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VM-tipset 29/6 
 

 

 
 
 
 
Hej alla VAIF;are och andra läsare, 
 
 
Med detta veckobrev tar "pensionären" semester en månad och vi hörs i månadsskiftet 
juli/augusti. Ha en skön sommar koppla av från allt som är ett "måste" varva ner samla nya 
krafter när höstsäsongen startar igen. Med andra ord ha en skön sommar och en härlig 
semester.  Vid denna tid går föreningen in i en fas när verksamheten är som lägst och 
träningsuppehåll råder. 
 
Administrationen har också semester, då Eva på kansliet idag går på semester, en väl förtjänt 
sådan. Ordförande Nils-Åke Stålring redan i Kroatien sen en vecka med barn och barnbarn. 
Seniortränaren i Daniel Lindgren  också i Kroatien med familj och trivs så bra i Kroatien att 
familjen finns därnere hela semestern. Tillbaka till träningsstart för seniorlaget i mitten av juli 
och träningsmatch mot BK Flagg tisdagen 31 juli kl. 19.00 på Romelevallen. 
 
Ungdomsserier. 
Preliminärt spelschema finns nu på Skåneboll för alla pojklag som spelar i Sydvästra zonen. 
Sydöstra ej klar och inte heller serierna för tjejer. 
Alla pojklagsserier startar 11-12 augusti, förutom  P 14 där 11 lag finns i serien och tidig start i 
höst 4-5 augusti. 
Så fort ni får önskemål från motståndarlag maila undertecknad direkt. 
Startar i nästa vecka med att sätta höstmatcherna som ska vara på plats i mitten av juli 
månad. 
Speciella önskemål från er ledare, maila undertecknad direkt. 
 
VM Tipset och dess slutställning. 
Tack för alla uppmuntrande mail och positiva sådana. Många fotbolls mail i allmänhet och om 
VM i synnerhet. 
Alla dessa mail positiva förutom en kille som i veckan föreslog en ny tipstävling snabbt. Hade 
killen stått framför undertecknad hade personen fått ett finger i vardera öga haha. 
 
Spännande tävling som till sist vinns av en fd arbetskamrat till Undertecknad i Eva-Lotta Reiner 
som tog ledningen i förgår med 122 poäng, laddade batteriet och matcherna igår Japan-Polen 
samt Senegal-Colombia 0-1, 0-1 och 16 poäng direkt och segern var klar! 
11 "åttor" för en person som inte är ett fotbollsintresserad. 
Eva-Lotta en stor djurvän i allmänhet och häst i synnerhet. 
Grattis Eva-Lotta! 
En  möjlighet att överklaga resultatet i 3 dagar och vinstsumman betalas ut på måndag. 
 
Eva-Lotta Reiner.  138 poäng. Skattmas.                                    7 200 kronor. 
Christina Andreasson. 132 poäng. Skattmas.                            4 320 kronor.  
Bert-Ola Jönsson.  129 poäng. Pappa till kille i P 04.                2 880 kronor. 
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Åsa Otterström 127 poäng. Skattmas och hela 27 poäng igår 3 x 8 poäng +3 poäng. 
Rickard Saltin 123  poäng . Tränar P 12. 
Michael Jeppsson 122 poäng. Skattmas. 
Jessica Sjöstedt 120 poäng. Knatteansvarig. 
Joakim Lindelöf  116 poäng. Pappa till Hugo i A-laget. 
Anders Olsson 116 poäng. Veidec. 
Neo Gustafsson 114 poäng. Spelar i P 10. 
Ingrid Andreasson 113 poäng. Skattmas. 
Jessica Gustafsson 113 poäng. Veidec. Lagledare i P 10, ansvarig för info i åldersklassen födda 
14. 
Niclas Karlsson  112 poäng. Skattmas. 
Mikael Petersson 111 poäng. Pappa till Axel i A-laget. 
Andreas Nilsson 111 poäng. Tränar P 13. 
 
Där var de 15 på Topplistan! 
 
Tack alla än en gång och ha en skön sommar! 
 
Ps kommer att kontakta pristagarna på måndag. 
 
Hälsar Staffan 
 
 
 
 


