
Lainio-Cupen 

1981: Starten för den första cupen och de 

deltagande lagen var IFK Lainio, Merasjärvi 

4H, Vivungi SK, IFK Kuoksu. Cupen spela-

des i serieform och den första inteckningen 

togs av hemmalaget IFK Lainio.  

Slutställning i seriespelet: IFK Lainio, Mera-

sjärvi, IFK Kuoksu, Vivungi SK Segrare: IFK 

Lainio 

1982: Detta år utökades cupen med två lag då 

Parakka SK o Saitta SK tillkom som nya lag. 

Parakka SK gick segrande ur striden efter 

straffdramatik mot IFK Lainio. 

Segrare: Parakka SK 

 

1983: Samma 6 lag som deltog föregående år 

och även detta år så blev det straffläggning 

denna gång mellan Parakka SK och Merasjär-

vi 4H.  

Meras drog det längsta strået och straffarna las 

med s.k. ´lombiastraffar´ d.v.s. start från 

mittpunkten. Klas Björnström i Meras gjorde 

ett av de mest klassiska mål vi någonsin skå-

dat på Lainiovallen. En lobb över Parakkas 

meriterade målvakt som gjorde att Meras vann 

cupen detta år.  

Segrare: Merasjärvi 4H 

 

1984: Återigen samma 6 lag som föregående 

år och i finalen möttes IFK Lainio och Mera-

sjärvi. Det var inget snack om saken denna 

gång. Lainio tryckte tillbaka Meras ordentligt 

och vann med klara 3-0 i denna match. Andra 

inteckningen i vandringspriset bärgades efter 

mål av Göran Ejnestrand, Christer Lundmark 

o Ulf Elenius.  

Segrare: IFK Lainio 

 

1985: Cupskräll i Lainio stod det att läsa i 

NSD. Saitta IK som slutat på sista plats de 

senaste cuperna mötte Merasjärvi som åter 

gick till final. I finalen vann sedan Saitta IK 

med klara 4-0 och skrällen var ett faktum. Vid 

hemkomsten till byn i Saitta så åkte spelarna 

runt på lastbil i byn och vandringspokalen fick 

några bucklor efter firandet. 

Segrare: Saitta IK  

 

1986: IFK Lainio kom tillbaka o gav fjolårets 

skrällag Saitta IK respass i kvarten med 1-0 i 

denna match.  

Sedan mötte laget Merasjärvi som spelade sin 

tredje final inom 3 år. Vilken match det blev: 

Meras öppnade starkt, tog ledningen med 1-0 

innan IFK Lainio kunde göra 1-1 genom Ulf 

Elenius.  

I slutet av första halvleken fick IFK Lainio 

frispark från ca 25-30 meter från Meras mål. 

Lars Ejnestrand knorrade en frispark ribba in o 

broder Göran var framme på returen och 

petade in returen för säkerhets skull. 2-1 som 

stod sig matchen ut. Stort jubel i Lainio som 

tog sin tredje inteckning.  

Segrare: IFK Lainio 

1987: 2 nya lag anslöt till cupen nämligen 

Parkalompolo IK o Junosuando MCK. Parka 

gjorde liksom IFK Lainio en stark turnering 

och de bägge lagen möttes sedan i finalen. 0-0 

vid full tid och förlängning tilltog.  

I andra förlängningsrundan satte IFK Lainio 

högsta fart, 1-0 kom efter några minuter då 

Göran Ejnestrand nickade 1-0 efter ett fantas-

tiskt inlägg av ´kaiser´ Mats Sydbergs inlägg. 

Detta mål gjorde att Parka satsade allt på ett 

kort men det blev IFK Lainio som avgjorde 

matchen definitivt genom att göra både 2-0 

och 3 -0 genom Lasse ´holik´ Hollström. Den 

fjärde inteckningen var bärgad. 

Segrare: IFK Lainio 

 

1988: Bakslag för IFK Lainio som gjorde ett 

riktigt bottennapp. I finalen möttes denna 

gång Merasjärvi och Junosuando MCK. Meras 

anförda av Klas Björnström, Tomas Kemi var 

starkast i finalen och vann med 1-0 mot Junis i 

en mycket spännande match. 8 lag i cupen 

även detta år.  

Segrare: Merasjärvi 4H 

 

1989: 7 lag med i cupen och till final gick 

Parkalompolo - Vivungi SK. Efter två jämna 

semifinaler där Parka slog ut Meras på straffar 

med 4-3 samt att Vivungi vann mot Junis med 

2-1 så var då bägge finallagen från ifjol ut-

slagna. 

 I finalen som blev en jämn historia så kunde 

Parkalompolo gå segrande ur striden med en 

2-0 seger. Mats Lund o Jonny Heikki gjorde 

målen i denna match.  

Segrare: Parkalompolo IK 

 

1990: 10-års jubileum i cupen och IFK Lainio 

hade chansen att säkra vandringspriset genom 

att ta den 5:e inteckningen.  

6 lag deltog och cupen spelades i form av 

seriespel.  

