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JÄÄKIEKKOILU SORTAVALASSA

1928
Laatokka n:o 14 = la 4.2.1928
--- Jäähockey. Sortavalaan saapuu perjantaina t.k. 10 pnä ruotsinmaalainen valmentaja opastamaan pelaajia
jäähockeysta. Ajasta ilmoitetaan tarkemmin toiste.

15 = ti 7.2.1928

Jäähockeyvalmentaja Sortavalaan ,
Torstaina ja perjantaina
… herra Enwald Tukholmasta on Ruotsin parhaita jäähockey-asiantuntijoita ja –pelaajia ja on hän jo saapunut
Suomeen. Virityksen toimesta tulee hän Sortavalaan ensi torstaina ja antaa ohjausta niinhyvin aktiivipelaajiksi kuin
myöskin toimihenkilöiksi aikoville…
Maaseutulaistenkin on syytä kiinnittää huomiotaan asiaan ja saapua seuraamaan ohjausta, sillä juuri maaseudulle
sopii jäähockey aivan erinomaisesti sillä siihen tarvitaan vain pieni, 30X60 m. kokoinen pelialue.
Viritys on tilannut Luistinliitolta kaikki kahdelle pelijoukkueelle tarvittavat välineet. Luistinradalle rakennetaan
parhaillaan erikoista jäähockeyrataa jotenka harjoitukset voidaan panna täyteen käyntiin heti valmentajan saavuttua
paikkakunnallemme.
Kun jäähockeypeli eroaa varsin oleellisesti meillä yleisesti jääpallopelistä eli bandystä, niin selostamme tässä lyhyesti
sen sääntöjä.
Pelikenttä
On, kuten edellä mainittiin, 60 m. pitkä ja 30 m. leveä ja on sen reunat ympäröity vähintään 25 sm:n korkuisella
lautareunuksella. Maali on paljon pienempi kuin tavallisessa jääpallopelissä, eikä se myöskään ole aivan kentän
päärajoilla, vaan vähintäin 150 sm. rajaviivalta keskustaan päin. Pallon sijasta käytetään kumitrissaa jonka läpimitta
on vähän yli 75 mm. ja jonka paino on n. 170 gr. Mailat ovat paljon pitemmät ja raskaammat kuin jääpallopelissä.
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Joukkueet ja peliaika.
Joukkueeseen kuuluu 6 miestä, nimittäin maalivahti, kaksi puolustajaa ja 3 hyökkääjää, mutta lisäksi on käytettävissä
2 varamiestä, joita voidaan milloin tahansa pelin seisahtuessa vaihtaa vakinaisten miesten kanssa. Paitsi erotuomaria
käytetään myöskin maalituomareita, joiden trissan vuoksi on oltava maalien suojassa, sekä ajanottajaa, joka
merkitsee muistiin kaikki pelin seisausajat, joita ei peliaikaa laskettaessa oteta huomioon. Itse peliaika 45 minuuttia,
mutta voi kestää kauemminkin, kuin välillä tulee aina keskeytyksiä.

Offside.
Jäähockeyssa on pelaajan muistettava monta seikkaa välttyäkseen offsideltä. Ensinnäkään hän ei saa syöttää
edestäpäin tahi syöttää taaempana olevalle. Tosin edessäpäin oleva pelaaja välttyy offsidelta, jos pallo kosketta
vastapelaajaa, kuten jääpalloilussa. Edelleen on heti pallon palattua pelattava takaisin omalle puolustusalueelle.
Pelikenttä on nimittäin jaettu kolmeen 20 m. levyiseen poikittaiseen alueeseen, joista maalien läheisyydessä olevat
ovat asianomaisen joukkueen puolustusalueita, ja näille viimemainituille alueille palanneet pelaajat eivät enää ole
offside, vaikkapa he näillä omilla puolustusalueillaan syöttäisivätkin eteenpäin toisilleen. Jos siis ei heti palaa
takaisin, tuomitsee erotuomari 1 minuutiksi pois pelistä. Vielä on huomattava, että hyökkäyksissä täytyy aina olla 3
pelaajaa mukana. Kun siis pelaajien on joko hyökättävä tai palattava takaisin, syntyy mitä vilkkainta peliä puolelta
toiselle. Mainittakoon vielä, että puolustusalueilla saa potkaista trissaa, mutta muualla ei.

16A = to 9.2.1928
--- Luistinradalla on soittoa tänään. Jäähockeyharjoitukset ovat vasta huomenna, sillä valmentaja saapuu vasta
iltajunassa tänään.

17 = la 11.2.1928

Luistinradalla
On huomenna, olympialaiskeräyspäivänä, soittoa ja kilpailuja. Tänään harjoittelevat jäähockeypelaajat klo 11 ap. 3 ja
6 ip, sekä sunnuntaiaamuna klo 9 ap. Ensimmäinen ottelu on sitten sunnuntaina klo 2, jolloin suojeluskunnan
torvisoittokunta soittelee. Illalla klo 7.9 soittaa R.T. 3:n soittokunta. Kaikkiin tilaisuuksiin on tavalliset pääsymaksut,
joista tulot kokonaisuudessaan lankeavat olympialaisrahastolle.
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1929
Sortavalan luistinradan avajaiset pidettiin vasta 20. tammikuuta.
Ti 22.1.1929

Virityksen jäähockeyjoukkue: T.Nohrström, Böök, Jordan, Kuukasjärvi, K.Nohrström ja Nyholm, varalla Hallberg,
Hukka ja Pulli.
Yllä oleva ottelu peruttiin pakkasen vuoksi.
Pe 22.2.1929 klo 17:30 Jääkiekko-ottelu Koulut – Viritys.
Mikäli ottelu yleensäkään pelattiin niin tulosta ei lehdessä uutisoitu.

Su 24.2.1929 pelattiin viimein ottelu viipurilaisten kanssa.
Viritys – Reipas 1 – 3 (1-1)
Kokoonpanoksi lehdessä ilmoitettiin. T. Nohrström, Böök, Jordan, Kuukasjärvi, Hukka, Nyholm, Hallberg,
Pulli.
Illalla pelattiin jäähockeytä, johon meikäläisetkin jo olivat melkoisesti perillä juonesta. Reipas voitti 3 – 1.
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Syksyllä perustettiin Sortavalan Palloseura (1.11.1929) ja joukkuelajit poistuivat Virityksen lajivalikoimasta.
Jääkiekkoilu kuului SPS:n lajikirjoon, mutta… niin miksi ei.

Sortavalan Palloseura muutti kirjansa Kuopioon
Vaihtoi nimensä Kalevan Palloksi
Ja pelasi ensimmäisen jääkiekko-ottelunsa

su 15. 4.1945
su 25.11.1945
pe 19.12.1947

Tiedot koonnut Arttu Dahlström (talsti @ yahoo.com)

Tietolähteet: sanomalehti Laatokka 13.12.1927 – 14.4.1928, 3.1.1929 – 31.12.1938
Sanomalehti Karjala ma 25.2.1929

Päivitetty 6.11.2018

Mikäli löysit tämän hakukoneella, saatat silmäillä vanhaa tietoa.
Tuoreimmat päivitykset osoitteesta dale.suntuubi.com

