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SERVICE OCH RESERVDELAR 
TILL VALTRA TRAKTORER
SERVICE AV JOHN DEERE TRAKTORER

Kylarreparationer för alla fordon

Bilsläpvagn- och 
båttrailerförsäljning

Alltid monterade och provkörda!

-Service av lantbruks- och skogs-
  maskiner
-Försäljning o. service av småmaskiner

• Motorsågar
• Jordfräsare
• Gräsklippare

-Försäljning av reservdelar o. tillbehör

Båttrailer fr. 850 €  Släpvagn fr. 850 €

www.marander.fi   •  email: marander@maskin.netikka.fi 

Cirkelv. 15,
65100 Vasa

tel. 06-318 2950
0500-364 688

Varför pruta på säkerheten 
eller kvaliteten

Nya modeller!
Arbeta säkert 
och användar-
vänligt med 
STIHL skydds-
utrustning!

Fråga efter 
paketpris.
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Ultralätta 
motorsågarr

Stihl MS 181
• Volym 32 cm3 • 4,3 kg 299Erbj. €

Stihl MS 170
• Volym 30 cm3 • 4,2 kg Erbj. €199

Stihl MS 193 CE 
• Volym 30 cm3

 • 3,3 kg Erbj. €399
299 €

STIHL BG 56
Lövblåsare

599 €

STIHL BR 500
Lövblåsare

439 €

STIHL FS 90
Röjningssåg
Med 3 st bett
• Gräs
• Sly
• Röj

STIHL 
RE 129 PLUS
Högtryckstvätt

399 €

VIKING GE 140L
Kvisthackkkthack

399 €

VIKING MB 448 TX
Gräsklipparepp

429 €

Närpesvägen 2 • 64200 Närpes • Tel. 06-2243620 
dynamo@dynamohouse.fi • www.dynamohouse.fi

Företagshuset Dynamo är näringslivets puls 
och betjänar �öretagare i sm��  som i stort. 
Näringslivsbolaget erbjuder olika tjänster 

vid bland annat etablering, personal-
rekrytering och utveckling. 

MÅNGSIDIGT OCH 
PROFESSIONELLT UTBUD

RADHUSBOSTÄDER 

stig.damsten@netikka.fi 
STIG DAMSTÉN  byggkonsult kb

rak.konsultti ky

Högklassiga 

i centrum av Malax
IRIS I , Malmgränd 2

2st  3R + K + b 75 m2 i parhus 
inkl biltaksplats 177.000 €

2st  2R + K + b 47,5 m2 i radhus 
inkl biltaksplats 114.000 €

Ring för närmare information: 0500-263 007
All service på gångavstånd • Hög standard • Möjligt att påverka ytmaterialen

 Infl yttningsklara från dec. 2016

Jonas: 045-1333678 
Strandvägen 1677, 66100 Malax

www.ostmansmaskinservice. 

VINTERFÖRVARING 
AV BÅTAR

BÅTTVÄTT, SERVICE 
OCH REPARATIONER

Transport av båtar upp till 9 m!

045 1
3336

78

Bilverkstad
Avgastest på bensin- 
och dieselbilar.
Förmånliga och 
prisvärda vinterdäck!

Vi hjälper dig välja och använda rätt kanaler. 

RING ELLER BESÖK OSS

Dags att gå över till digital marknadsföring?

Konsultation för småföretag

Marknadsv 3, KORSHOLM Tel. 050-38 22 299

R
EDAN SOM LITEN var 
Kevin energisk och tyck-
te om allt som gick fort. 
Mopeder av olika slag har 

fascinerat honom – och att fun-
dera ut om det går att få mer fart 
på fordonet.

Mångsidig bollkickare
– Både mamma och pappa, Marine
Sjödahl-Storfors och Hilding Stor-
fors, har spelat fotboll, så det föll
sig rätt naturligt att de introduce-
rade mig för sporten. Jag började
träna fotboll i Korsnäs FF när jag
var så där en fem år gammal.

Under årens lopp har Kevin pro-
vat alla spelarpositioner, förutom 
målvakt. Bäst trivs han dock när 
han får spela offensivt, alltså finnas 
i anfallet på fotbollsplanen.

Efter några år i Närpeslaget 
Kraft har Kevin nu haft ett mel-
lanår som spelare. Han har inget 
kontrakt påskrivet nu, utan åter-
gick till moderlaget KoFF, som nu 
stiger till spel i division tre nästa 
säsong.

– Allt är öppet inför nästa sä-
song, jag håller alla dörrar öppna, 
försäkrar Kevin.

Fotbollen har fostrat
– Vad fotbollen har betytt för
mig? Allt! Ja, eller i alla fall väl-
digt mycket.

