Staffans inför helgen 5 - 7 april

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Då är vi där och seriepremiär för Herrar A, P 16 samt P 14 Svart och Vit.
På VAIF:s hemsida under rubrikerna Matcher och Domare ligger ett framdukat "smörgåsbord" med 175
matcher och ytterligare 40 matcher i IF Löddes knatteserie kommer inom snar framtid!
Totalt 215 matcher i vår med VAIF på planen. Imponerande var ordet!
Herrar A. Årets första trupp och match mot Vellinge IF borta på söndag 7 april kl.13.00.
Lagtruppen från Tommy.
Johan Jönsson, Hampus Ekdahl, Hugo Lindelöf, Joel Vom Dorp, Maciej Buszko, Eric Skiöld,
Kristoffer Lindfors, Alvaro Maldonado, Mattias Jönsson, Besnik Rustemaj, Dante Kolgjini, Carl
Stockwell, August Jönsson, Fredric Persson, Axel Petersson samt Mateusz Wieczorek.
Lycka till pågar!
Ungdomslagen.
Då önskar undertecknad lycka till för P 16 samt P 14 lag Svart och Vit i seriepremiären
med matcher 5, 6 samt 7 april.
U 19 samt P 16 till Kreta på träningsläger.
Näta fredag åker 40 spelare/ledare till Kreta på träningsläger.
1 match för vartdera laget ska också spelas och efter många års sparande är resdag nära!
Ha ett bra träningsläger med bad och sol också!
Många av våra ungdomslag i cupspel denna helg.
P 11 till Trelleborg och FC Trelleborg lördag 6/4 som arrangerar en Elit Cup för pojkar födda 08 och
VAIF inbjudna och hyfsat motstånd redan i gruppspelet där MFF och Brommapojkarna väntar!
Lördag och söndag och Lunds BK arrangerar Kick-off för 7 mannaspel.
Från VAIF är följande lag anmälda;
F 10. Spel lördag 6/4.
P 10 Svart. Spel lördag 6/4.
P 10 Vit. Spel lördag 6/4.
P 11 Svart. Spel söndag 7/4.
P 11 Vit. Spel söndag 7/4
P 8 till Häljarp och Vårcupen. Spel söndag 7 april.
Knatte.
Ja då är det dags med knattestart och för undertecknad absolut det roligaste som finns i föreningen.
Undertecknad lite skrytsamt men den person som drog igång knatteverksamheten i Kävlinge GIF i slutet
av 60 talet med Europa liga och en Allsvensk dito.
Finns ingen knatteverksamhet finns ingen ungdomsfotboll att tala om i föreningen.
120 knattar/knattor förra året 20 killar och tjejer födda 10 som nu är för "gamla" i år, då återstår 100
knattar/knattor som var anmälda 2018 i åldersgrupperna 11-14.
Hittills har 70 av dessa betalt medlemsavgift 2019, vilket är jättebra! Hoppas naturligtvis att de 30 som
ej betalt dyker upp till träning även i år.
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8 nyanmälda via hemsidan i början av veckan har nu blivit hela 20 och tyngdpunkten på födda 14-15.
12 i F och P 14/15
2 i F 11/12, 2 i F 13.
2 i P 12, 2 i P 13.
Hur många nya spelare kommer som inte anmält sig?
Fler än de 20 som gjort det?
Mitt tips fler än 20 som ej anmält sig.
Vi blir rekordmånga och över 100 vid starten i morgon lördag!
Välkomna ner och njut av bilden med många knattar/knattor på Romelevallen och ta en fika.
Nyanlända.
Intressant och spännande med fotot på vår hemsida och några nyanlända redan med i fotbollsträning.
De goda krafterna i byn har även hjälpt till med föreningens inbjudan till knatte.
Tack Karin Nilsson välkänd profil i VAIF och i byn.
Inbjudan har översatts till engelska och även till det persiska språket.
Googlade persiska språket.
120 miljoner som talar det persiska språket bl.a. i hela Iran och Afghanistan.
Hoppas få se även några av de yngsta barnen till dessa familjer på lördag!
Bollvärd.
Tack Niklas Wendel för ditt mail för ett tag sedan, när undertecknad plötsligt hade inget att oroa sig för
kommer mailet och en av de tyngsta besluten som tagits under mina 50 år i föreningslivet.
Ordet BOLLKALLE får inte användas mer Svenska och/eller Skånes fotbollsförbund har efter säkert
många/långa utredningar tagit beslutet i Me Toos eftersläpningar ( Me Too står undertecknad 100
procent bakom) och nu det könsneutrala order Bollvärd!
Hej på dig Bollkalle ska aldrig glömma dig!
Dansgalan
Inga större förändringar av sålda biljetter sen i tisdags.
300 `Grill buffé sålda till lördagen 25 maj och strax 500 biljetter sålda till denna kväll.
Allsvenskan.
Athletic Eskilstuna.
HIF.
IK Sirius
Falkenbergs FF

3 poäng.
3 poäng.
3 poäng.
3 poäng.

Vem hade tippat denna tabell efter 1 omgång i årets Allsvenska?
Undertecknad såg 2 matcher på C More och 1 match "live" och största positiva överraskningen stod HIF
för och 3-1 hemma mot Norrköping.
AIK-Östersund 0-0 samt MFF-BK Häcken 1-1.
Rättvisa resultat båda enligt undertecknad. Ett svagt MFF i första halvlek, bättre i andra, men långt från
godkänd match. BK Häcken ett duktigt lag och kommer vara med där framme hela året.
AIK imponerade ej och saknaden av Kristoffer Olsson monumental!
Statistiknörd som undertecknad är blev dock överraskad av denna statistik.
2000 till 2018. 19 säsonger och inget lag har vunnit Allsvenskan om man förlorat matchen i första
omgången!
15 segrar och 4 oavgjorda i första omgången har lett till SM guld!
Då kan vi stryka IFK Norrköping direkt haha och MFF har fortfarande chansen att bli Allsvenska
Mästare!
På Himmelriket MFF:s fanssida 1 300 inlägg under ett dygn efter matchen.
Där finns inget mellanting inga nyanser antingen vit eller svart.
När undertecknad läst ca 200 laguppställningar som ansågs bättre än den elvan Uwe Rösler kom ut
med i måndags, då slutade undertecknad att läsa mer.
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Till sist en klok person på Himmelriket som skrev att det återstår 29 omgångar och 87 poäng att
slåss om.
"Fönstret" stängdes i går för proffsspelare och Carlos Strandberg MFF lånas ut till Örebro SK. 5:e
alternativet av forwardsspelare i MFF för stunden, men också en spelare som skapat lite för mycket
rubriker utanför plan bilen/båten och Malmö stad är inte större än att umgås du i "fel" kretsar nere på
Lilla Torg får Niclas Carlén VD i MFF och/eller sportchefen Daniel Andersson samtal direkt från
personer som vill det bästa för MFF!?
Carlos kommer vi ej se mer i spel i MFF inget vågat tips.
Då kör vi igång och först ut P 16 borta mot Sövestads IF fredag kl. 18.00. Får undertecknad be om en
seger direkt?
Ha en bra helg alla och som vanligt önskar undertecknad en massa texter från helgens matcher.
Staffan
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