
 1 av 2

  Staffans inför helgen 18-20 maj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Vilken underbar maj månad vi upplevt så här långt. Fortsätter detta härliga väder en vecka till blir maj 
månad den varmaste maj månad sen temperaturer mättes för ca 100 år sedan skriver undertecknad 
som jobbade med meteorologer på flyget i Ljungbyhed som militär i slutet av 60 talet haha. 
 
Fotbollen på högvarv igen efter förra helgens alla cuper. 
 
I princip rubbet av föreningens alla lag ut denna helg och F 8/7 har sitt sammandrag i IF Löddes 
knattespel på söndag och Romelevallen som spelplats. 
Över 30 matcher som ska spelas med matcherna i IF Löddes knatteserie inräknade. 
 
Herrar A möter Hjärsås/Värestorps IF på Romelevallen lördag 19 maj kl. 14.00. 
Chans på 4:e raka segern och då fick undertecknad leta länge efter 4 raka segrar för föreningen A-lag.  
5 segrar på rad och då är undertecknad på säsongen 2003 med bra hjälp av det levande lexikonet 
Jonas Adolfsson. 16 segrar och 6 oavgjorda denna säsong 2003 som ledde till serievinst och 
uppflyttning till division 4 
 
Undertecknad försiktigt positiv på vinst i morgon mot Hjärsås/Värestorps IF som länge under 2017 slogs 
för en kvalplats uppåt, men inte startat årets säsong lika övertygande dock. 
Emil Rydh samt Niclas Svensson som tillsammans gjorde 23 mål för laget under 2017 har så här långt 
bara orkat med 1 mål totalt.  
Troligtvis skadade i år för de tillhör truppen men med få matcher spelade så här långt. 
 
Lagtruppen enligt Daniel följande; 
Oskar Axberg Lindahl(MV), Hugo Lindelöf, Maciej Buszko, Ted Hörman, Eric Skiöld, 
Kristoffer Lindfors (K), Joseph Owusu Tabiri, Alvaro Olguin Maldonado, Mattias Jönsson, 
Alexander Moberg, Viktor Rosberg, Axel Rosberg, Axel Petersson, August Jönsson  
Joel Vom Dorp samt Hampus Ekdahl (MV). 
Ut. 
Marcus Larsson avstängd. 
André Wihlborg samt Philip Olsson återbud av annan anledning. 
In.  
Joel Vom Dorp tillbaka efter operation. 
August Jönsson glädjande in i truppen för första gången denna vår, strul med sjukdomar och ett par 
veckor bortrest för semestrar har hållit honom utanför truppen alltid kul med de yngre killarna in i 
truppen. Hampus Ekdal åter. 
3 in och 3 ut med andra ord. 
 
Ungdomslagen. 
Full "spruta" med andra ord och till sist 31 matcher som ska spelas och hela 20 matcher i Veberöd och 
spel på alla planer som föreningen har tillgång till från fredagkväll till söndag eftermiddag. 
Matcher har spelats och kommer att spelas från 16 maj till 22 maj varje dag/kväll. 
 
F 13 vinst i veckan (obesegrade i vår) sen P 14 med meriterad seger på Romelevallen med 3-0 mot 
TFF, MFF hade svårare mot nämnda klubb. Erkänner öppet att undertecknad i dag är en 
medgångssupporter. 6 timmar innan avspark på Vångavallen i söndags gav undertecknad bort 
matchbiljett till barnens kusin Ida och när 1-0 kom upp i matchminut 90 hade undertecknat på plats 
behövt åka till lasarettet med befarad hjärtinfarkt. 
 
