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 Staffan efter MATCHEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are, 
Yesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss! 
Det är sant MFF är i Champions League gruppspel även i år, ännu en euforisk kväll och stämning som 
undertecknad aldrig trodde sig få uppleva en gång till. 
  
Avslutade denna fantastiska kväll med att köra in på Macdonalds i Staffanstorp kl.23.45 och möttes av 
ett hundratal blåa supportrar där och sången flödade och övertid för personalen då de stänger kl. 24.00 
lämnade strax efter kl. 01.00 och drog hemåt fortfarande då med massor av supportrar kvar i ett 
lyckorus.  
  
Trodde att ju äldre man blir att man ska få ett vettigare förhållande till sporten fotboll, men nej helt 
utflippad för stunden. 
  
50 kanelsnäckor till jobbet den ljusblåe hatten samt halsduken gåendes omkring i korridoren med frågan 
till alla "såg ni matchen"? 
  
Återkommer på fredag och mer sansad då förhoppningsvis och viktiga matcher i helgen och främst 
matchen Damer A Södra Sandby IF-Hammenhögs IF de suveräna serieledarna på plats på lördag och 
kl. 15.30 är det avspark i Södra Sandby. 
  
Redan fredagkväll hemma för Herrar A-BK Olympic också serieledare i stor stil och matchen spelas kl. 
19.00 på Romelevallen. 
  
P 15 Skåne började med en stark och övertygande vinst borta mot BK Olympic i lördags och på lördag 
väntar IF Lödde på konstgräset kl. 13.30 och IF Lödde vinnare av Skåneserien Gr A i våras. 
  
Kl. 12.00 på konstgräset spelar F 14 Skåne sin tredje match nu väntar IFK Osby och föreningens lag 
överraskat till och med ledarteamet med 4 poäng efter 2 matcher och 0 insläppta mål.  
  
Ett ungt VAIF F 14 lag med fler spelare födda 02 än 01 och i lördags borta mot KDFF även 03:a i laget. 
Kom ner och titta på dessa duktiga ungdomar som är föreningens framtid. 
  
Fullt med matcher denna helg och faktiskt nytt rekord denna säsong med hela 28 matcher med VAIF 
lag i spel (15 matcher i Veberöd) och endast Damer U som ej spelar + ett P 08 lag (födda 07) som ej 
spelar i IF Löddes knatteserie denna helg.  
  
Det gör däremot P 07 födda (08) som visar upp hela truppen på 30 spelare i IF Löddes knatteserie. 2 
lag i spel på lördag och 2 på söndag. 
  
Hörs igen på fredag och lottning på torsdagkväll kl. 17.45 i Monaco till Champions League gruppspel. 
Lottningen sänds direkt på Viasat. 
  
Hälsar Staffan 

 