Kevin beskriver hur fotbollsträ-
ningen förutom rent tekniskt kun-

nande och skicklighet även fostrat 
honom som människa.

– Samtidigt som man får vara
med sina kamrater tränar man la-
gandan: att ta ansvar, att stötta 
varandra, att visa respekt och ha 
tålamod. Ja, helt enkelt får man 
träna på att se andra.

En lagsport kräver att de enskilda 
spelarna lär känna varandra och till-
sammans når de mål man har satt 

upp. Då krävs det även att man har 
en social förmåga, kan läsa av andras 
avsikter och fungera som ett team.

Mångsidig träning
Som yngre lockade även hockeyn, 
vilket Kevin provade på lite, som 
han själv säger ”på hobbynivå”. 

– Men pappa styrde långsamt
bort mig från hockeyn. Han tyckte 
att det kunde räcka med fotbol-

len. Då var jag besviken, men idag 
är jag glad att han hjälpte mig att 
fokusera på fotbollen.

Kevin vill vara en bra förebild 
för unga. Han vill visa på bredden 
bland olika motionsformer och al-
ternativa idrotter. Ofta spelar han 
själv innebandy eller Futsal (som 
är en högenergisk form av fotboll 
inomhus). Däremellan far han ut 
och springer i höstvädret.

– Jag vill visa ungdomarna att
idrott är bra för dem, förutom att 
det även är roligt! Skolarbetet går 
mycket bättre om man rör på sig 
en timme varje kväll.

Arbeta med människor
Efter grundskolan provade Kevin 
först kockutbildning, men slutade 
efter ett år. Istället gick han en tre-
årig utbildning vid Norrvalla, till 
idrottsinstruktör och -ledare. 

– Jag är ju grymt social, skrattar 
Kevin, så det är liksom klart att 
jag vill ha ett arbete där jag träffar 
människor. Jag tror helt klart att 
jag skulle ha svårt att sköta ett ar-
bete där jag skulle vara helt ensam.

Han har redan nu märkt att det 
emellanåt kan vara tufft i män-
niskonära arbeten. Under ett år 
vikarierade han skolgångsbiträ-
den och lärare i Molpe skola och 
under ett annat var han personlig 
assistent i Taklax skola. Då gäller 
det att finna kraft när det känns 
motigt i arbetet.

– Det var otroligt lärorikt, men
tufft. Där märkte jag hur viktigt 
det är med goda medarbetare, in-
tygar Kevin. Jag fick fint stöd av 
lärare Åsa Viklund, hon var min 
mentor i arbetet. En bra förebild 
för mig.

Arbeta i butik
Därefter har han arbetat som 
butiksbiträde både i Petalax och 
i Malax. Jobbet innebär skiftes-
arbete, vilket Kevin inte alls har 
något emot.

– Tvärtom har det inneburit
att jag kunnat kombinera arbetet 
med idrotten, då min chef har visat 
förståelse och gjort det möjligt att 
ibland anpassa mina arbetsturer. 
Hans attityd är att vi fixar allt som 
är möjligt.

Kevin är inte rädd för att arbeta, 
men visst blir det tufft ibland med 
långa dagar.

– Så en dag nu i höst får jag ett
riktigt intressant erbjudande om 
att jobba med idrott och motion 
bland ungdomar i högstadiet.

Sporra unga att röra 
på sig

Malax kommun hade ansökt om 
pengar för att inom ramarna för 
projektet ”Skola i rörelse” kunna 
anställa en ”rösch-coach”, alltså en 
person som ska sporra ungdomar 
att röra på sig.

Kevin - 
en glad 
förebild 
för unga

– Vilket drömjobb! utbrister Ke-
vin. Jag började direkt efter höst-
lovet och redan efter två veckor 
tycker jag att arbetet är väldigt 
roligt.

Målsättningen är att Kevin ska 
sporra elever att röra på sig mer 
under skoldagen.

– Jag planerar och ordnar ak-
tiviteter till rasterna, kommer in i 
klassrummet under vissa lektioner 
och har pausgymnastik eller helt 
enkelt inspirerar ungdomarna att 
komma med och ha roligt genom 
fysisk rörelse.

Det är en utmaning i och med 
att jag inte är student, men jag 
tänker inte ge mig innan jag 
sökt till utbildningen några 
gånger.

På frågan hur hans liv ser ut 
om tio år, ingår alltså drömmen 
om att arbeta som lärare, men 
även att ha bildat familj och 
fått barn. Hans sambo Jennifer 
Långkvist är inte särdeles sport-
intresserad.

