Staffans inför helgen 1 – 3 juni

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Maj månad strax slut och en underbar sådan, ja ni vet undertecknad med sina rekord och maj månad
blir den varmaste sen mätning började för ca 100 år sedan.
I kväll redan kommer vårt A-lag ut för match mot IFK Simrishamn kl. 19.15 på Romelevallen.
Tvåan mot Trean och hemmalaget försöker vinna sin 7:e raka seger naturligtvis.
Sista vår match på Romelevallen för sen väntar Önneköps IF, Genarps IF samt VMA IK borta innan
semester börjar och träningsuppehåll under 4 veckor.
Nu känns det som den värsta fiende är laget själv och att killarna tror det går på räls, hoppas Daniel
"predikat" respekt inför uppgiften och ingen nonchalans inför uppgiften.
Trean i serien som kommer på besök, men vårt A-lag är inne i strålande form och kurvan pekar uppåt.
Skytteligan efter 9 omgångar;
Robin Holmquist VMA IK
13
Besnik Rustemaj Genarps IF
11
Carl Jönsson
Södra Sandby IF 10
Viktor Rosberg Veberöds AIF
9
Varningsligan i Veberöds AIF.
Ted Hörman
2
Kristoffer Lindfors
2
Viktor Rosberg
2
14 varningar på 9 matcher. 1 rött. Vad har hänt i år? Ska dock sägas och skrivas att vid koll av våren
2017 stack inte varningskort och röda ut på något sätt, men hösten 2017 "ballade" allt ut och ser vi flera
matcher 14 åringar på bänken för att ha en bänk överhuvudtaget.
Lagtruppen i kväll identisk som mot Lunnarps BK borta förra veckan:
Oskar Axberg Lindahl (MV), Eric Skiöld, Hugo Lindelöf, Joel Vom Dorp, Mattias Jönsson, Maciej
Buszko, Ted Hörman, Kristoffer Lindfors (K), Joseph Owusu Tabiri, Alvaro Olguin Maldonado,
Edvin Song Yuh, Markus Larsson, Viktor Rosberg, Axel Petersson, André Wihlborg samt
Alexander Moberg.
Ungdomslag.
Ca 2 eller 3 matcher kvar i de flesta serierna och allt ska vara färdigspelat till den 24 juni.
Inga matcher efter denna dag 24 juni får spelas.
Omlottning startar direkt och har ni några speciella önskemål hör av er meddetsamma typ flytta från
Sydöstra till Sydvästra som någon funderat på redan.
Däremot går det ej att önska Svår, Medel eller Lätt för detta avgörs av tabellplacering efter vårserien.
Knatte.
Stor finalavslutning för våren och som vanligt blir det grillad korv med dryck.
Till slut blev vi 117 knattar/knattor en kanon siffra.
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Fotbollsskola.
Omgång 1: Äldre gruppen 21 st, yngre gruppen 19 st. Totalt 40.
Omgång 2: Äldre gruppen 3 st, yngre gruppen 14 st. Totalt 17.
VM Tips.
Ja det börjar komma in lite tips redan och nu är potten 2 800 kr med 28 tipslappar och 20 av dessa via
mail. En helt godkänd start, men nu i juni månad med 2 veckor kvar till sista inlämningsdagen 13 juni
kommer antalet att kraftigt öka.
Först ut i seniortruppen blev målvakten Oskar Axberg som idag skickade sitt VM tips via mail och
Swish. Fungerar perfekt.
Alla med rätt tipstalong. Undertecknad tackar och bugar.
Undertecknad i klubbhuset för att ta emot tipskuponger.
Onsdagen 6 juni kl. 18.00-19.00. Nationaldagen.
Onsdagen 13 juni kl. 18.00-20.00 och deadline då.

Sövde IF
Har min son spelandes detta år i klubben och skrattar ibland när de via Facebook anmäler om de kan
spela till helgen eller ej. Oftast ej fullt lag med en 3 till 4 dagar innan match.
Underbart system kan man tycka kanske, men skrattade hjärtligt förra veckan när undertecknad läste.
Tränare Mikael Roos kommer ej på lördag.
Vinst i onsdagskväll mot Gröstorps IF med 5-4 och plötsligt ett namn i laget som debuterade och den
senaste f.d. VAIF:are som Daniel tränat i BK Flagg.
Karl-Johan Löfgren och börjar med 3 mål i första matchen och avgör med 2 mål de sista 10 minuterna.
MFF.
"Läckan" säger nu att längst fram i ett kontraktsskrivande med MFF ska vara i nämnd ordning "Gische",
Halsti samt AC.
Historia.
De flesta är från arbetslivet och knappt kul för er att läsa, därför en historia från tidigt 90 tal mellan
undertecknad och Tore på Hydro.
När jag i börjanav 90 talet och båda barnen födda och var små var jag mer vimsig än tidigare/efteråt och
historian från Hydromacken i Veberöd är oslagbar.
Tankade som vanligt men på den tiden in på macken för att betala till ägaren Tore.
En rätt trött man alltid sittandes på sin stol i butiken.
Här lyckades undertecknad under 8 månader köra ifrån macken med bensinslangen i tanken. Ett djävla
liv när den hängde på bilen en stund.
Såg alla gångerna när jag körde förbi macken och ett täcke över pumpen med ordet Avstängd.
Under ett par års tid kom denna trötta Tore springande emot mig (hade aldrig sett honom springa) när
det var dags för tankning och vi stod jämte varandra när Tore tankade min bil och skruvade dit locket,
en service som ingen annan person hade på Hydro haha.
En underbar historia nu i varje fall snart 30 år efteråt.
Hörs igen i början av nästa vecka full med referat från alla matcher hälsar Staffan!
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