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 Staffans inför helgen 14-16 juni 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
In i sista fotbollshelgen för vårsäsongen och 14 matcher som ska spelas och i nästa vecka finns 4 
matcher som ska spelas innan midsommarafton. 
 
19 juni börjar omlottning för Juniorlag, P 16, F 15 samt P 15. 
 
Viktiga datum för höstens seriespel.  
Alla lag som deltagit i seriespel under våren kommer att lottas in för höstserier.  
 
Ska något lag utgå inför hösten ska avanmälan lämnas senast onsdag 17 juni till Eva på kansliet och 
CC till Staffan. Ska något nytt lag anmälas till höstens seriespel lämnas senast onsdag 17 juni till Eva 
på kansliet och CC till Staffan.  
 
Samma datum gäller för Barnserier 9 till 12 år där Ni har möjlighet att önska nivåändring för ert lag 
inför höstens seriespel. 
 
Alla serier från 13 till 19 år kommer Skåneboll att lotta om efter tabellplacering vid vårens slut. Små 
möjligheter för föreningen att påverka beslutet.  
 
Alla seriematcher inför hösten ska vara klara med dag och tid senast 14 juli.  
 
Följande önskemål inkomna så här långt. 
 
P 10 Gr A samt Gr C. Nivåändring från Gr C till Gr B. 
 
F 12 Gr B. Nivåändring till Gr A. 
 
P 12 Gr B. Nivåändring till Gr A. Veberöds AIF Vit. 
P 12.  Nyanmälan till hösten. Gr C. Veberöds AIF Svart. 
 
F 15. Jenny med tränarkollegor om ett helt nytt serieförslag för denna åldersklass. Önskemål 9 mot 9 
och Gr C. 
 
Fotbollsskolan. 
Start på måndag och 32 deltagare. Ungdomar från P 16 samt F 15 som ledare under uppsikt av Stefan 
Persson och Lennart Fridh. 
 
Herrar A i seriefinal mot Vellinge IF KL. 14.00 på Romelevallen lördag 15 juni. 
Följande trupp lämnar Tommy; 
Johan Jönsson, Kristoffer Lindfors, Joel Vom Dorp, Philip Qvist, Eric Skiöld, Mattias Jönsson, 
Alvaro Maldonado, Calle Stockwell, Maciej Buszko, Axel Petersson, , Hampus Ekdahl, August 
Jönsson, Dante Kolgjini, Ted Hörman, Viktor Björk samt Hugo Lindelöf.  
 
P 11 (födda 08) och nya ledare i höst. 
Då tackar föreningen genom undertecknad Jim och Jessica för ert stora arbete med denna åldersklass 
genom alla åren! 
Jessicas text. 
Nu är det klart vilka som tar över efter oss. 
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Andreas Nilsson som också tränar U 14 kommer vara huvudtränare under hösten.  
  
Dennis Hulth blir hjälptränare, 
Stefan Nyman fortsätter som hjälptränare. 
  
Caroline Remlehbo kommer bli ny infoansvarig.  
 
Caroline kommer att använda sig av följande mailadress vaifp08@gmail.com 
 
Hörs av två gånger till innan vi alla tar lite semester och veckobrevet stängs ner en månad, men gärna 
texter som vanligt efter helgens matcher. 
 
Hälsar Staffan 
 
Seriematcher i veckan. 
 
U 19 med Stefans text. 

U 19 åkte till Örevångs IP för att möta Glumslövs FF igår kväll (onsdag). Ett lag vi aldrig spelat mot. Vi 
hade bara en avbytare med oss denna kväll. Många som var borta pga. student, skolavslutning, 
avstängningar och skador. 

Båda lagen inleder matchen med fint spel och där båda lagen håller bollen inom laget ganska långa 
stunder. Vi skapar två helt öppna målchanser men lyckas inte skicka in bollen i mål. Glumslövs FF gör 
två mål i 1:a halvlek, varav ett minuten innan halvtidsvilan. Surt! 

Killarna går ut i 2:a med lite fel inställning och Glumslövs FF gör ytterligare två mål inom sju minuter. 
Tungt men killarna repar då mod och reducerar till 4-1. I anfallet efter gör sedan Glumslövs FF 5-1. 

Efter detta gör Jalle några offensiva ändringar i laguppställningen och helt plötsligt tar vi över allt spel 
och får ett härligt tryck på Glumslövs FF. Vi gör ytterligare några mål och har dessutom bud på fler. 
Matchen slutar 6-4 till Glumslövs FF. Matchen kunde absolut slutat med ett oavgjort resultat. Vi tar med 
oss de sista 22 minuterna av matchen där vi visar vad vi egentligen kan. Nu väntar en svår 
hemmamatch mot Landora på onsdag. 

P 13 och Rickards rader. 
Match mot GIF Nike där vi börjar starkt, men får ändå ett skitmål emot oss efter ca 15 min. Resultatet 
står sig matchen ut.  

 


