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 Staffans sammanfattning vecka 31 
 

 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Snart en månads sen vi hördes av, skönt med en paus från all fotboll men nu rullar den igång igen och 
höstpremiär väntar för både Dam som Herr nästa helg. 
 
Alla serier nu lagda med speldag och tider och ett STORT TACK till Eva som fixat in dessa i Fogis och 
brutet semestern för detsamma. 
 
Ser gärna att ni tar del av era respektive serier och tar emot felaktigheter och andra "tokigheter”, men 
gör inga "kosmetika" ändringar med att flytta matcher en timme hit eller dit. 
 
Har kommit in en del önskemål både från er ledare samt ledare från andra föreningar och hoppas 
undertecknad tagit hänsyn till alla dessa önskemål, om nej återkom. 
 
Fotbollsskolan omgång 2 den 10-13 augusti. 
7 anmälda och minst 10 sådana för att föreningen ska köra denna Fotbollsskola i augusti. 
 
Skick gärna en påminnelse till er åldersgrupper födda 02, 03, 04 samt 05. 
Anmälningsavgift 500 kr och för de som deltog i omgång 1 är kostnaden 250 kr. 
 
Knatte. 
Start lördagen 8 augusti kl. 09.30. 
Nya knattebrev på väg ut i byn till nästa helg. 
Åldersklasserna födda 07-08-09 samt 10. 
 
På hemsidan finns mer info om både Fotbollsskolan samt Knatte i höst. 
 
Ungdomsfotboll. 
Första breddlägers uttagning efter sommarens Skåneläger i Staffanstorp och glädjande har Veberöds 
AIF tjejen Sandra Rosèus tagits ut i truppen samt Clara Sällman är reserv, båda födda 01. 
 
Fotbollscuper. 
Kommer en redovisning inom kort från Thomas Prengne och P 14:s  äventyr i Gothia Cup. 
P 11 till Mjällby nästa helg och deras Sommar Cup 30/7-2/8. 
 
Fler som ska delta i någon Cup hör av er. 
 
Fest med grillad gris och dryck på Niroma lördagen 15 augusti kl. 18.00. 
Föreningen slår på stort och bjuder samtliga ledare/tränare (från senior ner till knatte) i föreningen med 
respektive maka/make, sambo/särbo välkomna till den trevliga tillställning och ett utmärkt tillfälle för era 
respektive att träffa personer och lära känna de som "jobbar" i föreningen. 
 
Har fått Roger Sjöstedts mandat att ge alla en chans att efteranmäla er till denna kväll. Säkert många 
som glömt att anmäla sig under denna sommar eller vad man ska kalla den? 
Ny deadline. Måndag. 27/7 kl. 21.00. 
För närvarande ca 50 anmälda, men Niroma klarar minst 100 gäster så anmäl er nu.  
Mailadress: rogge.72@hotmail.se 
 
Seniorfotboll. 
Träningsstart i måndags den 20 juli och 3 pass genomförda i veckan som gått för båda trupperna. 
Tar "tempen" i veckan och kollar läget och om det finns några förändringar i respektive trupp efter 
sommaruppehållet? 
Herrarna spelar träningsmatch på Romelevallen tisdag 28/7 kl. 19.00 och för motståndet står FC 
Trelleborg. 
 
Hörs på fredag/Staffan 


