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 Staffans inför helgen 22-24 maj 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag mitt i en långhelg och härligt väder sen i onsdags. Långa skogspromenader gäller och väntar 
bara på ett klartecken för att svensk seniorfotboll får starta, längtar så in i helvete för denna start. 
 
Fullt med matcher sen igår och fortsätter under lördagen och söndagen. 
Härligt! 
 
Matcher under lördagen och söndagen och redan 3 spelade i torsdags plus träningsturnering för 
killar 06, 07 samt 08. 
 
Lör 23/5 kl. 09.00. Kävlinge GIF-P 7. 
Lör 23/5 kl. 11.30. F 14-Vellinge IF. Inställd. 
Lör 23/5 kl. 11.30. Kvarnby IK-U 15. 
Lör 23/5 kl. 15.00. U 13-FC Trelleborg. 
 
Sön 24/5 kl. 10.00, F 11-Borgeby FK. 
Sön 24/5 kl. 10.30. Torns IF-U 13. 
Sön 24/5 kl. 11.00. P 11 Vit-LB07. 
Sön 24/5 kl. 12.30. P 11 Svart-LB07. 
Sön 24/5 kl. 13.15. Dalby GIF- P 9. 
Sön 24/5 kl. 14.00. P 12 Vit -Askeröds IF. 
Sön 24/5 kl. 14.00. P 12 Svart-Askeröds IF 2. 
Sön 24/5 kl. 15.00. U 18-Linero IF. Romelevallen. 
 
P 7 på väg till undertecknads gamla klubb Kävlinge GIF och taggade efter 4 vinster i lagens första 
matcher i IF Löddes knatteserie. 
 
U 15 till Kvarnby för match. 
 
F 14 möter Vellinge IF hemma och redan i torsdags spelat mot MFF även den i Veberöd. Matchen mot 
Vellinge IF inställd, tyvärr. 
 
U 13 än mer i spel torsdag träningsturnering, lördag match mot FC Trelleborg hemma, söndag Torns IF 
borta. Truppen vuxit och alla ska spela. 
 
P 11 matchar LB07 i 2 matcher och spelade mot Värpinge IF i torsdags och deras 08;or då. 
. 
F 11 i seriematch mot Borgeby FK och match även i torsdags mot TFF hemma.  
F 11 med 2 lag i seriespel.  
 
P 12 X 2 matcher mot Askeröds IF i Veberöd. 
 
P 9  till Dalby för match. 
 
Slutligen U 18 som möter Linero IF på Romelevallen. 
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Knatte. 
4 träningar återstår av vårens träningar och plötsligt är vi över 100 knattar/knattor i träning. 
 
Korrigering har gjorts då F 9 laget består av tjejer födda 11 men även födda 12. 
 
Dessa tjejer som är födda 12 är 6 till antalet och ska räknas in som knattor även om de lämnat 
knatteträningen redan i höstas. 
 
3 nya i veckan plus 6 tjejer födda 12 och då över 100 till antalet! 
 
Några i provträningar fortfarande så avstämning efter 14 juni, men förra årets 125 anmälda når vi ej 
denna vår. 
 
Projektet VAIF Familjen 250 paket är nu inne i slutredovisningen och de 13 kontaktpersonerna ska ha 
redovisat senast onsdag den 27 maj.  
Eva finns på kansliet onsdag mellan kl. 15.00-20.00. 
 
Viktigt datum då framförallt osålda Bingolotter ska vara i Göteborg och Folkspel senast 1 juni. 
Därav inga nya siffror att redovisa för stunden. 
 
Folkhälsomyndigheten. 
Onsdag och veckans sista presskonferens och först ut kl. 13.30 statsministern Stefan Löfvèn, 
socialministern  Lena Hallengren samt generaldirektör på Folkhälsomyndigheten Johan Carlsson. 
Vad sas eller kanske vad sas inte? 
 
Mycket om den stora vaccineringen som ska ske.  
Johan Carlsson sparade inte på ordet när han utan omsvep sa att man var dåligt rustade inom  
äldrevården. 
Anmärkningsvärt och mycket förvånande. 
 
3 juni viktigt datum då kommer allt om restriktioner för resor, 70 plus och många andra besked att 
redovisas.  
 
Tillägget som undertecknad antecknade start för Allsvenskan kommer dock redan att redovisa i nästa 
vecka.  
 
Njut av fredagen för tyvärr sämre väder väntar resten av helgen. 
 
Massor av texter på tisdag och förhoppningsvis de första redovisningar  av VAIF Familjen 250 paket. 
 
Hälsar Staffan 
 


