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 Staffans inför helgen 5-7 juni 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare 
 
Några timmar sent utskick, men undertecknad ville vara det tunga (läs ironi)namnet med de absolut 
sista nyheterna och suttit och väntat och väntat på att serieprogrammet för division 3 Södra Götaland 
skulle "rullas ut" på Svenskas hemsida men allt "sket sig" och serien blir den sista i Sverige och blir inte 
klar förrän nästa vecka, tyvärr. 
 
Problemet är att föreningar vill olika en del vill spela 2 matcher  i juni innan semestern men än fler vill 
vänta att spela till månadsskiftet juli/augusti. 
 
Av detta skäl hann man ej få klart division 3 Södra Götaland som nu utmärker sig som sist i Sverige 
med ett spelprogram! 
 
Kollar lite andra serier med skånska lag typ division 2 och 11 matcher där lag har spelat 2 matcher i juni 
men flera med 0 matcher och en haltande tabell.  
  
Fredag den 5 juni och nästa vecka studentavslutningar i Lund varje dag och i år får detta ske på något 
annat sätt än vanligt. 
 
I herrtruppen är det studentdags för August Jönsson, Isac Munthe samt Hampus Isberg. 
 
För undertecknad i "karantän" en godkänd vecka när undertecknad under torsdagskvällen tryckte på 
knappen och valde 
 Supporter paketet med D play som tillval och en viss ersättning för undertecknads årskort på Stadion 
12 000 årskort sålda för  
ca 26 miljoner så vi talar stora belopp även för MFF och som "blöder" som alla andra lag i Allsvenskan.  
 
Idag minus 20 miljoner och ett rejält underskott väntar och kan bara räddas till viss del av matcher i 
Europaspelet. 
 
 15 juni kl. 19.00 MFF -Mjällby AIF på Stadion.  
18 juni kl. 19.00 BK Häcken borta. 
21 juni kl. 14.30 Varbergs BOIS FC på Stadion. 
3 matcher på 6 dagar. 
 
Här gäller stor och bred trupp. 
 
Knatte. 
Näst sista träningen denna vår och en ny tjej född 14 hälsas välkommen till Veberöds AIF. Ella Bernkull 
heter tjejen. 
 
Fotbollsskolan. 
Förlängd anmälan till söndag 7/6.  
Idag 22 anmälda och start måndag 15 juni. 
 
Gå fotboll. 

Lördag är det Skåne Walking Football League i Vellinge mailar 
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 Patrik Svensson. 

VAIF mönstrar följande lag. 
Hans Karlsson 
Stefan Rosberg 
Magnus Bertilsson 
Martin Olsson 
Rickard Egelborg 
Och jag själv. Patrik Svensson 

Hörs på tisdag med massor av texter som alltid! 
Hälsar Staffan 

 
Matcher i helgen. 20 till antalet. 
Fredag 5/6 kl. 19.00. U 14-Limhams FC. 
 
Lördag 6/6 kl.10.00 Ystad IF FF-F 9. 
Lördag 6/6 kl. 10.00 Åkarps IF-P 11 Vit. 
Lördag 6/6 kl. 10.00 P 12-Torns IF. 
Lördag 6/6 kl.10.00 Harlösa IF- P 7 Svart. 
Lördag 6/6 kl. 10.00 P 7 Vit-IF Lödde. 
Lördag 6/6 kl. 11.00 Lunds BoIS-P 7 Vit. 
Lördag 6/6 kl. 12.00 P 7 Svart-IF Lödde. 
Lördag 6/6 kl. 11.30 P 12-Staffanstorp United FC. 13 års serien. 
Lördag 6/6 kl. 12.00 P 10-GIF Nike. 
Lördag 6/6 kl. 13.00 FK Borgeby-F 11 Vit. 
Lördag 6/6 kl. 14.30 Kvarnby IK-U 15 Skåneserien. 
 
Söndag 7/6 kl. 09.00 GIF Nike-P 9 Vit.  
Söndag 7/6 kl. 10.00 Genarps IF- P 9 Svart. 
Söndag 7/6 kl. 10.00 FC Staffanstorp 2-F 7. 
Söndag 7/6 kl. 11.00 F 7-Staffanstorp 1. 
Söndag 7/6 kl. 10.00 Värpinge IF-P 11 Svart. 
Söndag 7/6 kl. 10.30 Vellinge IF-F 11 Svart. 
Söndag 7/6 kl. 11.00 F 14-Glumslövs FF. 
Söndag 7/6 kl. 13.00 U 13-Skegrie BK 
 
Match i veckan. 
F 16 med Jennys text 
Bortamatch mot SoGK  Charlo i F 16 serien.  
 
Andra 11- manna matchen för tjejerna med positionsspel istället för markeringsspel, vilket funkar väldigt 
fint i ca 75 minuter.  Vi tappar de sista 7-8 minuterna i båda halvlekarna, fokus ligger på trötthet istället 
för att fortsätta att kriga. Även svårt att möta ett lag som bara skickar upp långbollar så fort de får 
chansen.  
 
Men under 75 min spelar vi runt bollen,  vi har fina passningstrianglar och fantastiska crossbollar som 
leder till inlägg och ger utdelning framåt. Riktigt kul att se att tjejerna har tagit till sig all ny kunskap från 
Jörgen och Niklas och dessutom kan omsätta den på plan! De spelar med ett helt annat lugn och en 
större trygghet. 
 
Matchen slutar 3-3 och vi får hem och nöta lite till, framförallt kondition, och sedan köra på i 90 minuter i 
sista F16 matchen! 
 
 
 
 


