Calja-Weikots årsberättelse 2013
Efter att det nya året 2013 påbörjades, blev det även ett nytt år för Calja-Weikot med en ny
förväntansfull sportchef. Året började lugnt med träningar varje torsdag i en ny träningslokal i
sirkkalabackens skola. Det utövades mest innebandy men även andra sporter som futsal, basket och
volleyboll.
Under april månad blev det mer intensivare träningar i innebandy efter att Calja fick ihop till ett
herrlag i lördagsturneringen i kilosport 13.04.2013. Det var enbart fyra lag som deltog och Calja
knep tredje platsen efter en vinst, en oavgjort och en förlust. Flera av spelarna i motståndarlaget
spelade på hög nivå så tredje plats ansågs som en lyckad placering. Kvällen avslutades med den
traditionella Calja-bastun som brukar ordnas varje vår. Med en sammanfattning var det en mycket
lyckad dag för Calja.
Träningarna fortsatte ända till början av maj och efter det fick Calja-Weikot sommarlov.
I början av den nya terminen började fotbollsserien och utan tvekan anmälde Calja-Weikot sig med
ett lag med några nya namn och förstärkningar. Efter de sämre resultaten från tidigare år var denna
höst en framgångsrik period för laget, vad gällande fotbollen. Första matchen den 23.09.2013 kom
den efterlängtande segern mot DLH, historikerföreningen i Åbo Akademi. Slutresultatet blev 2-1 till
Calja och det blev direkt en mycket god stämning och bra kemi i laget. Gruppspelsmatcherna
fortsatte och Calja kom på andra plats i gruppen, efter de regerande mästarna Joga Ekenäs. På fem
matcher samlade man ihop 7 poäng och fick en slutspelsplats. Tyvärr tog framgångarna slut efter
första slutspelsomgången. Det blev en förlust för ålänningarna med 0-1 mot FC-Gaselle. Extra
bittert blev det efter att Calja lyckades få en ribbträff i slutsekunderna. Men sist och slutligen kände
sig spelarna nöjda över att ha tagit sig till slutspel och kom på sjätte plats av tolv lag i
slutställningen.
Efter fotbollen började den veckovisa träningen, den här gången på Kastun koulu. Det fortsattes
med samma sporter som tidigare.
Den årliga sählysäsongen för herrar startades och pågick från 30.10 - 2.12. Efter att ha varit extremt
nära att ta sig till slutspel förra året kändes det i förväg som att man skulle ta ett steg längre detta år.
Tyvärr blev det inte så och Calja slutade på åttonde plats av nio lag. Det går att skylla på att det var
ovanligt hög klass på de övriga lagen i serien detta år. Trots den dåliga placeringen lyckade laget ta
två vinster mot ASK (kemistklubben) och HC BF och fick totalt 4 poäng på åtta matcher.
Den 14.11 ordnades det en till Calja-bastu, främst menad till de som var med och hjälpte Calja till
slutspelsplatsen i fotbollen för herrar men övriga personer med anknytning till laget var också
välkomna. Kvällen var mycket lyckad och det rådde bra stämning bland herrarna.
Med en sammanfattning kan man säga att året var lyckad för Calja-Weikot, främst i fotbollen men
också i sählyn, trots den låga placeringen herrserien. Laget kämpade väl och spelarna gjorde sitt
bästa på alla matcher.
I herrfronten fanns det gott om spelare som regelbundet presenterar Calja-Weikot i turneringarna
och på träningarna. I kvinnofronten var det tyvärr inte lika mycket intresse under 2013 och därför
missade Calja mixed-turneringarna. En positiv sak är att det har blivit mer intresserade kvinnliga
spelare detta år och laget är åter igen med i mixed-serien i sähly.
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