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 Staffans inför helgen 10-12 januari 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Veckor med massor av röda dagar är slut och Sverige har vaknat upp igen med skolstart och folk i jobb 
och pensionärer som glider omkring. 
 
8 dagar kvar till årets Romelecup och alltid en viss oro för att allt ska fungera, men innerst inne vet 
undertecknad att det kommer att gå bra som alltid! 
Organisationen finns där sen flera år tillbaka! 
 
Skånecupen är avslutad och F 07 har förlorat sin första match mot 07 lag på 2 och halvt år.  
Förlust mot FC Rosengård med 3-0 går ej att "snacka bort", men tyvärr blev anspänningen för stor och 
nerverna utanför tröjorna och underläge med 2-0 efter 18 sekunder, då blir uppförsbacken för stor. 
 
Tjejerna har lärt sig massor i denna stora cup och kommer tillbaka till nästa Skånecup för att försöka 
vinna titeln. 
 
Tar ej med fler resultat utan nöjer mig med att skriva F 06 vinner B finalen, P 13 förlorar B finalen.  
P 03 går vidare till A slutspel förlorar mot Kulladals FF som sedan går hela vägen till final. 
 
Nu startar seniorträningen strax upp. På måndag 13 januari träffas alla seniorledare tillsammans med 
ledarna kring U 19 laget för en genomgång innan träningarna startar upp.  
 
Samma kväll detsamma för ledarna kring Dam seniorer plus F 04/05 laget. 
 
SERIEANMÄLAN PLUS ANMÄLAN TILL DM SPEL. 
DM. Anmälan senast 15 januari. 
Herr Junior födda 01 eller senare. 
F och P 16 födda 04 eller senare. 
F och P 14 födda 06 eller senare. 
Inga dispenser tillåts. 
 
Serieanmälan senast 31 januari. 
Barn 8 år födda 12. 5 mot 5. 
 
 Poolspel 18-19 april. 2-3 maj. 16-17 maj. Arrangör Skånes Fotbollsförbund. 
 
 Alternativ IF Löddes knatteserie . 4 spelomgångar under våren. 
 
Barn 9 år födda 11. 5 mot 5. 
Barn 10-12 år födda 08-10. 7 mot 7. 
 
Ungdom 13 år födda 07 9 mot 9. 
Ungdom 14 år födda 06 9 mot 9. 
Ungdom 15 år födda 05 11 mot 11. 
Ungdom 16 år födda 04 11 mot 11. 
 
Skåneserien. 
F o P 14 år födda 06.   9 mot 9. 
F o P 15 år födda 05. 11 mot 11. 
F o P 16 år födda 04. 11 mot 11. 
F o P 17 år födda 03. 11 mot 11. 
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Alla lag ska anmäla vilken nivå man vill spela i serien.  
Lätt, Medel eller Svår. 
 
Gäller ej födda 12 eller Skåneserien. 
 
I Skåneserien får 30 lag spela och 3 serier med 10 lag i varje serie. Omlottning till hösten. 
 
Idag ligger VAIF på en plats kring 33-34 enligt matematiker Jim Gustafsson. Undertecknad håller med 
om detta. 
 
Förhoppningsvis lag som ej ska/vill spela i Skåneserien 2020 och att VAIF lyckas komma med i 
Skåneserien då! 
 
Spännande att se om det blir så. 
 
P 05 i spel redan ikväll och Vinterserien väntar mot Bjärreds IF kl. 19.00 på Svalebo. 
Lördag och P 05 i spel igen och match mot Lilla Torg FF borta.  
 
Två lag i seriespel i år och hela truppen kommer till spel!  
 
Hälsar Staffan 
 


