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 Staffans sammanfattning vecka 13 inför helgen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Fredag sista mars och ny månad i morgon och inget april skämt, men årets första match i allsvenskan 
och IFK Göteborg-MFF en riktig klassiker. Blå tåget med 920 MFF:are på väg tidig lördagmorgon och 
undertecknad med son är med på tåget. 

Dessa premiärer helt underbara och man frustar av iver att den sätter igång. Allsvenskan må vara av 
mindre kvalitéer av Europas ligor men den betyder mest för många fotbollsvänner. Var står laget som 
man håller på?  

Bra värvningen eller dåliga värvningar? Ny tränare? 

Träningsmatcher i drös har spelats och för MFF:s del inget att glädjas av.  

Största och bästa borta minne genom åren? 

Blir 25 oktober 2004 och ett bortafölje på drygt 7 000 till Göteborg och det andas Guld för MFF och Tom 
Prahl tränare. 38 000 på Ullevi och vi mötts av stora banderoller med texten Welcome to Sweden.   

I en klassisk 4-4-2 uppställning formad av Tom Prahl kom laget ut och satt i går kväll och tittade på 
några filmer i arkivet och ett bra lag MFF ställde på benen. 

Forward. Niklas Skoog samt Afonso Alves. Då kommer man osökt in på hyllningssången till Niklas 
Skoog. Ingen text skriven av ett musikaliskt geni, men lätt att sjunga med i. 

Niklas Skoog superstar hur många mål ska han göra idag och samma text 20 gånger haha.  

2-1 till MFF i en tuff historia och blåst och regn hela matchen. Segern firades på Hard Rock Café på 
Avenyn och bara GAIS:are som serverade. Någon gång vid kl. 23.00 blev det känt att undertecknad 
förutom MFF:are även tillhörde Veberöds AIF, med detta hade undertecknad betalt sin sista öl denna 
kväll. Gratis är gott! 

Killarna serverade undertecknad med att artigt buga och tjejerna neg vid servering (kanske något 
överdrivit men denna bild tog jag med mig haha). 

Nu dags igen och bortaföljet stannar vid 5 000 och sålda biljetter nu 33 000. 

En vecka senare och småklubbsfotbollen startar sina serier och Herrar A i årsdebut och för 
ovanligheten hemmamatch i premiären. Redan kvällen innan ungdomsserie som startar för P 15 i en  
12 lagsserie och hemmamatch mot Genarps IF (9 manna). 

När denna match är klar återstår "endast" 197 matcher innan vi firar midsommar. 
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Denna helg nya VAIF lag med träningsläger på hemmaplan. F 11 samt P 11 med träningsläger och ett 
antal träningsmatcher (se Cumap).   

Ny domarkurs för 9 och 11 manna fotboll på onsdag 5 april i Dalby tillsammans med Dalby GIF samt 
Södra Sandby IF. 

Knattestart lördag 8 april kl. 09.30. 
Vi försöker på alla sätt nå fler ledare att hjälpa till och i veckan fick vi napp från en ungdom som 
anmälde sig. Nu ingen kris det finns 2 till varje åldersklass i det närmsta men vi ha 3 ledare till varje 
åldersklass. 

Tittar ut 16 grader i Lund underbart. Blå tåget i morgon avsläpp på Liseberg där ridande polis möter upp 
och ett fint välkomstbrev från polischefen i Göteborg har kommit. 

På ett inhägnad område utanför Ullevi finns öl och vin samt mat att köpa efter matchen leder polisen 
oss genom stan ner till centralstationen för att se att vi lämnar Göteborg.  

Frågan en 66 årig man ställer sig, förbereder man ett krig i Göteborg? Undertecknad på plats för att se 
90 minuter av en härlig fotbollsmatch tillsammans med likasinnade.  

Ha en bra och skön helg alla för nu börjar vi känna doften av gräs och fotbollsmatcher väntar i massor 
hela våren. 

Hälsn. Staffan 

 


