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 Staffans inför helgen 27-29 september 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Det finns härliga fotbollsvinster som värmer, sen finns det vinster som värmer än mer som den igår kväll 
var en sådan! 
 
Derbyt på Stadion drygt 21 000 åskådare och MFF ledning efter 38 minuter med 3-0 och matchen var 
slut om den överhuvudtaget inte var den redan vid start? 
Fullständigt överlägsna från matchminut 1. 
 
Vi får en spännande avslutning av årets allsvenska med 5 omgångar kvar plus gruppspelet i EL. Man 
tackar och bugar! 
Nog om MFF. 
 
Herrar A ut i sista seriematchen på lördag kl. 13.00 borta mot Lilla Torg FF.  
 
Undertecknad känd för att vara mer pessimistisk än optimistisk inför matcher, men helgens sista 
seriematch och om laget ska bli tvåa eller trea känner undertecknad sig trygg med att laget behåller sin 
andra plats. 
 
Scenario 3 poäng före Rosengård FF och 5 mål bättre i målskillnad och Rosengård FF möter Vellinge 
IF borta. Vellinge IF vill avsluta snyggt och vinner matchen. 
 
Kvalgrupp kommer först på måndag då Skåne-Boll släpper i vilken grupp VAIF hamnar i. 
 
Truppen till årets sista seriematch följande: 
Johan Jönsson , Hugo Lindelöf, , Ted Hörman, Martin Pintaric, August Jönsson, Filip Qvist, Axel 
Petersson, Besnik Rustemaj, Alvaro Maldonado, Mattias Jönsson, Kristoffer Lindfors, Eric 
Skiöld , Mateusz Wieczorek, Ludvig Söderberg, Viktor Björk samt Hampus Ekdahl.  
 
Debutant ännu en ny juniorspelare i Ludvig Söderberg föd 02 och 17 år precis som Axel Petersson. 
Joel Vom Dorp fortfarande sjuk och Dante Kolgjini kör V 75 lopp på Solvalla. 
 
Ungdomsmatcher. 
17 av 18 ungdomslag i VAIF ute i seriespel och endast F 15 laget som ej spelar denna helg. 11 
bortamatcher och 6 matcher i Veberöd. 
 
Knatte. 
Årets sista hemmaomgång i IF Löddes knatteserie då F 8/7 står som värd och 8 matcher på 
Romelevallen mellan kl. 10.00-13.00 på söndag. 
Välkomna ner och kolla ta en fika eller korv. 
 
Knatteträning på lördag och nu återstår 3 träningar och stor final lördag 12 oktober med som vanligt 
grillad korv, dryck samt utdelning av medaljer plus fotbollar till de åldersklasser där ledarna har bollarna 
kvar på Romelevallen. 
 
Sist in av alla knattar/knattor Lykke Persson F 8 /7. 
 
Romelecupen 2020. 
Fredag och 94 lag anmälda födda 12 saknas 1 lag, födda 11 saknas 2 lag båda i pojkklassen. 
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Julkalender. 
Mailade Eva att nu får vi börja "jaga" alla ledare att kalendern kommit och vi är fortfarande kvar i 
september. 
 
Behövs ej svarade Eva många som redan hämtat! 
1 200 kalendrar på kansliet har nu sjunkit till 240 sådana. 
Helt otroligt redan 960 utlämnade och 240 kvar hos Eva. 
 
Maila Eva om fler lag vill sälja? 
 
Här sluter dagens veckorapport. Läkarbesök, Sjukhusbesök samt avtackning av f.d.. arbetskamrat som 
idag går i pension. 
 
Alla tabeller inför sista omgången finns i veckobrevet i tisdagens utskick. 
 
Spännande slutomgång i många serier! 
Hoppas som vanligt på många texter från er ledare som alltid hälsar Staffan 
 


