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 Staffans sammanfattning inför Dansgalan 26-28 maj 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Kort vecka för många men statstjänstemannen i fullt arbete då nya "skattepengar" ska ut den 8 juni och 
några miljarder som ska fördelas till er. 

En fotbollshelg som är vikt för cupspel och endast 4 seriematcher i föreningen. Herrar A, Herrar B, F 17 
samt P 15 i seriespel. 

Herrar A ut mot serieledaren Tomelilla IF i kväll på Romelevallen kl. 19.00 och veckan som gick inte 
godkänd. Poäng tapp mot jumbon Öja FF förra fredagen sved som fan och 2-2 kändes som en förlust, 
tyvärr. Tisdagens bortamatch mot Staffanstorps United FC var bättre men inga poäng och 2-1 till 
hemmalaget i en match som kunde slutat hur som helst. 

Hoppas på poäng i kväll dock.  
Lagtruppen den samma som i tisdags minus Eric Skiöld som skadade sig igen. 

1. Nehar Maliqi, 2. Hugo Lindelöf, 4. Anes Begic, 5 Filip Qvist, 7. Kristoffer Lindfors, 9. André 
Wihlborg, 10. Mattias Jönsson, 11. Selwan Aljaberi, 13. Adis Krasnici, 15. August Jönsson, 17. 
Philip Olsson, 20. Linus Gerdtsson. 12. Deni Dulji.  16. Mathias Andersson, 8. Joseph Owusu 
Tabiri, 15. Viktor Björk. 

Cupspel för många lag men för undertecknad endast känt med 3 lag i Tjejcupen i Staffanstorp. Spelas 
cup av fler lag så hör av er med ett referat från dessa cuper i helgen. 

Fotbollsskolan. 
Försenat utskick kommer dock i nästa vecka, inte fler som håller i alla trådar utan snarare färre vågar 
undertecknad skriva men Fotbollsskolan blir av! 

Knatte. 
Nummer 80 anmäld och en tjej född 09. 4 träningar återstår och rekord i antal träningar 12 sådana till 
slut. 

Ett par matchreferat inkomna men allt kommer att redovisas på tisdag då undertecknad sitter trångt på 
det. 

Ha en fortsatt skön helg i detta härliga sommarväder! 

Hälsar Staffan 

 


