Rugby on helppo laji aloittelijalle, sillä
säännöt eivät ole vaikeat. Kontaktia
otetaan muihin pelaajiin ja taklaukset
ovat osa pelin henkeä, harvoin kukaan
kuitenkaan loukkaantuu.

PELAAJAT
PYÖRITTÄVÄT
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Bernt Lindell juoksee pelikentältä kentän laidalle. Äsken hän oli
rugbyn pelaaja, nyt rugby-seuran PR-asioista vastaava, joka on
luvannut kertoa seuran toiminnasta. Tällaista on pienen seuran
pyörittäminen. Käytännössä pelaajat muodostavat seuran hallituksen
ja pitävät seuran pystyssä. Eagles-seura on ollut kasassa kymmenisen
vuotta ja pyörii täysin vapaaehtoisvoimin.
oska seura on sen verran nuori,
meillä ei ole vielä entisiä pelaajia,
jotka olisivat mukana seuratoiminnassa. Seura on perustettu vuonna 2002 ja yksi
pelaaja on jäljellä alkuperäisistä perustajista. Hän
pitää tällä hetkellä välivuotta, Lindell kertoo.
Eagles-seuran hallitus hoitaa ja järjestelee kaiken, mitä seuran toimintaa liittyy. Rugby-seuran
ydin koostuu neljän aktiivin joukosta. Lindellin
mukaan heistä kaksi, Mikko Korte ja Jan Airola, hoitavat paperitöitä ja samalla suurimman osan
seuran pyörittämiseen vaadittavasta työstä. Korte
toimii lisäksi seuran puheenjohtajana. Bernt Lindellin tehtävänä on toimia PR-henkilönä ja kehittää seuran toimintaa. Lisäksi Joonas Manni vastaa
seuran varainhoidosta.
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Uuden opettelua
Lindelliltä kuluu seuran asioiden hoitamiseen
muutama tunti viikossa. Hän on ensimmäistä
kautta hallituksessa, joten opeteltavaa on. Lähinnä
aika menee yhteyksien keräämiseen, PR-asioihin
ja seuratoiminnan suunnitteluun. Lisäksi hallitus
kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
– On ollut haastavaa lähteä kehittämään seuran markkinointia aivan nollasta, mutta hauskaa
on ollut ja hyvin on mennyt. Seuran toiminnassa
mukana oleminen on ollut mielekästä. Olen ollut

myös opiskelijajärjestötoiminnassa ja siellä hallituksessa, Lindell kertoo.
– Tosin Mikolla ja Janilla kuluu varmasti paljon
enemmän aikaa seuratoimintaan kuin itselläni. He
ovat yhteyksissä esimerkiksi liittoon.
Muun seuratoiminnan ohella Lindell käy tietysti
myös rugby-treeneissä pari kertaa viikossa.
Seuraavaksi etsitään sponsoreita
Eagles-seura saa tuloja pääasiassa jäsenmaksuista. Lisäksi seura saa avustusta kaupungilta. Tuloilla katetaan esimerkiksi pelivarusteet ja pelaamiseen liittyvät kulut, kuten pelivuorot.
– Yritämme saada sponsoreita pelipaitoihin ja
varusteisiin muutaman vuoden sisällä, mutta
sitä ennen olisi saatava seuralle lisää näkyvyyttä.
Noin puolella Suomen muista rugbyseuroista on Lindellin mukaan sponsoreita.
Rugby on Suomessa vielä nuori laji, mutta
harrastajamäärät kasvussa. Seuroja on Suomessa tällä hetkellä kymmenen ja harrastajamäärä noin kolmisensataa.
– Meidänkin seuraammekin on viimeisen vuoden aikana tullut mukaan paljon nuoria. Toivottavasti jotkut heistä
kiinnostuisivat myös asioiden hoitamisesta, Lindell sanoo.

Uudet
tervetulleita
pelaamaan

Bernt Lindell pelaa rugbya
Eagles-seurassa ja on
pelaamisen lisäksi mukana seuran toiminnassa
PR-henkilönä.

kille löytyy pelipaikka kentältä. Eagleseissä on yksi miesten joukkue, joka pelaa SM-sarjassa, lisäksi olisi tarkoitus
kasata juniorijoukkue ja naisten joukkue. Uudet ovatkin koska tahansa tervetulleita Eaglesien treeneihin. Myös
alkeiskursseja järjestetään.
Bernt Lindellin mukaan lajiin on
helppo päästä sisälle, sillä säännöt eivät
ole vaikeat ja treeneissä harjoitellaan
paljon perustekniikoita. Pelaamista on
vain viidestä kymmeneen minuuttia
tunnin treenistä. Erona jalkapalloon on
soikean muotoinen pallo pelivälineenä
ja se, että säännöt sallivat pallon kuljettamisen ja syöttämisen käsillä. Silti,
toisin kuin amerikkalaisessa jalkapallossa, pallon syöttäminen on sallittua
vain taaksepäin.
Pelissä kaksi 15-henkistä joukkuetta pyrkii tekemään mahdollisimman
paljon pisteitä ja samalla estämään, ettei vastustaja saisi pisteitä. Peliä pelataan ruohokentällä. Pisteitä voi saada,
kun pallo kuljetetaan kantamalla, syöttämällä tai potkaisemalla vastustajan
maalialueelle, jossa pelaaja painaa pallon maahan.
Olennaista rugbyssä ovat myös
taklaukset ja muut kontaktitilanteet.
Vaikka laji kuulostaa rankalta, yleensä
pelaajille ei tule pieniä mustelma-, sormi- tai rannevammoja pahempia vammoja, sillä taklaukset viedään loppuun
asti.
Tärkein varuste on hammassuoja.
Moni käyttää myös olkasuojia tai pehmusteita yläkropassa. Samoin alasuojaa
suositellaan. Lisäksi pelaajat käyttävät
kypärää.
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