Staffans inför helgen 8-9 juni

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Fredag 7 juni och nästa vecka skolavslutning i Veberöd!
Fotbollen på väg in i sommarvila och 19 juni är alla vår matcher klara och en härlig sommarvila väntar
oss alla!
Herrar A ut i sin 3;e hemmamatch i rad och Lilla Torg som motståndare kl. 14.00 på lördag och
Romelevallen.
Obesegrade på hemmaplan denna vår och får naturligtvis gärna fortsätta så!
Ett Lilla Torg som har stegrad form!
Vellinge IF tillbaka i serieledning och 8-3 mot Dösjöbro IF. Alexander Engbe Vellinge IF åter i topp i
skytteligan efter 4 mål och nu på 11 mål. Besnik 9 mål.
Serien vänder sedan och 2 matcher spelas till innan semester väntar för killarna.
Truppen enligt följande;
Johan Jönsson, Kristoffer Lindfors, Joel Vom Dorp, Philip Qvist, Eric Skiöld, Mattias Jönsson,
Alvaro Maldonado, Calle Stockwell, Maciej Buszko, Besnik Rustemaj, Axel Petersson, , Hampus
Ekdahl, August Jönsson, Dante Kolgjini, Ted Hörman samt Hugo Lindelöf.
Mateusz W skadad
3 spelare utanför truppen.
Två nygamla spelare tillbaka i träning. Viktor Björk 24 år och sprungen från VAIF:S studerat på annan
ort.
Martin Pontiak gör en omstart och finns i träning nästa vecka.
Plötsligt 21 spelare i seniortruppen
Alla kommer att behövas i höst då avstängningar kommer.
Joel Vom Dorp 2 varningar.
Johan Jönsson 2 varningar. Målvakt????
Ungdomsfotboll.
En helg som knappt kan innehålla fler matcher än denna.
Avslutning för IF Löddes knatteserie i Löddeköpinge för samtliga ca 140 lag. VAIF med sina 5 lag och 2
matcher för varje lag väntar.
Övriga ungdomslag i spel förutom 1 lag i P 14.
Innebär hela 27 matcher med VAIF på ena planhalvan med andra ord. Härligt! 6 hemmamatcher och 21
på bortaplan denna helg.
Viktiga datum för höstens seriespel.
Alla lag som deltagit i seriespel under våren kommer att lottas in för höstserier.
Ska något lag utgå inför hösten ska avanmälan lämnas senast onsdag 17 juni till Eva på kansliet och
CC till Staffan.
Ska något nytt lag anmälas till höstens seriespel lämnas senast onsdag 17 juni till Eva på kansliet och
CC till Staffan.
Samma datum gäller för Barnserier 9 till 12 år där Ni har möjlighet att önska nivåändring för ert lag
inför höstens seriespel.
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Exempel. P 12 spelat i B serie i vår med 7 segrar och inget poäng tapp. Vill laget läs Marcus flytta till A
serie i höst?
Alla serier från 13 till 19 år kommer Skåneboll att lotta om efter tabellplacering vid vårens slut. Små
möjligheter för föreningen att påverka beslutet.
Alla seriematcher ska vara klara med dag och tid senast 14 juli.
Seriestart 16/18 augusti.
12 lag i serien. Sista Speldatum. 25/27 oktober.
10 lag i serien. Sista speldatum. 11/13 oktober.
Fotbollsskola.
Från 25 anmälda och nu 37 ungdomar till den första omgången som startar måndagen den 17 juni.
Andra omgången i augusti betydligt färre med 7 anmälningar, men har en känsla av det kommer in
anmälningar senare under sommaren.
Dansgalan 2020.
29 maj. Förfesten. 30 maj. Festivalen.
100 %. Party.
100 %. Musikshow.

31 maj. Söndagsdansen.
100 %. Dansband.

Med andra ord Lundakillarna satsar även på en dansgala 2020!
Matchfixning.
Ett satans nytt problem i Sverige och som undertecknad ser som det största hotet mot vad all idrott står
för i Fair-Play.
Ska vi inte kunna lita på att matcher spelas under rent spel?
Har under ett par veckor följt allt om matchfixning i Europa och skrämmande läsning. La-liga i Spanien
är för tillfället värst utsatt.
Har sett matcher och framförallt mål som varit uppe på agendan och mål som kommer från ingenting
och passningar av försvarare rakt in i eget straffområde som blivit mål. Hemskt att se!
I Sverige väntar vi nu på om åtal ska väckas för första misstänkta matchfixningen i Allsvenskan och
matchen Kalmar-Elfsborg.
NOA. Anti-korruptionsgruppen vid Polisens nationella operativa avdelning som jobbar med frågan.
Vi vet idag att det gäller en enskild spelare och en enskild händelse i matchen och att spelaren finns i IF
Elfsborg.
Stort spel på att viss händelse ska ske i matchen.
Nu har naturligtvis den lokala tidningen Borås tidning börjat vädra morgonluft och näsborrarna vidgats.
Samtidigt har supportrarna i föreningen Guliganerna redan uppvaktat sportchefen Stefan Andreasson.
För åklagaren ska som alltid bevisas bortom allt rimligt tvivel. D v s kan händelsen vara "fejkad"?
Avgör själva kolla matchen och matchminut 60 där Pawel Cibicki tar en märklig varning.
Namnet nu ute i Borås sen ett par dagar och mycket står på spel för honom. I värsta fall kan en
fotbollskarriär vara över!
Långt dit idag, men åklagaren har starka papper då de stora spelen på händelsen har triggat igång alla
varningslampor på Svenska Spel och satsade pengar stora sådana kommer från personer som har
samma efternamn som spelaren!
En historia som gör att man tappar all tro på Fair play och att matcher man ser live eller i tv soffan redan
är 'fixade.
Kommer med spänning följa utvecklingen!
Väntar massor av texter från alla 27 matcherna och snart kan pusta ut för sommar och semester väntar
er alla!
Heja VAIF /Staffan
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