– Jag kommer nog att försöka 
få egna barn att bli intresserade 
av idrott. Men de ska själva få 
välja vilken gren. Fast det är klart 
att det är kul om egna ungar blir 
fotbollsgalna också, säger Kevin 
och brister i skratt.

Under sin livstid vill Kevin 
också få möjlighet att få se nå-
gon värdsmatch i fotboll, kan-
ske Champions League. Och åka 
snowboard i Alperna.

– Jodå, sedan tio år kör jag
varje vinter snowboard. Visst är 
slalom kul, men snowboard, ger 
större känsla. Det är hur coolt 
som helst!

Egna förebilder
– Zlatan är ju min stora förebild
i fotbollsvärlden, även om många 
kritiserar hans stora självförtro-
ende. Zlatan har rätt attityd, 
tycker jag. Han visar att allt man 
vill är möjligt, men man måste 
kämpa för att nå dit.

Kevin tycker att föräldrar 
mycket väl kan låta sina barn 
börja idrotta redan som små, 
men det ska vara roligt. Och om 
barnet inte riktigt orkar med trä-
ningen ska föräldern inse det. 
Barn behöver få prova på olika 
idrotter, för att hitta just sitt 
område.

– Föräldrar får ej tvinga eller
övertala barnet att satsa på idrot-
ten. Däremot tycker jag att man 
bör gå in helhjärtat, annars kan 
man fundera om det är någon 
vits att vara med.

Musik ger energi
Kevin beklagar att idrott kan 
bli dyrt för föräldrar idag. Hans 
dröm är att barn och unga kun-
de sponsras för att få en jämlik 
chans att upptäcka glädjen i 
idrotten.

– Om man är på dåligt humör
känns det bättre efter ett pass. 
Visst har även jag en djupare sida 
bakom mina skratt och energi-
fyllda framtoning, säger Kevin. 
Hemma kan jag vara sur och 
trött ibland, men det visar jag 
helst inte utåt åt andra. Jag ser 
mig som en sprallig typ.

Avslutningsvis berättar Kevin 
att musik är det som krävs för 
att ytterligare höja tempot och 
orken, exempelvis i gymmet el-
ler när han är ute och löptränar.

– Jag gillar dagens popmusik
och värdesätter både texter och 
melodier.

text och foto:  
Carina Nordman- 
Byskata

Det är fart på 22-årige Kevin  
Storfors, både rent konkret och 

bildligt. Hans entusiasm smittar 
av sig, vilket är en stor tillgång när 
han nu börjat arbeta som ”rösch-

coach” i högstadiet i Petalax.
– Jag älskar att få träffa ungdomar-
na och ser mig som en mentor för

dem!
Kevin Storfors växte upp i Molpe och har 

alltid tyckt om fart och idrott – gärna i 
kombination. Under detta läsår arbetar han 

med ungdomar i högstadiet i Petalax som 
inspiratör för att röra på sig.

En vinnarskalle, som ger allt på planen. Stubinen kan vara kort 
ibland, så han försöker spela hårt men rättvist. Fotot är taget vid 
en match i Kristinestad, där KoFF vann stort över motståndarna.

Kul att röra på sig
Kevin ska även hjälpa gymnastik-
lärarna, exempelvis övervaka och 
sysselsätta elever som av olika an-
ledningar inte kan delta i ordinarie 
undervisning.   

– Alla ungdomar rör ju inte på
sig tillräckligt, varken i skolan eller 
på fritiden, konstaterar Kevin. Min 
målsättning är också att vara en 
bra förebild och inspirera eleverna 
att till exempel komma till gymmet 
som finns i källarvåningen eller 
delta i klubbtimmar efter skolan 
på onsdagar.

Kevin tycker att det är fint att 
Malax och Korsnäs kommuner 
satsar resurser för att få unga att 
röra på sig. 

– Tanken är att vem som helst
ska kunna komma med och ha 
roligt. Vi skrattar mycket, umgås 
och kanske vrider på musik och 
dansar loss. En pingisturnering 
med galna priser är på kommande. 
Ställer ungdomarna upp så är det 
självklart att jag ställer upp.

Arbetet fortsätter hela läsåret 
och kommer att kunna utformas 
enligt olika elevers önskemål och 
behov. Troligen kommer Kevin att 
finnas med under temadagar och i 
olika aktiviteter tills slutet av maj.

Lärare är drömyrke
– Jag vill gärna utbilda mig till
klasslärare eller gymnastiklärare. 

Kevin trivs bland människor, 
men framför allt ungdomar. 
Han tycker om deras raka 
kommunikation, men vill att 
det ska vara ordning och reda. 
Målsättningen är att vara en 
sund och positiv förebild.




