Staffans inför helgen 1-3 februari

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Fredag 1 februari och nu börjar utomhussäsongen komma igång på allvar och bara denna vecka över
10 nya träningsmatcher in i aktivitetskalender och drygt 20 matcher redan klara inklusive DM matcher.
Romelecupen med sin 3;e helg och P 10 serielöst och P 05 i tävling på lördag. Söndag P 07 serielöst
samt F 05 i tävling.
Lördag.
P 10 Svart kl. 11.45.
P 10 Vit kl. 15.30.
P 05 Svart kl. 19.00.
P 05 Vit kl. 19.45.
Prisutdelning.
Kl. 11.00, kl. 14.30 samt kl. 18.00.
Söndag.
P 07 Svart kl. 11.30.
P 07 Vit kl. 12.45.
P 07 Grön (08;or) kl. 08.45.
F 05 Veberöds AIF/Harlösa IF kl. 16.30.
F 05 Grön (06;or) kl. 17.15.
Prisutdelning.
Kl. 11.00 samt kl. 16.00.
Utgått i P 07. LEV 06. In. Veberöds AIF Grön (08;or).
Utgått i P 05 Kiviks AIF/S:t Olofs IF. In BK Olympic.
99 matcher första helgen och denna helg 95 matcher och årets nästbästa till antal matcher per helg.
Välkomna ner alla och P 05 som avslutar på lördag och F 05 på söndag!
Fredag.
Undertecknad sitter nere på kansliet och stoppar i matchrapporter och kaffebiljetter i kuvert till helgens
alla lag i Romelecupen.
Sen Britta blev sjuk har vi unnat oss städhjälp varje fredag med rutavdrag och en fantastisk känsla att
komma hem till ett rent och städat hem varje helg!
In på kansliet kommer Mats Hommel och sen är tugget igång. Mats berättar om hans första barnbarn
som debuterat i Romelecupen förra lördagen. Marias son och Mats berättar att hela släkten är i hallen
11 totalt och även Marias två syskon på plats i Martin och Magnus. En full hall redan tidigt
lördagmorgon.
Mats öser beröm över oss med att varje måndagmorgon konstatera hur fint och städat vi lämnat hallen
söndagkväll!
Sen kommer vi in på all teknik som numera finns. Mats berättar hur han drar sladdar inför varje
Romelecup och Kim säger till honom att detta behövs ej längre när vi nu kör sladdlöst haha! Litar ej på
sladdlöst svarar Mats.
Allting bra men Mats saknar naturligtvis vid prisutdelningen den gamla låten med Queen och
klassiker We Are The Champions.
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In på kansliet kommer nu även Göran Holmgren ingen person som är känd för att vara tystlåten haha.
Nu berättar Göran om hur mycket beröm vi fick i lördags av föräldrar på plats. Stora rymliga lokaler,
snyggt och rent överallt och en underbar prisutdelning.
Ja till sist tittar Mats på klockan och säger nej mina pensionärer nu måste jag jobba är ej pensionär
ännu, men sitt ni kvar mina herrar och så skiljs vi med ett skratt alla tre
Föreningens alla lag i seriespel i tävling och serielöst.
Herrar A.
P 17.
P 16.
P 14 Svart. 9 manna.
P 14 Vit. 9 manna.
P 13. 9 manna.
P 12. 7 manna.
P 11 Svart. 7 manna.
P 11 Vit. 7 manna.
P 10 Svart. 7 manna.
P 10 Vit. 7 manna.
P 9 Svart. 5 manna.
P 9 Vit. 5 manna.
F 15.
F 13 Svart. 9 manna.
F 13 Vit. 9 manna.
F 10. 7 manna.
F 9. 5 manna.
IF Löddes knatteserie. 5 manna.
P 08 Svart.
P 08. Vit.
P 07 Svart.
P 07 Vit.
F 08/07.
Seniortruppen.
Då har undertecknad fått mitt första mail detta år från lagkapten Kristoffer Lindfors och en rapport om de
två första veckornas träning.
Tack så mycket, (undertecknad gratulerar Kristoffer till stundande bröllop) bröllop i juli 2020 och
planeringen är igång så smått)
Två veckor in på säsongen 2019 och träningarna har börjat väldigt lovande tycker jag, både när det
gäller träningsnärvaro och engagemang från truppen och staben.
Ett par spelare har lämnat för andra äventyr inför säsongen, ett par nya spelare har inkommit. Vi har
dessutom en mycket stabil och kvalitativ stomme kvar från föregående säsong vilket tillsammans
med nyförvärven utgör en trupp som enligt mig både har bredd och spets.
Vi har varit 17-19 man på träningarna vilket får anses vara en godkänd träningsnärvaro, detta ska vi se
till att hålla uppe då det kommer vara avgörande under en lång säsong.
Upplägget är lite annorlunda än föregående år med ett fys.-pass på Träningsbutiken i Dalby och sedan
två pass nere på Svalebo. Inomhusturnering i Eslöv (7-manna på konstgräs) stundar innan
träningsmatcherna sakta men säkert närmar sig.
Nyförvärv har bland annat inkommit på nyckelpositioner som målvakt och anfallare och där ser vi fram
emot att visa upp oss i kommande träningsmatcher. Det kommer vara en inkörningsperiod där vi lär
känna varandra i matchsituationer. Johan ny målvakt från Hörby har sett vass ut på träningarna och
Bresnik har en enorm kvalité och vi hoppas han ska göra det ännu bättre hos oss än förra säsongen
med grannen Genarp.
Hörs i nästa vecka!
Hälsn. Staffan
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