Hemmalaget vann seriespelet och mötte sedan 

lokalkonkurrenten IFK Kuoksu i final. En 

dramatisk final som slutade 0-0 efter ordinarie 

tid och förlängning. 

 Straffsparkar fick avgöra. Efter fem straffar 

vardera så klev Crister Lundmark fram o 

brände! Upplagt för Ronny Fredriksson som 

skickade in segermålet i IFK Lainios kasse.  

Målen: Uffe Elenius, Kent Strandelin, Lars 

Hollström, Kenneth Furskog, Niklas Vingsund 

Lainio. Tomas Määttä, Berndt Määttä, Conny 

Fredriksson, Jan Poromaa, Roger Määttä, 

Ronny Fredriksson Kuoksu  

Noterbart: Calle Widell som dömt 10 år på 

raken fick pris, Albin Bergström Meras fick 

supporterpriset.  

Matchens lirare i finalen blev: Ulf Elenius 

Lainio, Bernt Määttä Kuoksu  

Segrare: IFK Kuoksu 

 

1991: Samma 6 lag som föregående år och 

även detta år så gick IFK Kuoksu till final. 

Seriespel igen och nu blev det Meras som tog 

2:a platsen.  

Första cupen med 10-mannalag.  

I finalen blev det som vanligt en jämn match. I 

första halvlek kom segermålet av Meras ge-

nom Tomas Kemi.  

Segrare: Merasjärvi 4H 

 

1992: 6 lag och nytt segerlag igen. 2 lag do-

minerade denna cup nämligen Junosuando 

MCK o Merasjärvi 4H. lagen möttes också i 

final efter att Junis slagit IFK Lainio med 3-0 

o Meras vann mot Parka med 4-0.  

Finalen blev mållös till ca 10 min återstod då 

Tore Henriksson fastställde slutresultatet till 

1-0.  

Segrare: Junosuando MCK 

 

1993: 8 lag igen. Kangos IK nytt lag. Verkar 

1-0 bekant? Det var vad finalen blev igen. 

Junosuando stärkta av segern förra året gick 

åter till final mot ett nytänt Saitta IK som vann 

med matchens enda mål. Målet gjort av Rein-

hold Törmä.  

Segrare: Saitta IK 

 

1994: Ett historiskt år återigen såtillvida att 

byn söder om Lainio nämligen Oksajärvi 

gjorde slag i saken och bildade Oksajärvi 

Woodpeckers på initiativ av Ulf Elenius o 

Lars Bodén.  

8 lag även detta år. Vittangi ersatte Kangos 

IK. Ungdomsturneringen drog i gång också 

och där möttes IFK Lainio-IFK Kuoksu, vinst 

med 3-1 till hemmalaget i finalen.  

Oksajärvi var ofina nog att slå ut IFK Lainio i 

sista gruppsspelsmatchen med 1-0 i A-

lagsturneringen.  

I semi mötte laget sedan fjolårsvinnarna Saitta 

IK men där blev det förlust med 0-1. 

 I den andra semifinalen vann ett pånyttfött 

Parka IK mot Meras med hela 4-1.  

Final mellan Saitta - Parkalompolo. 1-1 vid 

full tid och vid straffläggningen så var Saitta 

det starkare laget och vann med 4-2. 3:e in-

teckningen bärgades därmed.  

Segrare: Saitta IK 

 

1995: Rekordåret!!! Hela 9 lag i A-lagscupen. 

IFK Lainio, IFK Kuoksu,Vivungi SK, Meras, 

Parka, Junis MCK, Vittangi, Oksajärvi, Saitta 

IK deltog. I ungdomsturneringen deltog 4 lag. 

Totalt 13 lag. Vivungi SK hade förstärkt rejält 

och Hans Stridsman Kiruna FF avgjorde 

finalmatchen mot hemmalaget IFK Lainio 

med 1-0. Även broder Anders Stridsman fanns 

på plan och med tanke på detta så gjorde 

hemmalaget en stark insats och kunde mycket 

väl ha vunnit denna final. 



 I ungdomsturneringen vann IFK Lainio med 

4-2 mot Vittangi SK. Denna match spelades i 

Vittangi.  

Oksa då? Ja ut i semi mot Vivungi med 0-1. 

Segrare: Vivungi SK 

 

1996: 9 lag!! även detta år. 1 nytt lag gjorde 

comeback nämligen Kangos IK. Uteblev 

gjorde Junis MCK.  

Oksajärvi kämpade sig till en finalplats och 

mötte där Saitta IK. Tyvärr för Oksajärvis del 

så var Reinhold Törmä i kanonform. Avgjorde 

finalen med att göra bägge målen. 2-0 till 

Saitta som nu tog sin 4:e inteckning i vand-

ringspriset.  

Upplagt för ett avgörande nästa år då även 

IFK Lainio har 4 inteckningar. 

I ungdomsturneringen så spelade hemmalaget 

IFK Lainio hem vandringspriset med den 3:e 

raka cupsegern. seger 3-2 mot IFK Kuoksu. 

