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 Staffans inför helgen 13-15november 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
FC Köpenhamn-MFF 0-1, där fick ni "danskdjävlar" 
Vilken underbar seger och vilket slut för Markus Rosenberg! 
 
Glädjen dras ner av att dottern blev utslängd från Parken när Frida med flera stod upp och jublade vid 
målet. Hade varnat henne inga MFF kläder då Frida befann sig på annan läktare än alla supportrar d v s 
köpt biljett via kontakter i Danmark med danskt VISA-kort. 
 
Skam den som ger sig och in igen på andra sidan Parken. 
 
Upplevde en kväll med som vanligt danska vakter som gärna använder övervåld precis som 2005. 
 
I den stora klacken av MFF:are finns som alltid "rötägg" men att använda tårgas mot allt och alla är 
ingen bra lösning. 
 
Tack Jim G som satt i en loge och myste och skickade SMS och rörliga bilder under matchen. 
 
Fredag 13 december och på söndag stänger "fönstret" för övergångar när det gäller amatörspelare.  
Idag har VAIF endast förlorat 2 spelare totalt och är en vinnare i detta "fönster". 
 
Fogis visar följande övergångar. 
 
Herr senior.   
In.                                                       Ut.  
Henrik Ilmanen från BK Flagg.           Alvaro Maldonde till Ariana FC. 
Selmir Hallovic från Rosengård FF    Mateusz Wieczorek till Sjöbo IF 
 
Återvändare. 
Hampus Isberg från MFF. 
Isac Munthe från Lunds BK. 
Tim Krämer från Landskrona BOIS. 
 
5 in , 2 ut. Toppen! 
 
Dam senior. 
In. 
Amanda Sjöstedt. 
Elin Ullner. 
Elin Öijerholm. 
Emma Larsson. 
Ida Ullner. 
Kim Lantz. 
Martina Nilsson. 
Sandra Nilsson. 
 
Saknas 2 namn,  
men nu är beslutet fattat  
och föreningen kör på ett Damlag 2020 med hjälp av F 16 tjejer! 
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U 19. 
In. 
Rasmeh Mohammadi. Från Lövestads IF. 
Troy Rannamaa. Från Staffanstorps United. 
 
Känns som VAIF är en förening med positiv framtid och fler och fler ungdomar i de äldre 
åldersklasserna och föreningen växer hela tiden . 
 
Eventuellt 2 U 19 lag 2020, när hände detta sist i VAIF? 
 
Ungdomslagen. 
Även denna helg spelas matcher. 
Vinterserie för P 14. Träningsmatcher för P 13 samt P 14. 
Futsalserie för F 16. 
 
P 16. Julgrans huggning i Lövestad på lördag och söndag har U 19 samt U 16 avslutning på Puben med 
pizza o dryck. 
 
Yngre lag tränar i Idalaskolan något lag i Harlösahallen underbart att läsa. 
 
Träffar Nils-Åke nere på Fritids där Eva har sin arbetsplats för närvarande och Nils-Åke berättar att 
inomhustider redan är fördelade när den nya hallen står klar under 2020. 
Gymnastik och badminton flyttar sin verksamhet till den nya hallen under 2020. 
 
På måndag besiktning av klubbhuset och inflyttning närmar sig med stormsteg. Underbart! 
 
Julgransförsäljningen går bra berättar Nils-Åke och bäst är försäljningen av Kungsgran och fler kommer 
att huggas i helgen. 
 
Bingolotto. 
Då gör vi en stegring av försäljningen genom att sälja på Konsum fredagseftermiddag samt ett par 
timmar på lördag och från mitten av nästa vecka ALL IN. 
 
32 timmar vardera på Konsum o ICA från torsdag-fredag-lördag, söndag och avslutning på måndag den 
23 december. 
 
Ser ni undertecknad utan bingoväska hängande över axeln får ni en gratis Bingolott! 
Redan levererat den första bunten av bingolotter till en mamma med dotter i de yngre lagen kl. 07.20 
och även seniortränaren Tommy beställt lotter. 
Öppnar kl. 07.00 stänger kl. 24.00. 
Ring, SMS:a eller Maila mig! 
 
Sålda Julkalendrar 2018 946. Rekord. 
Sålda Julkalendrar 2019. 889 med 1 lag som ej redovisat ännu. 
 
 Slåss rekordet från 2018? . Hoppas och tror detta! 
 
Hörs på tisdag och då första hela listan av sålda bingolotto produkter presenteras. 
 
Hälsn. Staffan 
 
PS! Uwe Röstler slutar, återkommer till denna historia. 
 


