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  Staffans inför helgen 7 – 9 september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
Fredag 7 september och när undertecknad skriver 7 oktober har Herrar A spelat färdigt i årets seriespel 
och detsamma gäller alla ungdomslag förutom P 14 samt F 16 som har 2 respektive 1 match kvar av 
årets seriespel. 
 
Herrar A och truppen mot Hjärsås/Värestorps IF sön kl. 14.30 borta. 
Oskar Axberg, Marcus Larsson, Axel Petersson, Eric Skiöld, Alvaro Maldonado, André Wihlborg, 
Alexander Moberg, Joel Vom Dorp, Viktor Rosberg, Hugo Lindelöf, Edwin Song Yuh, Joseph 
Tabiri, Maciej Buszko. Kristoffer Lindfors. Dante Kolgjini, Philip Olsson. 
In. Kristoffer Lindfors, Philip Olsson och debutanten Dante Kolgjini. 
Ut. Ted Hörman, Mattias Jönsson samt August Jönsson. 
 
För att citera Peter Harrysson i Så ska det låta" detta blir olidligt spännande" slut citat. 
Vi avvaktar omgång 17 också innan undertecknad ger sig in i kvalspelets turordningar, men enklast väg 
till division 3 är att vinna serien. 
Södra Sandby IF ut till match redan i kväll hemma mot Önneköps IF. 
 
Ungdomslagen. 
Stor fotbollshelg med hela 24 matcher där VAIF är ett av två lag. 
Båda lagen i P 7 samt båda lagen i F 8/7 också i spel i IF Löddes knatteserie. 
En match redan spelad torsdagkväll och segertåget fortsätter för föreningens "05 or" dvs. P 13 som på 
klassisk mark vinner borta mot Askeröds IF med 4-2. 
 
Det andra obesegrade laget P 14 ut till match lördag mot Staffanstorps United borta. 
P 14 har hela 7 matcher kvar i sin serie, inga uppskjutna men 11 lag i serien stod över omgång 4 och 10 
matcher i serien fram till den 20 oktober och sist ut av alla föreningens lag. 
Tufft för Henrik och Johans pågar! 
 
Knatte. 
5 träningar kvar till avslutningen lördag 6 oktober och Eva lämnar en sammanställning av alla anmälda 
knattar/knattor i årets knatteträning och fantastiska siffror och nytt deltagarrekord igen.  
 
 
Ok 4 åringar i Boll och Lek för första gången, men likväl rekord om vi ej räknade denna grupp födda 14 
som till sist blev 15 totalt. 
 
Se sammanställning. 
F 09/10, 6 st -10 och 5 st -11. Resterande 8 st är -09.or. 
F 11/12, 13 st. 1 st -10, 4 st -11 och 8 st -12. 
F 13, 15 st.  Aldrig haft en enskild åldersklass i föreningen med tjejer till detta antal! 
F 14, 6 st 
P 10, 17 st 
P 11, 20 st 
P 12, 20 st 
P 13, 17 st 
P 14, 9 st. 
Totalt 128. Otrolig bra siffra! 
Denna vecka en ny i F 13 och föreningen hälsar Stella Karsten välkommen! 
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En förklaring F 09 ingår ej i knatte och är ej medräknade i antalet 128, men har sen tidig start tränat 
tillsammans med F 10 samt några födda 11. 
I F 11/F 12 finns nya tjejer födda 11 tillsammans med F 12 plus en helt ny tjej född 10. 
Framtiden får utvisa hur föreningen gör med dessa tjejer födda 09, 10, 11 samt 12? 
 
Romelecupen 2019. 
Då har det första arbetet med Romelecupen 2019 påbörjats med att söka sanktion av Skåneboll för att 
arrangera tävlingen. 
2013 var sista året vi även spelade om fredagar. 287 lag deltog. 
 
2014 spel endast lör.-sön och 240 lag i spel. 
Sen har cupen minskat med en 5 till 6 lag varje år och 2018 deltog 200 lag. 
 
Detta ska vi vända på till 2019 års cupspel och vi kommer att försöka få till fler åldersklasser i 
tävlingsform. 
 
Åldersklasserna 2019 enligt följande; 
Cupspel med slutspel finaldagen. 
P 00. 
P 02. 
P 03. 
P 04.                      F 04. 
P 05.                      F 05. 
P 06.                      F 06. 
 
Serielöst. 
P 07.                      F 07. 
P 08. 
P 09.                      F 09. 
P 10.                      F 10. 
P 11.                      F 11. 
P 12.                      F 12. 
 
 
F 00-01-02 samt F 08 har föreningen inga tjejer som spelar fotboll, tyvärr och i F 16 laget med  
Blentarps BK finns idag endast 3 VAIF tjejer och de senaste åren har vi ej lyckats få igång de äldre 
tjejklasserna överhuvudtaget. 
 
2018 6 finaler i P 02, P 03, P 04, P 05 samt F 04, F 05. 
2019 försöker vi få till 9 finaler. 6 i pojkklasser och 3 i tjejklasser.  
 
MFF. 
Som ett barn på julafton. Köpt hemmapaketet till Europa League och matcher att följa fram till Lucia. 
Köar upp för biljetter till Belgien och Norge naturligtvis! 
Turkiet då? Nej 20 miljoner "turkar" boende i Istanbul och de bengaler vi sett på Stadion är som en 
"piss" i Mississippi jämfört med vad här bränns av. Har sett ett och annat derby i Istanbul på TV.  
Som det oftast beskrivs citat " välkommen till helvetet". 
Bussar som hämtar upp undertecknad inne på arenan buss till flygplatsen med polis och militär med  
Kpistar dragna. 
Ursäkta undertecknad var bara här för att se en fotbollsmatch dvs. ingen attack för att störta 
presidenten!  
Undertecknad avstår resan med hänsyn till ålder bl.a. haha.  
 
Vi kommer få en härlig höst för alla oss som älskar fotboll i allmänhet och MFF i synnerhet. 
 
För allmänheten att köpa med start i morgon lördag kl. 10.00 och då har vi passerat 10 000 biljettpaket 
sålda till alla med årskort eller medlemmar i MFF. 
 
Kommer du? 
 
Ha en bra helg alla! 
 
Hälsar Staffan 
 


