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Fredrik Hitonen och Jonathan Borg växte upp med Pokémon och
återupptog intresset i lördags.

Malva Lomner möter Ping Mon i en match och Bonnie Gunninge
tittar på.

Lion Mons mest värdefulla kort är Charizard som gör 120 i skada.

Pokémon – 60 kort som blir
Det har gått 20 år
sedan Pokémon skapades och ett par generationer barn har
vid det här laget vuxit
upp med filmerna,
spelen och korten.
Nu har kortspelet
fått ett uppsving på
Åland. En Pokémonklubb har bildats av
vuxna och barn tillsammans.
– Det är utvecklande, säger ordföranden
Stefan Lomner om
spelet.
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Pokémonklubben Åland har
startats av hemundervisade
barn och deras föräldrar. Förutom att det är roligt att spela är
Pokémon ett sätt att lära sig engelska, säger Stefan Lomner.
– Vi är fler som har märkt att
det är via spel och lekar som
man lär sig engelska. I Pokémon
måste man kunna läsa på korten. Alla kort har sina egna mekanismer och det är där engelskan kommer in, säger han.
Gruppen har spelat i ett par
års tid, men nyligen beslutade
man att ta intresset ett steg längre genom att bilda en förening.
– Eftersom vi hemundervisar
funderade vi på hur vi kunde få
in något mer i det här. Nu får vi
med hur man driver en förening,
säger Stefan Lomner.
Det är en inte registrerad förening.
– Men vi har stadgar och har
valt en styrelse.

Började samla
Som för många andra började
den här gruppens intresse för
Pokémon med att barnen samlade på korten.
– Det finns en längtan hos

Pokémonklubben Åland och andra Pokémonspelare träffades i stadsbiblioteket i lördags. Runt bordet syns från vänster Lukas Lantz, Ping Mon, Bonnie Gunninge,
Gunninge, Jonathan Borg, Samuel Aaltonen, Mio Lomner, Malva Lomner och Hjalmar Sims.

många att samla på prylar och
det är ofta där det börjar. Men
sedan vet man inte vad man ska
göra med korten. Det är ju tråkigt att inte kunna göra något
med dem, säger Stefan Lomner.
När han satte sig i Pokémonvärlden insåg han att det finns
ett ganska avancerat spel som
hör till korten.
– Det är utvecklande. Det
handlar om att vara sportslig och
ärlig och att kunna ta förluster.
Okej, så hur spelar man?
– Man sätter ihop sin egen kortlek med 60 kort. Helst ska det
finnas en tanke bakom, en taktik
för att kunna slå ut de andras Pokémon.

Sedan bygger spelet på samma
idé som filmerna.
– Filmerna handlar om tränare som fångar och tränar Pokémon. Sen utmanar man andra
tränares Pokémon. De slåss mot
varandra, men de dör inte. De
slås ut.

Kul att vinna
Vissa Pokémon kan utvecklas så
att de växer sig starkare.
– Själva spelmekanismen är
inte så klurig. Det kluriga är taktiken och vad det står på korten.
Malva Lomner och Ping Mon
är mitt i en match.
– En av hennes dog så jag får ta
ett priskort, förklarar Ping Mon.

Hon är klubbens sekreterare.
– Det är kul, men lite fullt upp.
I dag har jag skrivit ut ett protokoll, säger hon om uppdraget.
Varför gillar ni att spela Pokémon?
– Det är kul att samla på bra kort
och att vinna. Och söta kort tycker jag om, säger Malva Lomner.
– Jag tycker om när korten är
glittriga. EX och Mega EX är de
bästa. Jag gillar också när jag vinner och dödar någon. Då känner
jag makt, säger Ping Mon.

”120 i skada”
Lion Mon är föreningens kassör.
Han sitter och skriver en medlemslista och tar in årsavgiften

på två euro.
– Det är kul att ta hand om
saker. Nu tar jag hand om pengarna och kan köpa saker till föreningen, säger han.
Han har spelat Pokémon i ett
par år.
– Det är mycket att hålla reda
på i början. Men sedan när man
lärt sig är det jättekul.
Har du något kort som är bäst?
– Nej, jag kan inte ha en favorit.
Jag har många bra kort.
Vilket är mest värdefullt då?
– Mitt EX-kort.
Figuren på kortet heter Charizard.
– Den gör 120 i skada. Det är
jättebra.

