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 Staffans sammanfattning vecka 12 inför helgen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare,  

Fredag 24 mars och "löning" för en statsanställd och pension i tisdags en bra vecka med andra ord.  

Fler matcher än förra helgen och nu ca 10 träningsmatcher denna helg. 

Herrseniorer och även juniorer med en trupp på 23 spelare och en 5 till 6 ledare åker fre. kl. 15.00 
mot Degeberga för ett träningsläger över helgen. 

Träningsmatch väntar lördag eftermiddag mot BW 90 i Degeberga och en eventuell Herrar B match på 
söndag mot ett juniorlag från Ystads IF FF.  

28 spelare i truppen har nu minskat något och kanske är siffran snarare 26 i dag, men skador annan 
frånvaro gör att antalet spelare denna helg är 23. 

Ny spelare på väg in nästa vecka men samtidigt ett tapp på en spelare i samma veva. Namn får ni 
nästa vecka. 

På hemmaplan har både P 02/03 sant P 04 träningsläger och P 04 med övernattning i Scoutstugan. 

Ungdomsserier. 

Matcher lagda och klara med datum och tider sen i måndags och som Eva uttryckte det "andra vågens" 
ändringar nu gjorda och i år var P 07 Lag Svart och Vit som hade störst otur och lagen fick hemma 
respektive bortamatch samma dag i alla de sista 5 omgångarna.  

Nu rättat och om helgen är fri från ändringar lägger Eva ut samtliga vårens seriematcher i början av 
nästa vecka i CUMAP.   

Knatte. 
Uppstartsmöte i klubbstugan på söndag 26 mars kl. 14.00 för alla knatteledare/tränare och fortfarande 
behöver vi mer hjälp med tjejer födda 09/10/11 samt 12. 

P 12 (5 åringar) är vi också starkt behov av fler som kan hjälpa föreningen med denna åldersklass. 

Om 3 timmar lämnar undertecknad Skattehuset för att med barn och andra ungdomar åka till 
Kristianstad för att se Sveriges roligaste Stand Up komiker i Johan Glans. 

Såg World Tour Of Skandinavien i Lund för några år sedan och nu dags för World Tour Of The World. 
En förhoppningsvis bra start på helgen och där skrattmusklerna får sitt under ett par timmar.  

Ha en bra helg därute när temperaturen stiger över 10 grader och solen skiner hela dagen och fotbollen 
börja rulla allt fortare. 

Hälsar Staffan 


