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 Staffans inför helgen 8-10 maj 
 
 
 
 
 

 

 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Andra helgen i maj och den största fotbollshelgen denna vår väntar. 
 
20 matcher som ska spelas och historisk premiär för P 7 (födda13) som debuterar i IF Löddes 
knatteserie på söndag 10 maj i Löddeköpinge.  
 
Matcher mot IF Lödde 2 matcher, Kävlinge GIF samt Staffanstorps United. 
Lycka till Christoffer med övriga ledare och undertecknad väntar med spänning på lite text från 
premiären. 
 
Ja i princip alla ungdomslag till spel. 1 U 15 lag spelar ej. 
 
U 19 och match på Romelevallen söndag 11 maj kl. 11.00 och FC Staffanstorps United väntar. 
 
Lite märkligt med bara 1 match på Romelevallen nu när all seniorfotboll ej får spelas. 
2 matcher på 3 veckor på Romelevallen, en konstig säsong på många sätt. 
 
Herrar ut i en intern match strax efter knattes avslutning. Luftar alla i truppen och säkert någon U 19 
spelare med i matchen. 
Tommys kommentar. 
Hela truppen luftas och alla spelar utan Besnik som inte kan. 
Inga skador. 
 
Från U 19 är det Troy och Johan P som tillkommer förutom William och Linus som redan är där 
 
Knatte. 
4;e lördagen i morgon och nu går att skönja antalet knattar/knattor som finns i träning. 
 
Tyvärr en minskning av antal i träning detta år efter flera år med ständigt fler knattar/knattor i träning. 
 
Årets första trupplista från Eva på kansliet. 
 
Idag 90 betalande knattar/knattor, 10 anmälda vi hemsidan ej bet.  
Finns de  kvar ? 
 
"fripassagerare" = i träning men ej bet eller anmälda på hemsidan. Hur många? 
 
Hoppas på 100 vid våravslutningen, men likväl ett tapp på 25 jämfört med förra året. 
  
Svårt att just nu analysera varför det i år blivit färre i träning? 
 
Boll o Lek som står för all minskning i princip och då födda 16 samt tjejer födda 15. 
 
Ställde frågan till föreningens domaransvarig och Camilla Munthe som "lever" i skolvärlden och jobbar 
på Idalaskolan. Klok och eftertänksam kvinna. 
 
Camilla har naturligtvis ej hela svaret varför. 
Berättar dock om en minskad spontan fotboll på raster än tidigare år. 
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Frågar Camilla om Corona viruset kan ha någon betydelse på antalet knattar i träning? 
 
Camillas svar. 
Vi har haft elever som stannat hemma pga. rädslan för att de skall bli smittade.  
 
Detta har främst varit elever med annan etnisk bakgrund och troligt då delvis beroende på att man inte 
har förstått informationen som gått ut.  
 
De eleverna är ju fler i antal idag än tidigare i de yngre klasserna, åtminstone på Idala.  
 
Efter samtal om skolplikt och ett förklarande igen om riktlinjerna så har eleverna successivt kommit 
tillbaka.  
 
Men vi har också en del föräldrar som arbeta hemma vilket gör att barnen inte stannar på fritids.  
Så visst kan det delvis kanske bero på Corona läget.  
 
Medlemmar. 
Ja nu är det i princip klart att göra en sammanställning av medlemmar våren 2020. 
Ett fantastiskt snabbt med inbetalningar från seniorer och ner till knatte. 
 
Jämförelsen 2019 och 2020 och Herr o Dam ner till vår yngsta lag i seriespel F o P 9. 
Återkommer nästa vecka med en sammanfattning. 
 
Projektet VAIF Familjen 250 paket. 
 
Två veckor kvar att sälja dessa 250 paket. 
 
Får via mail info från alla kontaktpersoner torsdagar om sålda paket.  
 
Trevliga mail från dessa personer och ska vi summera dessa 2 första försäljningsveckor säger samtliga. 
 
Lättare att sälja 20 Sverigelotter än 6 Bingolotter skriver samtliga i princip. Håller med om detta. 
 
Sverigelotten 25 kr kan skrapas direkt och vinst kan lämnas ut. 
Bingolott 50 kr spelas först 24 maj och svårare att sälja. 
 
Sofia Berglund kontaktperson för F 9 påpekar att Corona kan påverka försäljningen så till vida att 
många föräldrar arbetar från hemmet och svårare att sälja än om de var på sin arbetsplats utanför 
Veberöd och då sälja till arbetskamrater. Helt rätt. 
 
Här ska vi med en vecka kvar fundera på om vi ska rikta försäljningen mot de 20 Sverigelotter i paketet 
och där tjänar föreningen mer än att sälja 6 bingolotter. 
 
Vi får se nästa fredag hur försäljningen gått I veckan som kommer? 
 
Från de tappra 2 paketen som sålts till förra fredagen är nu 28 paket sålda och igår mailades det in 
försäljning från 6, 5, 4, 3, 2 till 1 paket i olika åldersgrupper. 
 
Bra och nu ökar vi takten på uppmuntrade SMS eller Mail till alla säljare! 
 
Hörs på tisdag och många texter som alltid! 
Hälsar Staffan som nu satt sättpotatis i jorden. 
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Matcher i helgen. 
Fre. 8/5 kl. 19.00. Höörs IS-F 16. 
Fre. 8/5 kl. 19.00. U 15-Furulunds IK.  
 
Lör. 9/5. Kl. 10.00. P 12-Uppåkra IF. 9 manna i P 13 serie. 
Lör. 9/5. Kl. 11.00. Svedala IF- F 11 Svart. 
Lör. 9/5. Kl. 11.00. TFF-F 9. 
Lör. 9/5. Kl. 11.30. P 9 Vit-FC Rosengård 1917. Romelevallen konstgräs. 
Lör. 9/5. Kl. 11.30. Ystads IF FF-P 13. Träningsmatch. 
Lör. 9/5. Kl. 12.00. F 14-Vellinge IF. Inställd.  
Lör. 9/5. Kl. 12.45. P 9 Svart-Uppåkra IF. Romelevallen konstgräs. 
Lör. 9/5. Kl. 14.30. Lunds FF-F 11 Vit. 
 
Sön 10/5. Kl. 10.00. IF Lödde Gul-P 7 Svart. 
Sön 10/5. Kl. 10.45. IF Lödde Svart-P 7 Vit. 
Sön 10/5. Kl. 11.30. P 7 Svart-Kävlinge GIF. 
Sön 10/5. Kl. 12.15. P 7 Vit-Staffanstorps United. 
Alla i Löddeköpinge. 
 
Sön 10/5 Kl. 10.00 Trollenäs IF-P 10. 
Sön 10/5. Kl. 10.00. P 11 Vit-GIF Nike. Träningsmatch. 
Sön 10/5. Kl. 11.00. U 19-Staffanstorps United. Romelevallen. 
Sön 10/5. Kl. 11.30. P 11 Svart-Linero IF. 
Sön 10/5. Kl. 11,30. Bjärreds IF-P 12. 
Sön 10/5. Kl. 15.00. IF Limhamns Bunkeflo-U 14. 
 
 


