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 Staffans inför helgen 31 januari – 2 februari 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hej alla VAIF:are och and5a läsare, 
 
Fredag 31 januari och vi är på väg in i februari med stormsteg . Härlig månad för oss fotbollsvänner. 
 
Det är dags för de första träningsmatcherna för våra seniorlag lägg märke VÅRA seniorlag för fredagen 
7 februari startar en ny era i föreningen och Damer A ut i sin första träningsmatch hemma mot IFK 
Klagshamn kl. 19.00.  
 
Hur kul som helst och 120 tjejer som spelar i serier, knattespel samt knatteträning 2019 har i år ökat till 
140 tjejer och står för den starkaste ökningen i föreningen. 
 
Tisdag 11 februari kommer Herrar A ut i sin första träningsmatch och Genarps IF borta kl. 19.15 och 
sen är det igång med spel under försäsongen varje vecka. 
 
U 19 första match 1 mars. 
 
Helgens aktiviteter. 
P 15   träningsmatch 31/1 kl. 19.00 mot Blentarps BK hemma. 
 
F 16 i Futsalserie 1/2 kl. 11.00 mot Skegrie BK borta. 
P 15 i Vinterserie 1/2 kl. 13.00 mot Kvarnby IK borta. 
P 12 träningsmatcher 2 1/2 mot MFF kl. 10.00 och kl. 11.30 borta. 
 
P 11 träningsmatch 2/2 kl. 13.00 mot FC Trelleborg borta. 
 
Romelecupen 1-2 februari och helg 3. 
Ja samma härliga "smörgåsbord" som alla 4 helgerna. 
Först ut på lördag och P 10 med 2 lag i serielöst spel. Följs av helgens första tävlingsklass med  
P 06 med 2 lag i spel. 
 
16 lag och 4 härliga kvartsfinaler.  
 
Därefter "tungviktsklassen" Juniorer!  2 lag från VAIF och också en handfull VAIF:are som spelar i 
Futsalserie för Wollsjö AIF.  
Tim Krämer, Johan Persson, Linus Pettersson och säkert ett par till som undertecknad just nu glömt 
namnet på. 
 
Spännande möte för dessa killar att spela mot VAIF. 
 
En inbjudningsklass som vi hoppas kunna spela även kommande år. Start kl. 20.45 slut 23.45. 
 
Travesterar på en av Hasse Alfredsson underbara monologer citat "de hade jag ingen aning" slut citat. 
 
Med detta citat i bakhuvudet och ni kommer kl. 21.00 till Svalebohallen är risken stor att ni inte hittar 
någon parkeringsplats och än värre ni kommer ej in i hallen. 
 
Det kommer att bli knökfullt på lördag mina vänner och kom inte på lördagskväll med dessa ord citat 
"det hade jag ingen aning om" slut citat. 
 
Domare under juniorspelet med dess 12 matcher är Hasse Karlsson, Tobias Karlsson samt  
Isac Munthe. 
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Hjälp till att skapa stämning som alltid! 
 
På söndag startar vi upp med serielöst och pojkar födda 11 med 2 lag. 5 grupper och 20 lag i spel. 
 
Sist ut denna helg i tävlingsklass är F 05 med 2 lag när F 06 dyker upp efter sent återbud igen och 
årets sista tävlingsklass för tjejer. 
 
Återbud kan aldrig undvikas helt, men kritisk till de flesta återbud vi fått i F 04 samt F 05 till årets 
Romelecup. 
 
Klågerups GoIF lämnar 3 återbud i F 04 samt F 05. Skäl. Vi ska starta Damlag 2020! Undertecknads 
fråga! Och?  
Blev de tjejerna som skulle spelat i Romelecupen 5 år äldre över en natt? 
 
Vill med detta något ironiska skrivning förmedla att lag som anmäler sig har ett stort ansvar att till 
varje pris försöka komma till spel. Annars faller hela spelprogrammet och lag får inte sina 3 matcher 
som de betalt för i sin anmälningsavgift. 
Dessutom innebär de sena återbuden att vi som arrangör måste finna ersättare vilket kan vara svårt i 
sist stund. 
 
Helg 3 med hela 100 matcher. 
Undertecknad mer pessimistisk med min depressiva sjukdom i botten än optimist, men undertecknads 
känsla inför helg 3 är har hela veckan känts positivt och att det kommer bli en härlig helg med stor 
publik och en försäljning som kan bli All Time High! 
 
Herrar och Blomsterbergs Cup (tidigare Emekcup) 
Tommys text. 
Resultat från onsdagens cupspel där vi vann alla matcher och gruppen och spelar slutspel på söndag 
11.06 mot Snogeröd IF i 16 dels final. 

1 insläppt mål på 100 minuter är mycket bra och många mål framåt med detta unga lag blandat med 
några äldre Johan Jönsson målvakt ,Selmir Hallovic, Dante Kolgjini, Viktor Björk samt Maciej "Magic" 
Buszko. William Andersson, Isac Munthe, Hampus Isberg , August " Agge" Jönsson, Axel Petersson 
bland dem unga. 

Stundtals riktigt bra spel och många vackra mål från vår sida.  
Viktor och Agge utgår till söndag och Hugo samt Henrik ersätter. 

Ons. 29 jan. 
Grupp 3. 
18,00 Veberöds AIF - Uppåkra IF 6-1 
18,21 Hyllinge GIF - GOF IF 5-0 
18,42 Höörs IS 2 - Veberöds AIF 0-3 
19,03 Uppåkra IF - Hyllinge GIF 5-2 
19,24 GOF IF - Höörs IS 2 1-3 
19,45 Veberöds AIF - Hyllinge GIF 6-0 
20,06 Höörs IS 2 - Uppåkra IF 2-4 
20,27 GOF IF - Veberöds AIF 0-6 
20,48 Hyllinge GIF - Höörs IS 2 5-3 
21,09 Uppåkra IF - GOF IF 3-0 

 

Hörs på tisdag och alla till Svalebohallen denna helg önskar Staffan! 
 


