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 Staffans inför helgen 20 - 22 mars 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 20 mars och en vecka som vi matats av all info kring Corona! 
 
Jobbigt att ta del av och i princip bara negativa nyheter. 
 
Under torsdagen kom beskedet från Svenska Fotbollsförbundet och ett väntat sådant. 
Herr o Dam Allsvenskan plus Superettan samt Elitettan flyttas fram och startar tidigast i början av juni. 
 
För övriga serier från division 1 och neråt startar serierna som planerat. 
Gäller också alla ungdomsserier och när nu alla serier är klara gäller det program ni ser på Skånebolls 
hemsida! 
 
Tidig seriepremiär och på fredag rekord tidig sådan då F 11 Vit kommer ut till seriespel 27/3 kl. 18.00. 
 
Denna tidiga start på grund av ett nytt ofog och lag som åker på diverse cuper under helger när cupspel 
ej är tillåtet. (ej VAIF) 
 
DM framflyttat och nog ej helt klart om det färdigspelats. 
 
Stor oro  hos föreningar som arrangerar cupspel 21-24 maj och en helg som ej spelas seriefotboll. 
 
Just nu högst osäkert om dessa blir av och BK Höllviken och deras Halörcup ger så stora intäkter att 
föreningens budget kollapsar om cupen ej kommer till spel. 
 
Vårt P 15 lag har fått en inbjudan att delta i Halör Invitational.  16 lag inbjudna och Veberöds AIF I 
sällskap med MFF, IF Brommapojkarna, Djurgården IF, Halmstads BK, Nacka United  FF, GAIS, 
TFF,  Vasalunds IF med flera. 
 
Herrar A ställt in träningar denna vecka då massor av sjukdomar härjar i truppen för tillfället och 
helgens träningsmatch inställd. 
 
Damer A ut i spel och Dalby GIF/Genarps IF väntar i Genarp på lördag 21 mars kl. 14.00. 
 
Truppen enligt följande; 
Emma, Lova, Basma, Elin U,  Ida, Moa, My, Iza, Amanda, Martina, Linn, Nellie, Klara, Elin N, 
Kajsa, Cajsa,   
   
Ungdomsfotboll  
P 11 i Coerver träning i Bunkeflo lör. 21 mars kl. 09.00 med som vanligt FC Trelleborg, FC Rosengård 
samt LB07. 
 
P 13 lör. 21 mars kl. 12.00 träningsmatch mot LEV 06. Svalebo. Jims första match som huvudtränare 
för P 13. 
 
Damer A lör. 21 mars kl. 14.00 mot Dalby GIF/Genarps IF i Genarp. 
 
U 15 lör. 21 mars KL. 16.00 mot Torns IF I Stångby. 
 
P 12 sön 22 mars kl. 10.00 samt 11.30 och matcher mot Vellinge IF på Svalebo. 
 
U 19 sön 22 mars kl. 14.00 mot Janstorps AIF på Svalebo. 
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Betydligt färre lag i spel denna helg, men kanske bra i den turbulenta tiden? 
 
Undertecknad pustar ut efter 2 intensiva veckor med matchläggning och tar minisemester en vecka 
framåt  som pensionär haha  men läser av mail varje dag.  
 
Önskar er alla en trevlig helg med hopp om en vår snart och att få nyheten att Corona fallen börjar 
plana ut och att samhället kan komma igång igen. 
 
Staffan 
 
PS! 3 veckor till seriestart för många av våra lag! 
 


