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 Staffans sammanfattning vecka 32 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Veckobrevet åter efter en sommar som i varje fall undertecknad aldrig upplevt tidigare i form av värme 
och torka. Finns folk här ute i Hemmestorp som påstår att en riklig skur av regn kom i slutet av april 
månad. 8 millimeter i regnkoppen sen 1 maj. 
 
Fotbollen i vår förening börjar rulla igång nu till helgen och 11 seriematcher denna första helg som 
kommer. 
 
VM slut och till slut Frankrike som vinnare och rättvis sådan enligt undertecknad. Kroatien ett härligt lag 
att följa och Sverige till kvartsfinal. 
 
MFF inne i ett kval till Champions League som är härlig att ta del av. Ungerska Vidi FC väntar på tisdag 
och ett fullt Stadion. 
Pengar som alltid räknas i dessa sammanhang och redan 20 miljoner in i kassan till MFF och mer kan 
det bli. Bra förstärkningar i sommar och ny tysk tränare. 
 
Hemma har seniortruppen tränat 5 pass och mött BK Flagg i en träningsmatch som vi ej ska 
kommentera mer. 
Daniel fly förbannad över insatsen och det urusla engagemanget i matchen. Då har undertecknad 
uttryckt det försiktigt ja till och med ytterst försiktigt. 
Nu väntar 3 träningar innan matchen mot tvåan i serien i Södra Sandby IF väntar borta på lördag. 
Två poängs serieledning efter 10 raka segrar en otrolig vändning efter 1 poäng på de tre första 
seriematcherna hemma i Veberöd. 
 
Återstår 9 seriematcher då redan 13 seriematcher spelats. 
 
Ungdomslagen. 
P 11 födda 07 drar ett lag ur serien och kommer i höst att träna tillsammans med killar födda 06. 
 
IF Löddes knatteserie kommer vi med att för första gången delta med 2 tjejlag och det nya laget består 
av tjejer födda 11/12. Det andra flicklaget mer av 10/11. 
Hela 6 lag i IF Löddes knatteserie denna höst även det nytt rekord. 
 
Flytta inga matcher i höst. 
9 veckors spel och 153 matcher under Skånebolls regi plus 48 matcher i IF Löddes knatteserie. 
Med andra ord 25 matcher per helg. 
 
Senast för ett par dagar sedan ett mail från föreningen X. Vi har hemmamatch med lag Röd på samma 
tid och dag som lag Svart ska spela mot er i Veberöd. Kan ni flytta er match? 
Ursäkta men försök flytta er hemmamatch först blev undertecknads svar på denna förfrågan. 
 
Planer som blir blötta och slitna längre fram i höst och försök hålla spelschemat.  
Tyvärr signaler redan om en halvtaskig naturgräsplan på Svalebo, efter sommarens torka. 
 
Knattestart. 
Lördag 11 augusti startar knatte igen. 
F o P 11-12-13. 
Boll och Lek för F o P 14 också i start kl. 09.30-11.00. 
Nya knattar/knattor välkomna att prova på. 
Provträningar 3 gånger innan avgift ska betalas. 300 kr för de som börjar i augusti. 
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Välkomna till Romelevallen på lördag! 
 
Fotbollsskola omgång 2. 
Start på fredag den 10 augusti och fortsättning mån-tis samt ons. 13-14 samt 15 augusti kl. 09.00-
14.00. 
Antal deltagare ca 20. 
 
Ungdomscuper. 
I helgen som kommer en del lag delta i cupspel i Skanör och Möllevallscupen våra P 10;or och i Ystad 
Team Sportia Cup med våra P 12;or. 
Finns fler lag i föreningen i cupspel maila mig! 
 
Redan denna helg har P 10 (födda 08) deltagit i Eskilscupen i Helsingborg och Jessica har varit vänlig 
och lämnat text varje kväll. 
 
Torsdagkväll. 
Vi är 19 killar fördelade på två lag. Två jämna lag. 
Vissa av oss åkte upp i tisdags, andra igår och några enstaka anslöt idag. Alla familjer är här uppe och 
vi bor tillsammans på Råå Vallar camping. Än så länge har vi haft fantastiska dagar och ikväll invigning 
på Olympia och efterföljande match HIF-Norrby. Killarna exalterade att få se Grankvist 😉 
Imorgon drar matcherna igång och först ut möter vi Helsingborgs IF kl. 08.00. Andra lag i den gruppen 
är Kullavik IF och Fortuna FF. Andra laget möter Hittarp IK, Höllviken BK och Helsingborgs IF. 
Ny lottning fredagkväll när alla resultat är inne. 
 
Fredagkväll. 
Tidig morgon då startar lag 2 mot Helsingborgs IF. Vinner en jämn match med 3-2. Andra matchen 
vinner vi med 2-1 mot Kullavik IK där vi har matchen i egna händer. Sista matchen möter vi Fortuna i en 
välspelad och bra match men förlorar med 3-2, tyvärr får de en orättvis frispark i slutminuten som de 
sätter snyggt i mål. 
Lag 1 börjar mot Hittarps IK där vi har spelet men matchen slutar 1-1. Andra matchen mot BK Höllviken 
för vi och vinner med 4-1. Sista matchen har även detta lag Helsingborgs IF, en jämn match som slutar 
med uddamålsförlust 4-3. 
Nöjda med spelet i båda lagen. Laddar med massor av bad och god mat för sex nya matcher imorgon 
lördag. 
 
Lördagkväll. 
Båda lagen fortsätter spela fin fotboll och det är jämna och tajta matcher. Båda lagen får med sig en 
vinst (Eskilsminne och FC Trelleborg) en oavgjord Helsingborgs IF och BK Höllviken) och en förlust idag 
(Snötorp och Hittarp). 
Kvällen avslutar vi med pizza för alla spelare med familjer. Pizzerian stängde av telefonen efter vår 
beställning då han inte hann med att ta fler beställningar. Pizzan avnjöts på campingen med långbord 
och många härliga skratt.  
 
Söndagmiddag. 
Då var cupäventyret slut för denna gång. 
Vi har haft helt underbara dagar i Helsingborg. Vi avslutar med flaggan i topp och vinner alla våra sex 
matcher sista dagen mot Eskilsminne IF x 2, Fortuna FF, Bjuvstorps FF, Vejby IF och FC Trelleborg. 
Killarna har spelat fin fotboll och kämpat i 18 matcher i strålande sol. Totalt vinner vi 11 matcher, 3 
oavgjorda och fyra förluster. Det har varit jämna och bra matcher och vi har fått spela mot många nya 
lag som vi aldrig mött innan. Målskillnad 49-27. 
En bra organiserad cup, enda minuset var invigningen som inte höll så bra klass. 
Inte omöjligt att vi besöker denna cup fler gånger 😊 

 
Hörs igen på fredag! 
Hälsar Staffan 
 


