
 1 av 2

 Staffans sammanfattning vecka 31 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare,  

I en liten korg vid utgången till undertecknads hus ligger ett antal solkrämer och ler hånfullt mot en vid 
passering och den meteorolog som försöker förklara att årets medeltemperatur är väldigt nära snittet de 
senaste åren är undertecknad beredd att skicka till akutvård.  Denna man/kvinna måste söka hjälp för 
någon sjukdom, dock ej i solsting. 

Fotboll 
Nu är vi inne i augusti och lokomotivet börjar dra igång verksamheten igen 

Redan i går kväll startade Herrar A sin höstsäsong mot IFK Simrishamn och det blev ingen bra start, 
förlust med 3-0. 

Truppen enligt följande: 
Hampus Ekdahl, Hugo Lindelöf, Lamin Bojang, Anes Begic, Ted Hörman, Kristoffer Lindfors, Joseph 
Tabiri, Andre Wihlborg, William Isaksson, Mateusz Wierczorek, Mattias Jönsson, Viktor Björk, August 
Jönsson samt Alusine Kanu. 

Två debutanter i Lamin samt Alusine. 

Ser ni vilken klubb de spelat i haha. 

Klara Fogis övergånger per 4 aug 

In 
Alusine Kanu  Från BW 90 
Lamin Bojang  Från BW 90 
Kevin Kruse  Från Köpingebro IF 
Elias Kruse  Från Köpingebro IF 

Ut. 
Nehar Maliqi  Till FC Rosengård 1917 
Selwan Al Jaberi Till Södertälje FK 

Fler spelare in 2 till 3 till, men ej klara till helgens match. Återkommer med namn nästa vecka. Gäller att 
säkra platsen i division 4 inför 2018. 

Ungdomslagen. 
Matcher lagda med tider och datum, ändringar görs men minskar nu i antal. 

Eva lagt ut alla matcher i Cumap och antalet matcher stannar vid 181 sådana + 4 lag som spelar i IF 
Löddes knatteserie och 8 matcher vardera d v s 32 matcher. Dessa finns ännu ej på plats i Cumap. 

Drygt 210 matcher som ska spelas från mitten av augusti och årets sista seriematch spelas 15 oktober. 
25 matcher per helg blir dosen. 
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Knatte. 
Start nästa lördag 12 augusti kl. 09.30 som vanligt och Romelevallen. 

Åldersklasser flickor 09, 10, 11 samt 12. 
Åldersklasser pojkar 11 samt 12. 
Målsättning av få in mellan 5 till 10 nya knattar/knattor i höst. 

Fotbollsskolan Omgång 2. 
Start fredag 11 augusti, mån till ons. 14-16 augusti. Korrigerad på grund av skolstart. Glädjande stort 
antal anmälda, fler än i omgång 1. I dag 36 anmälda. Toppen! 

Evenemang. 
Hjälp till att slå publikrekord i Damallsvenskan och se matchen LB 07-FC Rosengård 1917 ons. 30 
augusti kl. 18,30 på Swedbank Stadion. 

Hör av er till undertecknad för att få specialpris. 

Lagpris 20 kr per person. 

Siktet är inställt på en publiksiffra överstigande 10 000 åskådare.  

Cuper i sommar. 
Många lag som varit ute i spel, en del redovisade en del ej redovisade. Kom gärna med några rader och 
sist ut i spel är P 12 (05,or) som i helgen är i Hällevik för spel i Mjällbys AIF Cup med namnet  

Enkla Elbolaget Cup 2017. Tyvärr har Cumap ej fungerat idag och inga resultat har lagts ut. 

Då kör vi igång i igen och under 2 månader ska föreningen spela ca 210 matcher. Imponerande! 

Hälsar Staffan 

 

 


