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 Staffans sammanfattning vecka 09 inför helgen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Åter fredag och 4 mars i almanackan och en stegrad aktivitet i föreningen. Redan i nästa vecka ser ni 
det preliminära spelschemat på Skånebolls hemsida för alla ungdomsserier + Herrar B och sedan är det 
dags att sätta datum på alla vårens hemmamatcher. 

Redan idag ”rullar" Skåneboll ut serier och precis som tidigare år tidigare än vad som planerats. 

Gå in på hemsidan och under serier så finns nu både Herrar B samt P 15 redan lottade och fler serier är 
på gång när det gäller 11 manna fotboll först. 

Ungdomsdomarutbildning i klubbhuset på torsdag 9 mars kl. 18.00 och en grupp av 16 till 17 spelare 
både tjejer och killar ska genomgå denna utbildning som förhoppningsvis leder till att föreningen åter 
har ett bestånd av domare som ska klara drygt 100 matcher under våren. Håkan Persson som utbildare. 

Herrar och match mot Eslövs BK borta på lördag kl.13.00 och följande lagtrupp; 

Nehar Maliqi, Daniel Nilsson, Kristoffer Lindfors, Anes Begic, Joseph Tabiri, Erik Skiöld, Viktor Björk, 
Filip Qvist, Philip Olsson, Mattias Jönsson, Deni Dulji, Selwan Aljaberi, Wale Samuel Idowu, Hugo 
Lindelöf, August Jönsson, Adis Krasnici samt André Vihlborg.  

Sjukdomar och småskador gör att truppen kan förändras. Dags att visa upp lite mer än tidigare matcher 
mot division 5 motstånd när division 3 motstånd väntar i två matcher nästa helg Hörby FF. 

MFF:s Nätverks föreningar erbjuds följande 

Fotbollsfest på Swedbank Stadion! 
Ta med Era ungdomslag och gå på allsvensk match för endast 1 600:- per lag. 
Erbjudandet gäller inte för matcherna mot AIK och IFK Göteborg. 
  
Boka via hans.zielinski@mff.se. Har ni frågor, kontakta Hans Zielinski, tel. 040-32 66 38.  
Erbjudandet gäller för ungdomslag, 20 personer (inkl. max fyra ledare). Det finns ett begränsat antal 
platser. 
 
Ta med ditt lag och se en allsvensk match på Swedbank! 
 
Hörs av igen i nästa vecka!  
Hälsar Staffan 

 

 


