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 Staffans sammanfattning inför helgen 20-22 oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Det får bli några rader även denna fredag och när domaren blåser för slutsignal i kväll strax innan kl. 
20.00 för F 13 borta mot Rosengård FF så är också sista seriematch klar för denna säsong. 

Herrtruppen har nu vilat i 3 veckor och premiär för Daniel Lindgren på tisdag den 24 oktober och första 
träningen för honom i Veberöd.  

Ass. tränare klar i Thomas "Jalle" Jalderus. Lycka till med ert samarbete! 

Följ nu under Herrar A där Daniel för stunden lägger ut namn som signat 2018 och först var Mattias 
Jönsson, nu också Eric Skiöld, André Wihlborg samt Alusine Kanu. Hade varit kanon att ha en trupp 
klar innan Silly Season kommer den 15 november och få lite arbetsro.  

Truppen intakt med hösten 2017 det optimala! En känsla som undertecknad upplever för stunden. Ny 
tränare och ett intresse från spelare att se vad Daniel i detta fall står för och hans filosofi om fotboll? 

Romelecupen 2018. 
175 lag anmälda i dag fredag och beslut i helgen om vi ska stänga ner ett par åldersklasser där 
intresset är minimalt. Finns nu åldersklasser där lag får vänta på om vi ska utöka åldersklassen med fler 
lag. 

Bingolottos Julkalender. 
Nu hetsar vi (läs undertecknad) lite för att få upp försäljningen igen efter ett par år av dipp. 609 sålda 
2016. Nu vill undertecknad försöka få upp föreningens igen på ca 1 000 sålda kalendrar som mest lite 
över 900 sålda. I dag utlämnade ca 500 kalendrar. 

Utlämnat till P 06, P 08, P 09 samt P 10 (7 åringar). Inga tjejlag ännu? 

Hör av er till Eva i veckan som kommer 80 400 så finns de klara när ni hämtar ut dessa. 

Eva i Veberöd mån dagtid, onsdag 12.00-19.30 samt dagtid torsdag. 

Tackar nu P 02/03 samt F 03 som tackar nej i år att sälja och F 03 har redan gjort sin utlandsresa och 
träningsläger i våras och om en dryg vecka reser P 02/03 till Spanien där bl. a försäljning av Bingolottos 
Julkalender och dess överskott gått till denna resa. 

Har sett lagkassor inte så långt från 100 000 kr efter många års sparande. Läste i årshandlingarna att 
lagen idag har samlat på sig ett kapital med 400 000 kr.  

Respekt var ordet! 
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Bingolotto 
Nu klär undersökande amatör journalist sig på den vanliga Bingo-Berra dräkten och i år ska ett 
imponerande rekord slåss till Uppesittarkvällen den 23 december och föreningen ska för första gången 
göra allt för att sälja över 1 000 Bingolotter till denna stora Bingokväll.  

Nådde ett rekord december 2016 som till slut blev 914 Bingolotter sålda och ett stort antal Sverigelotter 
och till sist en försäljning som översteg 50 000 kr. 

I år precis som 2016 blir det P 04 samt P 05 som tar hand om försäljningen inne på Konsum och tyvärr 
ute på ICA. Choklad kommer att serveras som vanligt. 

Tar gärna hjälp av alla som kan sälja en bunt på sitt jobb finns i pack om 20 bingolotter och kostar 50 kr 
st. 

Återkommer närmre jul. 

MFF-AIK 
Då är det dags måndag 23 oktober kl. 19.00 och ett för första gången utsålt Swedbank detta år. 

På familjeläktaren sitter 100 VAIF:are och har först kollat 09;orna som spelar knattefotboll inne på 
Swedbank och några som är maskotar och följer de båda lagen in på planen. Ett minne för livet och de 
familjer och barn som finns här för första gången blir det en stor upplevelse.  

Detta har många föräldrar berättat för undertecknad, stämningen, sången och allt är stort och många 
kommer att åka hit igen. 

På Norra Stå har vi alla ungdomsdomarna som för sitt jobb bjuds på denna match.  Funderar om det 
just nu är det lag AIK undertecknad älskar mest att vinna över? 

Kan också vara IFK Göteborg som är ett klassiskt möte och som ligger tvåa i maratontabellen efter 
MFF. 

Champions League  
Undertecknad som "slukar" ett antal av 7 till 10 matcher i veckan framför TV:n ja skäms inte för att säga 
idiot, detta har min kära hustru gjort i 40 år. 

Just nu Champions League och veckan innehöll enligt undertecknad två stora matcher först Real 
Madrid-Tottenham och ett Tottenham som för undertecknad idag spelar en underbar fotboll med Harry 
Keane där uppe 1-1 slutar matchen, men onsdagens match mellan Chelsea-Roma var ett nummer 
bättre och 3-3 och Roma enligt undertecknad bäst. Det finns många mål gjorda och sen finns det än 
större mål gjorda och ett sådant såg vi alla i denna match och in i min svarta bok över mål att minnas 
Edin Dzeko med drömmål för Roma, passning på djupet och en följsam förflyttning och sedan 
helvolley med vänstran helt otroligt skönt att skåda. 

Hörs någon gång nästa vecka! /Staffan 
 
Matchreferat. 
F 15 och Rogers text. 
Söndagen den 15/10 och vädret var på topp. Det var dags för sista matchen i serien F15 mellan 
VAIF/BBK och IFK Trelleborg. 
Tjejerna och ledarna var taggade inför matchen. Kl.13.00 ställde lagen och domarna upp för publiken. 
Namnen ropades upp. Lite spännande. Äntligen startade matchen. Vi tog tag i spelet direkt med goda 
målchanser men lyckas inte sätta dit den. Efter en halvtimmes spel får motståndarna hörna tyvärr 
resultera i en straff.  
Men vi ger inte upp och kämpade vidare . Med ett bra inlägg på vänster kanten lyckas vi sätta dit 1-1.  
I andra halvlek spelar vi bra men motståndare var lite bättre denna gång, vi orkar inte riktigt stå i 
mot. Matchen sluta 1-3. 
Vi ledare tycker tjejerna har gjort en bra säsong och vi har fått ihop ett bra lag. Slutar som trea i serien. 
Vi är mer än nöjda med detta år. 
Nu ser fram emot lite inomhus cuper och Ett spännande 2018. 

 


