Staffans inför helgen 12-14 april

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
På väg in i påskhelgen men först ska denna helg klaras av och nu släpper vi ut i princip alla
ungdomslag i seriespel. 5 lag i IF Löddes knatteserie väntar med premiären och först ut där är P 8 och
spel på Romelevallen annandagpåsk.
På Romelevallen har årets första "kosläpp" ägt rum då seniorerna fick träna på naturgräset
torsdagskväll inför seriematchen på lördag hemma mot KSF Kosova kl.14.00.
Herrtruppen enligt följande;
Johan Jönsson, Hampus Ekdahl, Philip Qvist , Kristoffer Lindfors, Joel Vom Dorp, Hugo
Lindelöf, Dante Kolgjini , Axel Petersson, Mattias Jönsson, Fredric Persson, Mateusz Wieczorek,
Besnik Rustemaj, Alvaro Maldonado, Carl Stockwell, Maciej Buszko.
Tommys kommentar.
Vi har skador på följande spelare.
Ted H borta ca 3-4 veckor med ryggen. Svante är det foten som spökar och blir borta ca 1-2 veckor
August har en bristning i vad muskeln, och kommer inte att spela på lördag, borta ca 1-2 veckor
Erik är avstängd men kommer att kunna spela nästa torsdag borta mot Srbija , och sedan tar Skåne boll
upp ärendet den 19/4 och så kommer domen efter det. Vi kan räkna med 1-2 matchers avstängning på
honom.
Vi har en tunn trupp och alla spelare nedan är vad som är tillgängliga just nu. Vi tränar på bra och det är
mycket bra go i gruppen ändå skall du veta. Vi tror på det vi gör och kommer att ge allt imorgon för att ta
vår första trea för året.
Ungdomslagen.
Fullt med matcher i helgen och från och med fredag 12 april till Annandagpåsk 22 april spelas det
matcher varje dag/kväll och 39 matcher ska klaras av hemma som borta!
24 matcher i Veberöd och 15 matcher på bortaplan.
Lycka till alla i era premiärmatcher!
Knatte.
Då har 70 betalande knattar/knattor stigit till 85 betalande. Totalt inskrivna 124 knattar/knattor och då
har vi en grupp som har få anmälda så här långt och årets 4 åringar födda 15.
Först ut den mest kända knatten i byn född 15 och Lennox är namnet.
Pappan också mest känd i byn kan också sättas ett ö framför känd och namnet är Lennart Fridh haha!
Åldersklassen födda 15 i provträning ännu ett par veckor så här ser vi inte slutresultatet förrän början av
maj månad.
Störst ökning i åldersklassen födda 14 22 anmälda och redan 13 betalda 8 knattar och 5 knattor.
Dansgalan.
Drygt 5 veckor kvar till Warm Up Party fredag 17 maj med Björn Rosenström som drar fulla hus varje
helg där Björn spelar.
Förra veckan i Värmland och utsålt 1 600 besökare!
” Big ben” slår för andra gången nästa fredag med stor sannolikhet för då bör det bli den första
festkvällen med sålda 700 biljetter 25 maj är nära redan nu!
Charlotte Perrelli, Magnus Carlsson samt Arvingarna denna kväll för 350 kr.
Går inte att missa!
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Ca 1 700 biljetter sålda till dessa tre festkvällar idag!
Hörs på tisdag med fullt med texter från era premiärmatcher i helgen!
Hälsar Staffan
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