasemaan.
Maksulliseen talletuspaikkaan jäte-
tyt kamerat kun olivatkin kadon-
neet. Ja eihän niitä tietenkään löy-
tynyt…

Kaiken kaikkiaan kisakokemus
oli niin hyvä, että taidetaan lähteä
toistekin! Itävalta vuonna 2005 tai
kenties Latvia 2006. Ja eiköhän läh-
detä isommalla porukalla!
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BFC:n sählyjoukkue Aurinko
turnauksessa

BFC osallistui kesällä Aurinko-
turnaukseen jossa auriko ei
paistannut kuin terassilla.

Oliko syynä kesäkunto vai vää-
rä mailan valinta siihen on vaikea
ottaa kantaa.

Tärkeintä oli kuitenkin päästä
pelaamaan ja pitämään hauskaa,
vaikka vanha tosiasia on se että
voittaminen on keskimäärin
kivempaa kuin häviäminen. Eli pe-
lit meni miten meni vaikka meillä
oli vahva joukkue jalkeilla, tosin osa
pelaajistamme oli armejassa ja osa

tryoutleirillä Turkissa,Kreetalla ja
ties missä.  Ajankohtaan nähden BFC
pelasi kuitenkin hyvin ja etenkin
nuorisokenttä oli lupaava. Lisäksi
Sotkan siirtäminen maalista hyök-
kääjäksi piristi peliä.”Kaikki meistä
antoi kyllä kaikkensa” totesi Antti
Seppinen joka pelasi toistaiseksi vii-
meisen ottelunsa BFC maineikaassa
joukkueessa. “Kyllä ikävä tänne tu-
lee “ Japaniin siirtyvä Seppinen to-
tesi.

BFClle jääkin iso kolo paikatta-
vaksi puolustukseen, sillä Antti on
kokenut pelaaja jonka haamu-

syöttöja jäädään kaipaamaan yhtä-
paljon kun arvaamatonta lämäriä,
nähtäväksi jää pystyykö uusi BFC
Hollantilaisvahvistus paikkaamaan
Antin jättämän aukon.

Kuvassa BFC Joukkue Aurinkoturnauksessa ylhäältä alkaen: Rami”Rambo”Vanhanen,Mikko Björklund, Suliin”Öljyranne”,Ilkka ”hukka”
Tapola, Antti “pitkämies”Kauttu,?. Keskirivi:Shassa  “Samettikäsi” Huttune n, Simo ”Taistelija” Huotilainen, Antti ”Japani” Seppinen, Sotka,
Kynä  Kumpuniemi ja Ottelan veljekset. Etualalla Pölkky ja Nikkari.
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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

- 5•:n alennus fanimatkoista

Grilli Ribis (Tapiola, Heikintori)

- 15% alennus ruoista

Kelloliike Pulkkinen (Tapiola, Sampokuja)

- 10-20% alennus ostaessasi tuotteita

Muita etuja neuvotellaan kaiken aikaa. Ajan-
tasainen lista eduista yhdistyksen nettisivuilla

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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Fan Clubin hallitus ja yhteys-
tiedot

Hallitus

Puheenjohtaja

Heidi Liukkonen

Varapuheenjohtaja, Tiedotus

Ilkka Penttilä

Sihteeri, Rahastonhoitaja,
Jäsenasiat

Eeva Niemeläinen

Internet

Petteri Laine

Katsomo- ja
harrastustoiminta

Antti Halko

Markkinointi, Fan Newsin
päätoimittaja

Mikko Björklund

Fanimatkat

Tuula Vauhkonen

fanimatkat@bluesfanclub.net

040 572 3553

Yhteystiedot:

Yhdistyksen postiosoite on:

Blues Fan Club ry

PL 54

02231 ESPOO

Yhdistyksen www-osoite on:
www.bluesfanclub.net

Yhdistyksen puhelinnumero on:
040 573 2553

Yhdistyksen sähköpostiosoite on
fanclub@bluesfanclub.net.

Henkilökohtaiset sähköposti-
osoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@bluesfanclub.net.
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Bluesin ottelut runkosarjassa
kaudella 2004-05

TO 16.09.2004  18:30 TPS - Blues

 SU 19.09.2004 15:00 Blues - Kärpät

TI 21.09.2004 18:30 JYP - Blues

TO 23.09.2004 18:30 Blues - Lukko

PE 24.09.2004 18:30 Pelicans - Blues

TI 28.09.2004 18:30 Blues - Ilves

 PE 01.10.2004 18:30 Jokerit - Blues

TO 07.10.2004 18:30 Blues - HIFK

LA 09.10.2004 18:30 Blues - Tappara

SU 10.10.2004 15:00 SaiPa - Blues

 TO 14.10.2004 18:30 Ässät - Blues

 LA 16.10.2004 18:30 Blues - HPK

 TI 19.10.2004 18:30 Blues - TPS

 KE 20.10.2004 18:30 HIFK - Blues

LA 23.10.2004 18:30 Blues - Jokerit

KE 27.10.2004 18:30 Blues - JYP

TO 28.10.2004 18:30 TPS - Blues

LA 30.10.2004 17:00 Lukko - Blues

 TO 04.11.2004 18:30 Kärpät - Blues

 LA 06.11.2004 18:30 Blues - Pelicans

TI 16.11.2004 18:30 Blues - TPS

 TO 18.11.2004 18:30 Ilves - Blues

 LA 20.11.2004 18:30 Blues - Jokerit

TO 25.11.2004 18:30 Blues - HIFK

 LA 27.11.2004 18:30 Blues - Ässät

 TI 30.11.2004 18:30 HPK - Blues

 TO 02.12.2004 18:30 Tappara - Blues

PE 03.12.2004 18:30 Blues - SaiPa

 TO 09.12.2004 18:30 JYP - Blues

LA 11.12.2004 17:00 Ässät - Blues

 TI 28.12.2004 18:30 Blues - HPK

TO 30.12.2004 18:30 TPS - Blues

SU 02.01.2005 16:00 Blues - Kärpät

 TI 04.01.2005 18:30 Blues - Lukko

KE 05.01.2005 18:30 Jokerit - Blues

LA 08.01.2005 17:00 SaiPa - Blues

TI 11.01.2005 18:30 HIFK - Blues

TO 13.01.2005 18:30 Pelicans - Blues

LA 15.01.2005 18:30 Blues - Ilves

TI 18.01.2005 18:30 Blues - Tappara

PE 21.01.2005 18:30 Blues - TPS

TI 25.01.2005 18:30 Jokerit - Blues

TO 27.01.2005 18:30 Blues - HIFK

 SU 30.01.2005 15:00 TPS - Blues

 TO 03.02.2005 18:30 Blues - JYP

 LA 05.02.2005 17:00 Lukko - Blues

 TI 15.02.2005 18:30 Blues - Pelicans

 TO 17.02.2005 18:30 Ilves - Blues

PE 18.02.2005 18:30 Blues - Jokerit

TO 24.02.2005 18:30 HIFK - Blues

LA 26.02.2005 17:00 HPK - Blues

TI 01.03.2005 18:30 Blues - Ässät

TO 03.03.2005 18:30 Kärpät - Blues

 LA 05.03.2005 18:30 Blues - TPS

TI 08.03.2005 18:30 Blues - SaiPa

KE 09.03.2005 18:30 Tappara - Blues
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PE 24.9. Pelicans - Blues

LA 30.10. Lukko - Blues

LA 11.12.Ässät - 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 Helsingin otteluihin


