
 
 
 
Staffans veckorapport vecka 5 

                                                                                                  
 
Hej alla VAIF:are och  andra läsare, 
 
Fredag 4 februari och undertecknad skriver OS februari! 
Just nu invigning, men måste skriva att någon stämning finns överhuvudtaget ej.  
  
Hur är tävlings tiderna i Kina?  Ja är man pensionär behöver man ej bekymra sig. 
  
Tal om andra sporter EM i handboll vilka matcher vi har fått se! 
Otroligt, kan inte mycket om handboll men begriper så mycket att målvaktsspelet är avgörande.  
 
Denna helg betydligt fler matcher än tidigare, många skäl undertecknad hört om inställda matcher 
genom åren.  
I söndags ett skäl som var nytt för undertecknad då P 14 skulle möta FC Trelleborg borta kom 
beskedet att Trelleborgkommun stängde alla idrottsplatser på grund av blåsten. 
 
Fotboll.  
Om inte Covid ställer till det denna helg ska 6 matcher spelas och Herrar A och Damer A kommer ut 
till sina första träningsmatcher. 
 
Skånes Fotbollsförbunds serier 4 februari. 
Anmälda lag följande; 
Herrar A. 
Damer A.   
Herrar B. 
U 19. 
P 17. 
F 16 Vit Skåneserien. 
P 14 Skåneserien. 
F 13 Vit Svår. 
P 13 Vit och Svart. Svår samt Medel. 
P 12 Vit Medel. 
F 11 Vit Medel. 
P 11 Vit, Svart samt Grön Medel, Medel samt Lätt. 
F 9 Vit och Svart. Ingen nivåanpassning. 
P 9 Vit, Svart samt Grön. Ingen nivåanpassning. 
 
IF Löddes knatteserie, 
P 8 Vit och Svart, Grön samt Blå. 
F 8. Ej klart. 2 som förra året? 
 
Troligtvis till sist 26 lag i föreningen än en gång imponerande. 



På Romelevallen kommer föreningen att slå nytt rekord i antal lag som kommer att spela där. 
Hur många? 
3 P 9 lag och 2 F 9 lag på konstgräset. 
 
På naturgräset; 
Herrar A, Damer A, Herrar B, U 19 samt P 17. Blir för många skriver undertecknad. 
Någon/några lag får spela på Svalebo. 
 
Herrar A och truppen mot GIF Nike på Svalebo lördag 5 februari kl. 10.30. 
André Jeppsson (MV), Daniel Svensson (MV), Kristoffer Lindfors (K),  
Eric Skiöld, Alexander Moberg, Viktor Björk, Elias Persson, , Adam Barchan, 
Henrik Ilmanen, Jayson Kamara, Isac Munthe, Hampus Isberg, Axel Petersson,  
Carl Persson, Johan Persson, Kevin Ascic Kruse, Benjamin Pranjic, 
Johannes Andersson. 
 
Damer A Inställd! 
 
Tyvärr har undertecknad åter drabbats av psykisk ohälsa sen ett par veckor tillbaka efter har varit 
"frisk" i sex år. 
 
Kommer att försöka skicka ett veckobrev i veckan, men från och med denna helg släppa all fotboll, 
träningsmatcher. DM matcher samt seriematcher. 
Behöver all kraft för att än en gång bli frisk. 
 
Känns jobbigt att framför allt lägga allt detta på Tommy som ny ordförande i föreningen jobb på 
kansliet samt ett "vanligt" jobb. 
Är därför glad, tacksam mot Tommy som mer än en gång skrivit,  Staffan hälsan är alltid viktigast. 
Tack Tommy det värmde. 
 
Hoppas någon av er alla ledare kan tänka er ställa upp och hjälpa Tommy med att lägga seriematcher 
från F 16 ner till IF Knatte och Löddes knatteserie i mars. 
Maila ert intresse till kansliet@vaif.se 
 
Inget "Einstein" jobb men "pilligt" och tråcklande  och lätt att gå "vilse" speciellt då alla lag på Svalebo 
vill spela matcherna på konstgräset. 
 
Håll ut för nu är det nära och om allt stämmer kommer konstgräs att läggas nere på Svalebo naturgräs 
senare i vår.   
Sen har föreningen 100 procent mer träningsytor nästan i höst/vinter jämfört med tidigare. 
  
 
Trevlig helg alla!/Staffan 
  
  
  
 


