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 Staffans sammanfattning vecka 11 inför helgen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Något försenat veckobrev men här är det i varje fall. 

Andra halvan av mars månad och lite bort i horisonten ser vi snart att alla fotbollsserier ska sparka 
igång. Allsvenska starten endast 2 veckor bort och biljetter till matchen 1 april IFK Göteborg-MFF är nu 
så upphaussad att vi börjar närma oss 30 000 sålda biljetter med 2 veckor kvar till matchstart.  

Hur många MFF:are är på väg dit är svårt att beräkna då himmelsblå köper biljetter på andra sektioner 
än vad som var tänkt, men de 3 000 biljetter MFF fick tog slut på några dagar. 5 000 eller fler sålda nu 
enligt flera. 

3 veckor till Herrar A spelar sin premiärmatch på Romelevallen och för motståndet nykomlingar 
Hjärsås/Värestorps IF.  

Redan dagen innan har årets första seriematch spelat då vårt P 15 lag möter Genarps IF på 
konstgräset. 
P 15 i en serie med 12 lag där av den tidiga seriepremiären.  

Ungdomsserier. 
Denna fredag läggs ett antal serier ut i skarpt läge när Eva fixat detta och nu 2/3 av alla u-serier klara.  

Alla serier klara förutom P 11 Svart o Vit. P 12 Svart o Vit samt F 11 Svart o Vit som är klara först på 
söndag.  

Finns på Skånebolls hemsida på måndag övriga klara serier finns redan där. 

Knatte. 
Febrilt arbete för att nå alla knattar/knattor med årets inbjudan till knatteträning pågår. Utdelning av 
infoblad i alla Förskolor affischering på alla möjliga ställe i byn på alla sociala medier och naturligtvis vår 
hemsida. 

Åldersklasser 
F och P 09, 10, 11 samt 12 är välkomna. P 09 och P 10 tränar på Svalebo. 

Herrar A 
Antal matcher på Svalebo konstgräs ökar stadigt och redan i torsdags spelade Herrar A match mot FC 
Rosengårds U 21 lag.  

Klar vinst mot ett ungt lag som ej räckte till när VAIF åter gör en riktigt bra match efter 5-1 borta mot 
division 3 laget Hörby FF vinns denna match med hela 8-0. 
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Här kommer några rader från lagkaptenen Kristoffer Lindfors 
Vinst med 8-0. Selwan 3 mål, Matte J 4, Pippo 1. Översatt av undertecknad till Selwan Aljaberi, en kvick 
teknisk anfallare som laget kommer ha stor nytta av och strax uppe i 10 mål och samtidigt har Mattias 
Jönsson fått fart på sitt målgörande med 4 mål i denna match redan gjort fler än hela förra året. 

"Pippo" = Philip Olsson. 
 
Väldigt bra spel, 3-0 i halvlek, alla tog jobbet för varandra och många ville ha bollen. Vi var effektiva när 
lägena dök upp och fortsatte spela vilket gjorde att målen trillade in. Skönt att hålla nollan också. Stabil 
insats och vi börjar lära känna varandra bättre och bättre på planen.  
 
Träningsläger nästa helg, spenderas i Degeberga med träningar, aktiviteter, A-lags match mot BW 90 
samt en B-lags match.  
Åker upp fredag eftermiddag och hem söndag eftermiddag. Ska bli spännande och kul:)  
 
Hörs igen i nästa vecka och förhoppningar om en del referat från helgens matcher. Se Cumap!¨ 
 
Hälsar Staffan 

 


