KOKKOLAN KAUPUNKI
KARLEBY STAD

VUODEN VALMENTAJA JA VUODEN SEURATOIMITSIJA 2012
ÅRETS TRÄNARE OCH FÖRENINGS FUNKTIONÄR 2012
Vuoden Valmentaja (yksilöurheilu):
Timo Kultalahti, KTU
Timo Kultalahdella on pitkä valmentajakokemus lähinnä yleisurheilun puolella. Hän kulkee
esimerkillisesti urheilijoiden mukana kilpailuissa ja valmennusleireillä tarjoten kyydin kaikille
halukkaille. Hänellä on suunnitelmallinen harjoitusrunko jokaiselle kilpailuun osallistuvalle
urheilijalle ja hän toimii sekä antaa valmennusapua yli seura- ja lajirajojen.
Timon valmentamat 14-vuotiaat tytöt ovat menestyneet hyvin tämän vuoden viestijuoksuissa;
saavutuksena piiri- ja aluemestaruus.
Timon valmennettavat tytöt saavuttivat lisäksi kaksi pronssimitalia Vaasassa nuorten SMkisoista; pituushyppy ja 300 metrin juoksu.
Timo on valmentajana rohkaiseva ja tasapuolinen sekä osaa antaa palautetta kannustavalla
tavalla.

Vuoden Valmentaja (joukkueurheilu):
Håkan Nyman, GBK
Håkan Nyman on toiminut pitkään jalkapallovalmentajana. Jo useiden vuosien ajan hän on
keskittynyt naisten ja tyttöjen valmentamiseen. Kauden 2012 lopussa Håkin valmentama GBK:n
naisten joukkue nousi värikkäiden vaiheiden jälkeen liigaan. Kokkolassa pelaakin ensi kaudella
peräti kaksi naisten joukkuetta maan korkeimmalla tasolla. Håkan Nymanin valmentajasopimus
GBK:ssa on tehty vuoteen 2015 saakka, joten hän saa rauhassa ja pitkällä tähtäimellä kehittää
joukkuetta.

Vuoden Seuratoimitsija/Årets Föreningsfunktionär:
Gamlakarleby Segelförening rf –GSFKokkolan vanhin ja Suomen yhdeksänneksi vanhin urheiluseura Gamlakarleby Segelförening r.f.
perustettiin vuonna 1872, joten seura täyttää tänä vuonna 140 vuotta.
Seura vietti juhlavuottaan aktiivisesti mm. kouluttamalla aikuisia ja junioreita eri tyyppisillä
purjehduskouluilla. Lisäksi he järjestivät juhlavuoden aikana kaksi SM-kilpailua, yhden 2,4 mR
luokassa ja toisen H-veneluokassa, joihin osallistui yli 50 venekuntaa.
GSF on vuosien saatossa järjestänyt useita hienoja purjehduskisoja mm. jolla-, Vikla-, köliveneja H-veneiden –luokissa. Mustakari on seuran kotisatama.
Seuralla on tällä hetkellä jäseniä vajaa 700. Seuran kommodorina toimii Thomas Slotte.
Karlebys äldsta och Finlands nionde äldsta idrottsförening Gamlakarleby Segelförening r.f.
grundades år 1872. Föreningen firar alltså 140-års jubileum i år. Under jubileumsåret har
föreningen aktivt ordnat olika typer av seglingskurser för vuxna och ungdomar. Dessutom var
man arrangör för två finska mästerskapstävlingar, 2,4 mR klassen och H-klassen, i vilken över 50
båtlag deltog. GSF har under årens lopp ordnat många fina kappseglingar för t.ex. jolle-, köl- och
hajbåtar. Mustakari är föreningens hemmahamn. Medlemsantalet är för tillfället cirka 700 och
Thomas Slotte är föreningens kommodor.
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