Staffan inför helgen 5-7 oktober

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Torsdagkväll och klockan på Stadion står på 22.55 och den makedonska domaren tittar på uret och
blåser av matchen MFF-Besiktas 2-0 är slut och undertecknad har ännu en gång upplevt en fantastisk
match och en underbar stämning ej i klass med matchen mot Red Bull Salzburg och Sparta Prag men
än en gång en fantastisk sådan även denna kväll.
Matchminut 90 och från Norra Stå kommer stå upp för MFF och 17 000 personer reser sig upp lägger
armarna över varandras axlar och gungar fram MFF i 5 minuters tilläggstid måste upplevas på plats för
att förstå detta.
Fredag 6 oktober och årets sista fotbollshelg i småklubbsvärlden och sista omgången av alla serier som
styrs från Skåneboll.
Sen väntar kval för bl. a Veberöds AIF och spel fram till 28 oktober och tyvärr med stor för att inte skriva
jättestor för Veberöds AIF endast 1 hemmamatch av de tre matcherna som ska spelas.
9 september vinst borta mot Hjärsås/Värestorps IF.
Sen plötsligt 3 förluster på rad, sämsta resultatet sett över de 21 omgångar som spelats.
F, F, O, V, V, V, V, V, V, V, V, V, V.
2 förluster 1 oavgjord sen 10 vinster på raken och 13 matcher spelade innan sommaruppehållet.
O, V, V, O, V, F, F, F, ?
9 matcher i höst med den på söndag.
På något sätt svårförklarat att "motorn" går plötsligt på tomgång för att inte skriva total motorstopp mot
Lunds SK, Lunnarps BK och IFK Simrishamn kan någon förklara detta för undertecknad?
Hur än säsongen kommer att sluta ska vi aldrig glömma de 10 V på raken".
På söndag kl. 13.00 sista seriematchen mot "slagpåsen" Önneköps IF med 4 poäng.
Kvalet startar sen direkt helgen efter.
Truppen i sista seriematchen följande;
Oskar Axberg, Eric Skiöld, Alvaro Maldonado, André Wihlborg, Alexander Moberg, Joel Vom
Dorp, Viktor Rosberg, Hugo Lindelöf, Maciej Buszko. Kristoffer Lindfors, Mattias Jönsson,
August Jönsson, Mateusz Wieczorek, Joseph Tabiri, Ted Hörman, Hugo Lindelöf, Axel
Petersson.
Ungdomslagen.
Skriver som tidigare att nu går den stora båten i land och ut efter sista seriematchen denna helg
springer
F 14, P 13, F 12 Svart, F 12 Vit, P 12 Svart, P 12 Vit, P 11, P 10 Svart, P 10 Vit, P 10 Grön, F 9, P 9.
Kvar på båten F 16, P 16, P 14 samt F 13. 6 matcher återstår och för F 16 samt P 14 båda med 2
matcher kvar och spel fram till 21 oktober.
Intressant match P 13 hemma mot Stehags AIF och 3 lag på 18 poäng inför sista omgången med
serieledning för Löberöds IF Veberöds AIF tvåa och Torns IF trea.
P 10 Vit och bortamatch mot Skanör/Falsterbo och vid vinst är laget obesegrad i höst och bara vinster i
A-klassen.
Knatte.
Stor avslutning på lördag med lite olika tävlingar och prisutdelning. Korvgrillning med dryck och en
massa föräldrar på plats.
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132 knattar/knattor blev vi till slut undertecknads fel som räknade in F 9 och då 140.
Undertecknad tackar nu åldersklassen födda 10 som nu lämnar knatte och spel i fortsättningen under
Skånebolls regi och träning på Svalebo fullt ut 2019.
Romelecupen.
Vi börjar nu närmar oss 90 lag i anmälningsboxen. Mycket bra siffra och vi kommer som vanligt få fler
lag i de yngre åldersklasserna än vad vi kan ta emot, men samtidigt svårt att nå 8 lag i de äldre
åldersklasserna och här kommer att behövas större jobb för att nå dessa lag i P 19, P 17, P 16, F 15. F
14 samt P 14 i princip så här långt bara våra egna lag som är anmälda.
7 veckor kvar av anmälningstiden dock.
Flest lag anmälda i P 09 med 12 lag och 8 platser kvar.
Julkalender.
Undertecknad visste det ni är inte bara ledare/tränare för byns ungdomar utan när det gäller att få in
pengar på era lagkonton då klarar ni detta också med glans.
1 000 Julkalendrar levererade till föreningen och nere hos Eva på kansliet finn nu bara 50 kvar, helt
enastående!
Undertecknads råd till alla ta hem dessa Julkalendrar direkt och ni är först ute på "marknaden" har
säkert hjälpt att sälja dessa och flera lag har hämtat än fler än vad de trodde de kunde sälja!
Med stor glädje säljs dessa nu från flickor och pojkar från 12 år ner till de allra yngsta knattarna och där
naturligtvis föräldrarna som hjälper till.
Har stor förståelse att P 16, F 14, P 14, F 13 samt P 13 artigt tackat nej till försäljning i år har samtliga
sålt sådana i många år redan.
Fler knattelag som vill sälja hör av er till undertecknad på lördag så fixar undertecknad Julkalendrar till
er och i början av nästa vecka kommer ytterligare 100 kalendrar till Eva på kansliet. Välkomna att hämta
fler!
Hörs av på måndag/tisdag och sista helgen med många referat!
Hälsn. Staffan
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