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 Staffans sammanfattning inför helgen 21-23 april 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare,  

Fredag och ny helg väntar och fullt med matcher. 17 totalt, då undertecknad räknat in P 07 i sin debut i 
IF Löddes knatteserie, men start först nästa lördag då även F 09/10 debuterar i IF Löddes knatteserie 
denna helg.  

12 matcher i Veberöd samt 5 matcher på bortaplan denna helg. 

Valborgshelgen med 1 maj hela 28 matcher. 16 matcher hemma och 12 borta och årets första 
knattesammandrag på Romelevallen för våra 7-åriga pojkar Lag Svart och Lag Vit med  
vardera 2 matcher.  

Härligt att det börjar spelas fler och fler matcher och förhoppningar om ett varmare väder. 

Herrar A och truppen mot IFK Simrishamn kl. 14.00 på lördag och Romelevallen.  

1. Nehar Maliqi, 2. Hugo Lindelöf, 3. Daniel Nilsson, 4. Anes Begic, 7. Kristoffer Lindfors, 8. 
Joseph Owusu Tabiri, 9. André Wihlborg, 10. Mattias Jönsson, 11. Selwan Aljaberi, 13. Adis 
Krasnici, 14. Mathias Andersson, 15. August Jönsson, 17. Philip Olsson, 20 Linus Gerdtsson.  
5. Tim Hörman. 16. Mateusz Wierczorek. 

Skadad Eric Skiöld och avstängd Deni Dulji rött kort direkt i Hanaskog. Bäst om vi försöker hålla oss på 
planen.  

Herrar A ut i ny match redan på onsdag 26 april kl. 19.00 i DM och här väntar division 3 laget 
Högaborgs BK (Henrik Larssons moderklubb) som spelat i division 2 i flera år men nu nerflyttade.  

På tal om röda kort kan undertecknad ej låta bli att kommentera matchen mellan BW 90 IF-Kulladals FF 
i måndags och 4 röda till BW 90 IF som avslutade matchen med 7 spelare.  

3 röda direkt och avstängningar med ett antal matcher väntar och avbytare på bänken i matchen som ej 
hade tränat i år. 

Skriver ej längre att klubben faller, då deras starka man Leif Nilsson har mer än 9 liv som annars katter 
sägs ha och idag i ständig kontakt med Migrationsverket när afrikaner flygs in till Sverige och 
Bjärsjölagård.  

Sämre kvalité för varje år men hit kommer dessa killar för att spela boll, ett projekt som är dödsdömt på 
sikt. 

Herrar B hemmamatch sön kl. 17.00 mot Rosengård FF och Romelevallen. Vill till och med början av 
se laget på planen. 
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Ungdomslagen ut på bred front och med ett få antal lag är alla i spel. Se Cumap. 

Knatte. 
3:e lördagen denna lördag och sämre väder än Påskaftons träning kan vi väl knappast få en gång till? 
Regn, snö, hagel och 2 plus grader.  

Nästa helg debuterar både våra 2 lag pojkar födda 10 samt tjejlaget födda 09/10 i IF Löddes knatteserie 
och killarna på hemmaplan. 

Påsk bingo. 
Med mycket kort framförhållning ställde P 04 samt P 05 upp på att sälja vid Konsum. 9 pass och 18 
spelare under Långfredag, Påskafton samt Påskdagen sålde dessa 2 lag så här; 

2017.   2016. 
Enkel Bingolott 167 st. Enkel Bingolott     108 st. 
Dubbel lott       9 st. Dubbel lott                9 st. 
Sverigelott     97 st. Sverige lott              47 st. 
 
 
Med andra ord betydligt bättre försäljning i år. 
 
Stort tack killar och ni ledare som fixade detta! 
 
MFF. 
Bra början och undertecknad mår riktigt bra, Djurgården på måndag och sålda 19 500 biljetter tyder på 
fullsatt. Intresset för MFF på topp med andra ord haha. 
 
Hoppas på en "trea" för Herrar A hemma mot IFK Simrishamn på lördag och att alla ungdomslag får 
bra matcher i helgen. 
 
Hörs med nya referat på tisdag! 
 
Ha en bra helg alla. 
 
Hälsar Staffan 

 

 


