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  Staffans inför helgen 24-26 augusti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
En full vecka i skolan och mer eller mindre alla tillbaka i jobb utom pensionären. Måste berätta om min 
granne med tonårsbarn som förra torsdagen började i skolan igen. Killen ifråga datanörd och knappt 
sett honom i sommar. Kom med sin mamma och såg ut som en zombie och leddes fram till bilen kl. 
08.00. Killen vänt på dygnet fullständigt och var knappt kontaktbar.  
Möjligtvis inget att skratta åt, men undertecknad kunde inte låta bli. 
 
Fotbollen på fullvarv och hela 28 matcher för föreningens lag när nu IF Löddes knatteserie spelas och 
våra P 11 (7 åringar) har hemmaomgång på söndag på Romelevallen och 2 lag F 10/11 samt F 11/12 
också är i spel denna helg. 
 
En rättelse direkt. Tisdagens utskick tog inte mer än 5 minuter då det kom ett mail från Ingemar 
Ingesson dansgalans ansvarige i föreningen genom åren. 
Rydsgårds AIF ligger i Skurups kommun och ej i Ystad. Svagt av undertecknad, men alltid trott orten 
tillhör Ystad. 
Då kan vi konstatera att dessa två matcher mot Janstorps AIF var ett klassiskt derby med 1 mål i de två 
drabbningarna, men också 23 varningar och 3 utvisningar! 
 
Herrar A och årets svåraste bortamatch väntar mot Rydsgårds AIF som vi har minus statistik på under 
de sista 10 åren med 4 förluster och 1 vinst. Vissa år har VAIF spelat i division 3 och några år har 
Rydsgårds AIF spelat i sydvästra och vi alltid i den östra. 
Truppen enligt följande; 
Oskar Axberg, Marcus Larsson, Kristoffer Lindfors, Mattias Jönsson, Axel Petersson, Axel 
Rosberg, Eric Skiöld, Alvaro Maldonado, André Wihlborg, Alexander Moberg, Joel Vom Dorp, 
Viktor Rosberg, Hugo Lindelöf, Edwin Song Yuh, Joseph Tabiri, August Jönsson. 
In i truppen. Joseph Tabiri samt August Jönsson. 
Ut från truppen. Maciej Buszko avstängd samt Philip Olsson. 
 
Förra helgen var våra 6 åringar P 12 i Uppåkra för en inbjudnings cup och för första gången i spel 3 mot 
3 ingen målvakt samt med sarg. Denna spelform ska slå fullt ut säsongen 2019. 
 
Läs Malins rapport från denna cup och vad Malin tyckte om det hela. 
Malins text. 
Pojkar 6 år 
Uppåkra Bilia cup 19/8 
Pojkar födda 2012 spelade sin första cup i 3-manna spel. 
Vi var två anmälda lag, 5 spelare i varje lag. 
Med något stora matchtröjor lånade från Andreas tränare i pojkar 05 och själv inköpta shorts och 
strumpor var killarna otroligt stolta att ha ett nummer på ryggen 😊. 
Mycket spännande med 3-manna spel! "Bandymål" ingen målvakt och spelplan inhägnad med sarg så 
att bollen är i spel nästa hela tiden gör att dessa små killar ej behöver tänka på alla regler som vid 5-
manna. 
Med mycket fotbollsglädje och kämpaglöd kunde killarna utföra riktigt bra matcher! 
En bra organiserad cup gör oss intresserade av att vara med fler gånger! 
 
Mårtens rapport från förra veckans seriematch och maskotar på FC Rosengårds hemmamatch i 
Damallsvenskan. 
Fotbollshelgen inleddes redan på lördagen på Malmö IP. 
Laget hade fått en mycket välkommen spontan inbjudan att vara med som maskotar under FC 
Rosengårds hemmamatch mot Kalmar. 
Spända & förväntansfulla töser (självklart iförda matchställ) fick tåga in hand i hand med spelarna. 
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Därefter avnjöts hemmamatchen i strålande sol och med en hejdundrande vinst om 10-0😳! 
En dag och upplevelse att minnas, stort tack F06-07 med tränarstab. 
 
Söndag och bortamatch mot LB97 var flickor 09's utmaning. 
Motståndarna visade sig vara mer jämna med oss än vad vi är vana vid vilket gjorde matchen mer 
utmanande och spännande. 
Slutresultatet blev ändå 4-0 till vår favör. 
 
Fotbollsdagen avslutades med att vissa av oss slog ett öga och hejade på Vaif P 06 (07) som också var 
på plats i Bunkeflo denna förmiddag. 
 
Knatte. 
3;e lördagen denna helg med träning och nu 3 nya knattar/knattor som inskrivna och vi hälsar alla 3 
välkomna till VAIF familjen. 
 
Hör av er med text som vanligt efter helgens matcher och hela 28 matcher som ska spelas med ett 
VAIF lag på planen! 
 
Trevlig helg alla! 
Hälsar Staffan 
 
 


