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  Staffan inför helgen 12-14 oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Helg igen och kval väntar för Herrar A hemma mot Tomelilla IF kl. 14.00 lördag och Romelevallen. 
 
Den dåliga avslutningen i serien gjorde att vi tappade fördelen av 2 hemmamatcher i kvalet nu istället 1 
hemma och 2 bortamatcher. 
Gäller alltid att hitta något positivt dock och i så fall har VAIF ett helt annat resultat vid hemmamatcher 
mot Tomelilla IF än borta. 
Hemma fler tagna poäng än förlorade, men borta facit klart till Tomelilla IF:s fördel. Sist vi tog poäng i 
Tomelilla var 2012. 
 
Lagtruppen enligt Daniel. 
 Oskar Axberg, Eric Skiöld, Alvaro Maldonado, André Wihlborg, Joel Vom Dorp, Viktor Rosberg,  
Hugo Lindelöf, Maciej Buszko. Kristoffer Lindfors, Mattias Jönsson, August Jönsson, Mateusz 
Wieczorek, Joseph Tabiri, Ted Hörman, Hugo Lindelöf, Axel Petersson, Philip Olsson. 
 
Den andra kvalmatchen i Grupp 12; 
FC Trelleborg-Fortuna FF samma dag och tid.  
 
Ungdomslagen. 
I CuMap finns nu 4 matcher kvar och P 14 2 matcher samt F 16 2 matcher och först den 21 oktober är 
allt slut och då har föreningen spelat 380 seriematcher totalt denna säsong. 
Siffran är imponerande stor! 
 
Romelecupen 2019. 
I skrivande stund 107 lag anmälda och det fylls på med jämna mellanrum. 
I P 07 till P 11 mellan 10 till 12 lag i varje åldersklass samma som tidigare år dessa åldersklasser fylls 
på först.  
I P 12 endast 1 plats kvar dock. 
 
Julkalendrar. 
Ni är/har varit fantastiska så här långt och nu är 980 kalendrar utdelade, kvar finns 20 plus 100 till som 
efterbeställts. 
Nu tar vi ej hem fler utan ni som vill ha ytterligare kalendrar kontakta Eva så läggs dessa undan till er. 
 
Kort veckobrev när nu säsongen är över för de flesta av föreningens lag och lite lägre tempo i 
föreningen. 
Ha en skön hösthelg med temperaturer nära 20 grader och undertecknad går fortfarande i shorts varje 
dag! 
 
Hälsn. Staffan 
 


