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  Staffans inför helgen 15-17 juni 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 15 juni och undertecknad "muckar" ut från Skatteverket. 
Började i augusti 1972 så det blev nästan 46 år haha! 
En arbetsgivare i mitt liv, men en arbetsplats i ständig förändring och finns idag inget som liknar den 
arbetsplats undertecknad steg in i. 
 
Ett nytt liv som väntar och som förhoppningsvis ska ge ett annat liv, än mer fotboll? 
 
VM Tipset är i gång och till sist blev 144 tipstalonger inlämnade, kul. 
1;a Pris. 7 200 kr. 
2;a Pris. 4 320 kr. 
3;e Pris. 2 880 kr. 
 
Match 1. Ryssland-Saudiarabien 5-0. 
Matchminut 90, 3-0 och 7 tippare med 8-0 poäng varav 4 "skattmasar" Helén, Gunvi, Mischa" samt Eva-
Lotta och i föreningen Richard Saltin, Benjamin Wendel samt, Peter "Peppe" Elker. 
 
90+ 1 4-0 och i detta läge endast "95;an" Johan Holmgren med rätt resultat. 
90 + 4 sista sparken och frispark 5-0 och ingen med detta resultat. Hördes enda ut till Hemmestorp när 
Johan kastade ut TV och lite möbler haha. 
 
I ledning med rätt tecken och 3 poäng hela 129 tipslappar, då endast 15 tips som spelat mot rysk vinst. 
Fortsättning följer och allt redovisa. varje dag på www.vaif.se.  
 
Herrar A ut i sin 12;e match och serien vänder och Genarps IF på lördag och nästa vecka VMA IK 
också borta. 
 
Alla minns starten? 
7 april Genarps IF hemma  1-2. Plasta mög. 
14 april VMA IK hemma  2-3. Plasta mög. 
21 april S. Sandby IF hemma  0-0. Romelevallen. därefter 8 raka segrar och från bottenplats upp på en 
andra plats som ger minst en kvalplats, men läser i tävlingsbestämmelserna följande; 

9.1 § Upp- och nedflyttning division 4, herrar 3 x 12 lag – dubbelserier över hela spelåret 

Seriesegrarna och bästa tvåa flyttas upp till division 3. 
Återstående tvåor och de två bästa treorna deltar i det av SvFF anordnade kvalet tillsammans med de 
på nionde plats placerade division 3-lagen. 

Skåne FF:s TU avgör Skånelagens inplacering i kvalgrupperna. 

Då har vi följande scenario efter 11 omgångar i de 3 serierna i division 4 i Skåne; 

Alla 3 lagen har då en andraplacering för närvarande. 

1. FC Trelleborg 28 poäng. Till division 3 
2. Veberöds AIF 25 poäng. Kval till division 3 
3. Fortuna FF     22 poäng. De två bästa treorna till kval av 3 division 4 serier. 

 

Mycket att slåss om som ni förstår och 11 matcher återstår och 33 poäng att kämpa om. 
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Herrtruppen mot Genarps IF lördagen 16 juni kl. 14.00 på Ekevallen. följande; 

Oskar Axberg (MV), Eric Skiöld, Joel Vom Dorp, Kristoffer Lindfors (K), Joseph Owusu 
Tabiri, Alvaro Olguin Maldonado, Edvin Song Yuh, Markus Larsson, Viktor Rosberg, André 
Wihlborg, Axel Petersson, Philip Olsson, Maciej Buszko, Axel Rosberg, Alexander 
Moberg samt Mattias Jönsson. 

In. Maciej samt Axel. 
Ut. Ted samt Mateusz. 

Ungdomslagen. 
Söndag och 15 ungdomslag "går i land" och ett sommarlov väntar, träningsuppehåll. 

Mån F 13, tis. P 14, ons. Herrar A, tors. P 13. Sön 24 juni P 11 och vårens sista seriematch. 

Fotbollsskolan. 

 

Start mån 18 juni kl. 09.00-14.00 och hela 42 anmälningar. 22 i den äldre gruppen och 20 
i den yngre. 
 
Hörs efter helgen med texter från alla matcher och naturligtvis uppdatering från VM 
matcherna (finns uppdatering varje dag på hemsidan). 
 
Hälsar Staffan 

   

   