Segrare i A-cupen: Saitta IK  

 

1997: Nu var det dags för ett avgörande av det 

första vandringspriset. IFK Lainio och Saitta 

IK var de två lag som hade chansen att ta hem 

den åtråvärda bucklan.  

9 lag deltog även detta historiska år. Nytt lag 

för året var Lannavaara som ersatte Kangos IK 

som ej kunde få ihop ett lag.  

Vilken rysare denna cup blev för i Semifinalen 

ställdes IFK Lainio mot Saitta IK och något av 

lagen skulle få respass ur turneringen, därmed 

utan chans att ta hem vandringspriset.  

En försiktig matchöppning blev det, 0-0 i 

halvtid när plötsligt Saitta tog ledningen med 

1-0. en stark forcering av Lainio gav utdelning 

1-1 och sedan hade Lainio bud på segermål 

gång på gång men Saitta höll undan.  

Straffar fick avgöra och vid ställningen 2-2, en 

kvar för vardera laget klev målvakten Jonas 

Esko in och fantomräddade Saittas straff. När 

sedan exekutor Mattias Thyni tryckte in bollen 

i nät så var Saitta ute ur turneringen.  

Stort jubel i Lainio som nu var klara för final. 

I den andra semifinalen möttes IFK Kuoksu-

Vivungi SK, där vann kuoksu med 2-0 och 

därmed var finallagen klara. Inga problem 

med uppladdningen i Lainios omklädningsrum 

inför finalen. Nu skulle Kuoksu få känna på 

lagmaskinen från hembyn. Kuoksu öppnade 

finalen starkt och lainio var lite sega i benen 

eftersom de spelade sin tredje match denna 

dag.  

Laget fick gå den långa vägen (5matcher) 

innan man så småningom nådde denna final. 

IFK Lainio tog ledningen efter ca 3 minuter in 

i matchen. På en kontring så lyckades Tomas 

Kurkkio bredsida in 1-0, vilket stod sig halv-

leken ut.  

I andra halvek satsade Kuoksu allt framåt men 

Lainios lagmaskin kämpade o slet, till slut 

kom också utdelningen Mattias Thyni rann 

igenom Kuoksus backar sedan tryckte han in 

2-0 som blev slutresultatet.  

Vilt jubel i Lainio efter slutsignalen. Vand-

ringspriset var bärgat efter en beundransvärd 

insats av Lainiolaget detta år. Det skålades i 

skumpa efter prisutdelningen och sedan blev 

det en minnesvärd segerfest på Utmaningen. 

Segertal, dans o allsång ända in på morgon-

timmarna.  

Tack till laget som innehöll följande spelare: 

Jonas Esko, Lars Ejnestrand, Tomas Kurkkio, 

Bosse Johansson, Jan Lundkvist, Stefan Syd-

berg, Åke Östmark, Jan-Ove Jakobsson, Calle 

Eriksson, Göran Enestrand, Kent Strandelin, 

Mattias Thyni, Lars Hollström, Christer 

Lundmark.  

Vi vill även nämna Anders Jakobson som var 

med som arrangör detta år och inte spelade, 

Per-Åke Ejnestrand, Uffe Elenius, Lasse 

Bodén, Rune Elenius m.fl. som varit med och 

hjälpt oss under åren och att se till att priset så 

småningom stannade i Lainio by. 4-faldigt 

leve till oss alla: Hurra, Hurra, Hurra, Hurra 

 

1998: Nytt vandringpris instiftas i cupen och 

en ny era börjar. Historiken kommer sena-

re....... 

 

1981: IFK LAINIO 

1982: PARAKKA SK 

1983: MERASJÄRVI 4H 

1984: IFK LAINIO 

1985: SAITTA IK 

1986: IFK LAINIO 

1987: IFK LAINIO 

1988: MERASJÄRVI 4H 

1989: PARKALOMPOLO IK 

1990: IFK KUOKSU 

1991: MERASJÄRVI 4H 

1992: JUNOSUANDO MCK 

1993: SAITTA IK 

1994: SAITTA IK 

1995: VIVUNGI SK 

1996: SAITTA IK 

1997: IFK LAINIO (Vandringspris nr.1 avslu-

tad) 

1998: IFK KUOKSU (Ett nytt vandringspris 

instiftas) 

1999: MERASJÄRVI 4H 

2000: MERASJÄRVI 4H 

2001: IFK KUOKSU 

2002: IFK LAINIO 

2003: IFK KUOKSU 

2004: VIVUNGI SK 

2005: IFK LAINIO 

2006: VIVUNGI SK 

2007: VIVUNGI SK 

2008: VITTANGI SK 

2009: VIVUNGI SK 

2010: VIVUNGI SK (Vandringspris nr.2 

avslutad) 

2011: VIVUNGI SK  (Ett nytt vandringspris 

instiftas) 

2012: CUPEN INSTÄLLD! 

2013: IFK LAINIO  

2014: IFK LAINIO 

2015: IFK LAINIO (Vandringspris nr.3 avslu-

tad) 


