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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
En sommar som vi hoppas fortsätter även när vi nu går in i augusti en månad och som kan vara helt 
underbar. 
Fantastisk sommar med rekordvärme både i juni och juli månad. 
  
Uppehåll på ca en dryg månad med veckobrevet och skönt med en paus för alla oss ledare eller andra 
funktionärer i föreningen. 
  
Hämta nya krafter inför höstens seriespel som för flera lag ca 10 lag i seriespel redan 7-8 augusti. 
  
Herrar A mot Vellinge IF på tisdag den 3 augusti kl. 19.15 på Romelevallen. 
Truppen enligt följande; 
Emmanuel Ndem (MV), Daniel Svenson (MV), Johan Persson, Kristoffer Lindfors (K), Joel Vom Dorp, 
Martin Pintaric, Hampus Isberg, Andreas Holmstedt, André Andersson, August Jönsson, Ted Hörman, 
Oliver Jönewi. Mattias Jönsson, Axel Petersson, Erik Skiöld, , Dante Kolgjini,  
Isac Larsson Munthe, Linus Pettersson, André Andersson.  
 
Hela 10 egna produkter i truppen till tisdagens match.  
  
Förluster i sommar. 
Selmir Halilovic. Slutar med fotboll skador och jobb som inte fungerar. Kom 2019. 
Dennis Mazilu återvänder till Janstorps AIF kom 2020.  
Sadik Hassan går till Bosnien Hercegovinas SK. Kom 2020. 
  
En rekordlång höst med sista matchen borta mot IF Lödde den 21 november. 
 
Ungdomsfotboll. 
Ja alla ledare det finns inga möjligheter att skjuta seriematcher framåt i höst med 25 lag i spel. 
Vi tvingas lämna w.o. själv då ett av våra lag ej har tillräckligt med spelare hemma till helgen. 
 
Domarbrist och plan brist gör att varje spelomgång måste spelas på dagar o tider som är fastställda. 
  
Fotbolls Romelecampen inställd på grund av sjukdom. 
Alltid tråkigt och ca 30 anmälda men vi hoppas på ett snabbt tillfrisknande av berörd person. 
 
70 år. 
Ja mina vänner undertecknad passade på att jubilera i juli månad med att fylla 70 år och är otroligt 
glad och tacksam att undertecknad tillhör VAIF-Familjen för här har grattats på Instagram, Facebook, 
SMS eller Mail från så många att undertecknad gör det lätt för sig och tackar alla i veckobrevet för 
dessa gratulationer. Det värmde! 
  



Har hyfsat stor släkt med ca 20 kusiner, men har ingen kontakt med dessa. Ingen ovänskap, men sökt 
mina vänner på annat håll och naturligtvis föreningslivet som skapat alla dessa vänner. 
  
För första gången på spa i Mossbylund och en underbar dag med min familj, sol, bad god mat o dryck 
och som också innebar gratis kaffe hela dagen haha. 
Dagen avslutades med tre rätters på Bongska Huset  i Abbekås nere vid hamnen i en härlig lummig 
trädgård och dryga 20 grader. 
  
Undertecknad ej speciellt  ” udevan” men kan varmt rekommendera  detta ställe. 
  
Tack för en trevlig present från föreningen också och som alltid gratis mat alltid gott! 
  
EM. 
Ja då tog Italien guldet och på något sätt rättvist. 
Ett Italien som vi aldrig sett spela så offensivt, spel på djupet och laget fick många nya supportrar. 
  
Sverige, godkänt men absolut inte mer. 
Spanien matchen ska vi aldrig glömma kan visas upp hur antifotboll ska spelas. 
  
Läste sportjournalisten i Östersundsposten som såg matchen tillsammans med sina två barn 5 och 6 
år. 
Efter 30 minuter tittar sexåringen upp på sin pappa och säger. 
När ska Sverige börja spela fotboll? 
  
MFF. 
Ska vi vara överens att MFF börjat stegra sin form och tre nollor i insläppta mål i de sista matcherna. 
  
Ska kanske inte överdrivas men med Johan Dahlin åter i mål har försvarsspelet stabiliserats. 
  
Nyförvärven Antonio Colak 27 år kroat och på lån från grekiska laget PAOK. Köp och priset är 30 
miljoner en summa MFF aldrig varit i närheten att betala för en spelare. 
  
Veljko Birmancevic 23 år serb mest spelat i den inhemska ligan. Köpt för ca 10 miljoner. 
  
Sen ytterligare 3 spelare i  sommar. 
Niklas Moisander, Peter Gwargis samt Malik Abu Bakari. 
  
En rutinerad finländare i Niklas 36 år och varit lagkapten 
i Werder Bremen, hemflyttad till Sverige , svensk hustru, 
  
Peter 21 år ej lyckas i England och Brighton  nu tillbaka till Sverige spelade i Jönköping Södra innan 
England.  
  
Malik Gahnes  21 år och moderklubb Charity Stars Ghana. 
  
Skytteligan i Allsvenskan. 

1. Colak 7 mål samt Adegbenro IFK Norrköping. 
2. Birmancevic 6 mål + 3 andra spelare. 
3. Colak 3 mål i Champions League kval och Birmancevic 1 mål. 
4. Här kan vi inte klaga på dålig scouting. 

  
Hur stor är skillnaden för att bli geniförklarad som tränare eller idiotförklarad? 
Lördag kl. 14.00 kom truppen från MFF mot Mjällby AIF. 
Letade efter Colak och AC, ej med i truppen! 
Anel samt Rieks på bänken och Lewicki spelade en halvlek. 
Innocent samt Rakip avstängda och likväl en seger med 2-0 och flera som fick vila inför returen mot 
HJK. 
2-2 i Helsingfors och till Q3 väntar match mot Glasgow Rangers. 
  



Match redan på tisdag och tufft motstånd väntar men kan MFF slå ut Celtic kan man även göra detta 
mot Rangers, men Rangers favorit. 
  
MFF redan klar för spel i minst Europa Conference League. 
Gruppspel i Champions League  Garanterad.178 miljoner. 
Gruppspel i Europa League Garanterad 35 miljoner 
Gruppspel i Europa Conference League. Garanterad  25 miljoner. 
  
Sen TV intäkter, publikintäkter.  
  
Innebär minst 10 matcher mot utländskt lag. 
6 gruppspelsmatcher samt 2 matcher mot Glasgow Rangers samt Play off match som vinnare mot 
Rangers eller Playoff match som förlorare mot Rangers. 
  
Betyder naturligtvis mycket för MFF med 10 sådana matcher samt ett välkommet tillskott av intäkter 
beroende på vilken av de tre turneringar man når? 
  
Champions League, Europa League eller Europa Conference League väntar MFF i höst. Spännande! 
  
Ja ett veckobrev och nu kör vi i gång igen och en lång höst väntar oss. 
     
  
 