Vad händer i "min" klubb för stunden? Har via min dotter som har en arbetskamrat vars pappa sitter i 
styrelsen för MFF fått veta att 2 krismöten har redan genomförts och just nu jobbas det med allra största 
insats för att få "hem" AC efter sommaruppehållet. 
AC ska bli pappa och är idag utanför truppen i Gent. Kan någon förstå detta? 
Allsvenskas bästa spelare 2017. 
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Ola Toivonen 32 år samt Jimmy Durmaz 29 år båda i VM truppen idag bänkade sen länge i Toulouse 
en medelmåttig fransk klubb precis ovanför nedflyttningsstrecket, obegripligt. 
Kan MFF få hem dessa 2 också? 
1 miljon i lön per månad och kontrakt 2019 ut. Svårt med andra ord. 
Hur mycket är MFF beredda att betala i Sign On bonus för dessa 3? 
Vågar man gå upp från vanliga 6 till 7 miljoner och plussa på med några miljoner till? 
 
Knatte. 
7 lördagen i morgon under våren vi har ej sett en regndroppe på hela våren utan bara sol och blå 
himmel. 
Trupperna börjar "sätta" sig nu och denna vecka 3 inbetalningar som är de minsta under våren.  
Träning 2 gånger till 26 maj samt 2 juni därefter sommar uppehåll. 
 
Start igen i början av augusti. 
9 juni stor avslutning för alla lagen i IF Löddes knatteserie därav föreningens avslut redan 2 juni (9 
träningar denna vår). 
I dag 110 anmälda och betalda knattar/knattor dvs. ett rekord i sig, men i år hjälp av 4 åringar födda 14 
som nu har blivit 12 anmälda och betalda finns fortfarande ett antal fyra åringar i provträning. 
  
Fotbollsskola. 
Anmälningar till omgång 1 i vecka 25 och i princip full redan med 32 anmälningar. Undertecknad vet ej 
om fler kan tas med? 
Förra året 30 i omgång 1 och 14 i omgång 2. 
Jesper Möller Lunds BK (f.d. VAIF:are) som vanligt ansvarig för föreningens Fotbollsskola. 
   
OMGÅNG 1 startar måndag 18/6 och pågår till och med torsdag den 21/6 (vecka 25). 
OMGÅNG 2 startar fredag 10/8 och pågår till och med onsdag den 15/8 med uppehåll över helgen 
(vecka 33). Skolstart 16/8. 
 
Blandat. 
Vem kom på att VM i ishockey ska spelas långt in i maj månad när folk åker till stranden? 
2 omgångar kvar av vårens Allsvenska och för MFF en välbehövlig vila och den klubb som också har 
den största procentsiffra i skadade spelare av alla lag. Skäl? 
 
Tycker synd om Magnus Persson, vet spelreglerna men fan vad ensam han såg ut på vid pressbordet 
efter sparken. 
2 barn i skola i Malmö och plötsligt inget jobb att gå till. Fy fan! 
 
Alla ligor färdigspelade efter denna helg och nu återstår FA Cupfinalen samt nästa lördag Champions 
League finalen mellan Liverpool mot Real Madrid. 
Förlåt hela släkten av Lindfors men mitt hjärta bankar för Liverpool sen tidigt 70 tal. 
Var på Anfield i mitten av 70 talet och såg Kevin Keegan (född 51 som undertecknad) inga andra 
jämförelser dock och naturligtvis lyssnade och sjöng med i You`LL Never Walk Alone. Har varit 
ingångsmusik till Liverpools hemmamatcher sen 1963 och ståpäls är fortfarande ordet. Åk dit om ni ej 
varit på plats där någon gång? 
 
VM Tipset. 
Med hjälp av föreningens ordförande Nils-Åke är tipset på väg ut och om allt fungerar i PDF fil också 
och en IT Guru på Skatteverket med elektronisk rättning???? 
Hur fan är vissa människor skapta? 
Kommer för säkerhetsskull att rätta på papper haha! 
15 juni. kl. 18.00 Ryssland-Saudiarabien. Har vi någon på 8 poäng denna dag med en match spelad? 
Svaret finns den 16 juni på www.vaif.se. 
 
Hälsar Staffan och så hörs vi i början av nästa vecka! 
 


