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 Staffans sammanfattning vecka 09 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Plötsligt skriver undertecknad 1 mars och hopp om en vår som inte ska vara långt borta och exakt om 
en månad är det allsvensk premiär och kl. 13.00 lör. 1 april IFK Göteborg-MFF och undertecknad på 
plats (inget aprilskämt) med det blåa tåget med 900 MFF:are, just nu drygt 6 000 Malmöfans med biljett 
och ska bli en häftig upplevelse med ett fullsatt Nya Ullevi efter denna mörka period och endast fotboll i 
TV. 

Blir undertecknads 47:e premiärmatch med MFF på ena planhalvan inte missat någon hemmapremiär 
sen sent 60 tal, rubbad en tolkningsfråga? 

Tidsplanen nu för ungdomsserier och Herrar B.  
1/3 TK reviderar och fastställer efter inkomna synpunkter definitiv seriesammansättning 
10/3 Preliminär spelordning (spelprogram) klar. Publiceras på www.skaneboll.se och i Fogis 
v.11 Eventuella ”upptaktsträffar ungdom” med information inför tävlingssäsongen 
20/3 Sista datum för föreningen att boka matchdatum och speltider till hemmamatcherna i Fogis. 

Knatte i IF Löddes knatteserie. 

P 8 startar helgen 22-23 april. (Födda 09) (inga VAIF deltar) och de övriga 29 april - 30 april.= P 7 
(födda 10) samt F 08/07 (födda 09 samt 10). 

4 samlingar för varje lag och i princip spel varannan helg under våren. 

Avslutningen på våren och på hösten sker i Lödde och är den 10 juni resp. 7 oktober.  

Spelomgång 1. för F 09/10 samt P 10 29/4-30/4. 
Spelomgång 2. 13/5-14/5. 
Spelomgång 3. 27/5-28/5. 
Spelomgång 4. 10/6 i Löddeköpinge för samtliga lag och åldersklasser. 

Knattestart på Romelevallen blir i år den 8 april.    
Förberedelser i full gång och en arbetsplan att alla barn i dessa åldersklasser ska ha en inbjudan 
omkring 25 mars till barn födda 10-12 och vi släpper födda 09, men nya välkomna även till denna 
åldersklass.  
När det är som mörkast att hitta ledare som till P 12 (5 åringar) får undertecknad följande mail); 
 
Hej Staffan, 
Jag har möjlighet att vara ledare för P12! Finns det någon lista att ta del av gällande pojkar födda 12? 
Detta för att kunna få tag på eventuella föräldrar som kan hjälpa mig som ledare.  
Jag är bortrest den 22/4, så vi hoppas på att kunna få tag på fler ledare till P12.  
När är sista knatteträningen för våren? 
Jag ser framemot våren med en hel del fotboll! 
 
Med vänlig hälsning 
Malin Andren Andersson  
 
Sådana mail gör att man hugger tag i allt jobb kring knatte och samtidigt får man en extra kick 
att leta efter fler ledare. Välkommen Malin! 
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Hörs igen på fredag och nu ökar antal matcher för varje helg och dags för P 14 och DM match på 
söndag. 
 
Hälsar Staffan 
 

Sammanfattning av träningsmatcher i helgen och i gårkväll för Herrar A. 
 
Herrar A hemma mot Genarps IF och Kristoffer med denna text. 
Tyvärr förlust 2-3. Öppnade matchen bra första 10-15, efter det släpper vi in två billiga mål, ett på hörna 
och ett på kontring. Kommer dock ikapp, tror Samuel (?) gör ett efter tilltrasslad situation på en hörna 
och Anes ett efter frispark från Pippo. 2-2 i halvlek, sen ställningskrig i andra där vi har våra chanser att 
göra mål men saknar självförtroende sista tredjedelen. Genarps spelare rinner dessvärre igenom och 
sätter 2-3 med 20 min kvar.  

Resultatet är en väckarklocka där vi alla måste förbättra oss under månaden som är kvar till seriestart. 
Ny match i kväll mot Dalby GIF och sen på lördag mot Eslövs BK. 

P 05 och årets två första träningsmatcher på konstgräset och Andreas mailar denna text. 
Vi mötte Lilla Torg i två matcher hemma i söndags, första matchen i nivå C, andra i A. 
Första matchen var jämn och målrik, slutade 5-5. Riktigt bra inställning då vi trots underläge i slutet 
hämtade upp till oavgjort. 
 
I andra matchen förde vi spelet från början till slut och målen ramlade in, slutresultat 6-1.  
 
Vi lånade in 4 spelare från P 06, Algot och Kevin till första matchen, Alvin och Zack till andra. Killarna 
smälte bra in i spelet och kämpade till 100 %, tack för hjälpen! 
 
P 09 och Henriks text. 
Vi var bjudna till Staffanstorps United 08/09 för 4 matcher. Vi körde 2x20min per match och det kändes i 
benen på grabbarna. Staffanstorp hade starka lag som rullade mycket boll och var spelskickliga men vi 
stod emot bra.  
  
Vi kallade även fyra stycken 10:or som fick prova på att spela. Roligt att se att dem spela och hur 
mycket de tagit till sig under träningen. 
  
Det var 4 jämna matcher som slutade med två förluster, en lika och en vinst. 
  
 


