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  Staffan inför helgen 26-28 oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Ett sent veckobrev efter 22 timmar utan sömn och tillbaka från Sarpsborg i Norge.  
 
Ska sägas direkt eller skrivas ingen höjdarmatch utan snarare en match man bör glömma så fort som 
möjligt på ett konstgräs av den gamla sorten och här lyckades inte MFF alls utan ett krigande norskt lag 
som "köttade" och spela långt och kasta långa inkast påminde om FC Midtjylland och gjorde det bra, 
men vinner inte MFF hemmamatchen ska dig ej heller få chansen att avancera till 1/16 delsfinal. 
 
Däremot själva resan med 800 andra blåa fans en upplevelse i sig och MFF lyckades få 2 pubar på 
deras gågata till sina denna dag som också visades vara de enda i stan med 7 000 innevånare. 
  
Retur i Malmö torsdagen 8 november mot Sarpsborg. 
MFF-Genk torsdagen 29 november kl. 21.00. 
Besiktas-MFF torsdagen 13 december kl. 19.00. 
 
Herrar A ut i sin sista kvalmatch mot FC Trelleborg kl. 14.00 och ett tufft utgångsläge där det krävs vinst 
med 3 mål och då har vi också Tomelilla IF att ta hänsyn till som hemma möter Fortuna FF. Sen finns 
chansen med extra lag som kan flyttas upp om det sker sammanslagningar som det gjorts de senaste 
åren, men som skrivits tidigare bara vinst som gäller! 
Kan avgöras på målskillnad. 
 
Truppen enligt Daniel; 
Oskar Axberg, Eric Skiöld, Alvaro Maldonado, Joel Vom Dorp, Viktor Rosberg, Maciej Buszko. 
Kristoffer Lindfors, Mattias Jönsson, August Jönsson, Joseph Tabiri, Ted Hörman, Hugo 
Lindelöf, André Wihlborg, Axel Petersson, Axel Rosberg, Alexander Moberg samt Dante 
Kolgjini.  
Lycka till pågar! 
 
Ungdomsavslutning. 
Under nästan hela dagen i morgon lördag avslutning för pojkar och flickor mellan 9 till 12 år på Svalebo 
konstgräs där lagen mixas med flickor och pojkar och också blandas i olika åldersklasser. 
Omtyckt av många! 
 
Kom ner och kolla och ta en fika. 
 
Romelecupen. 
Exakt nu 150 lag anmälda en jättebra siffra och betydligt fler lag än cuper som spelas redan i 
november. 
Undertecknads farhågor är dock om vi får igång alla tävlingsklasser? 
Nu i varje fall två tävlingsklasser klara för spel i P 05 samt P 06. 
 
Fortsätt att jobba på fler lag i P 02, P 03, P 04, F 04, F 05 samt F 06. Några lag har tillkommit men det 
saknas fortfarande en hel del innan siffran 8 kommer upp per åldersklass. 25 lag saknas i de 6 
tävlingsklasserna. 
 
Ser via mail att många av er hjälper föreningen med att skicka mail om vår cup.  
Denna vecka 4 lag in i F 09, tror att Anette har del av detta!  
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Däremot har vi redan tagit beslutet att åldersklasserna för tjejer födda 10 och 11 blir EN åldersklass. 
Jessica G varit kontakt med ledarna i de 5 lag som berörs av vårt beslut om sammanslagning. 
Finns ingen cup med F 11 enbart som lockat tillräckligt med lag, tyvärr. 
 
Från P 07 till P 12 har vi snart öppnat upp för 4 till 8 lag i de flesta åldersklasserna för intresset varit 
så stort! 
 
Följ antal lag i varje åldersklass via hemsidan som Nils-Åke uppdaterar minst en gång om dagen. 
 
Vi kommer att få 200 lag i anmälningsboxen, men tveksamt om det är rätt åldersklasser? 
 
De nya nationella spelformerna. 
Fel att skriva ett antiklimax, men väldigt få nyheter från Svenska och då också Skåneboll fortsätter 
satsningen på det som har dragit igång 2018.  
 
Lite uppstramning kring planytor lite om speltid en del lag i Malmö med få timmar tycker matchtiderna är 
väl långa och 3 x 15 minuter kan spelas som 2x 20 minuter, bagatell enligt undertecknad. 
 
Däremot slår 3 mot 3 igenom med stor kraft nästa år och vi får ingen hjälp med investeringen av 
sarger. 
Bara spela med sarg eller utan var beslutet. 
Undertecknad vädjar redan nu om att föreningen gör denna investering och att kostnaden finns med i 
budgeten 2019. 
Har talat med en styrelsemedlem i Uppåkra IF och här blev det "bingo" från Sparbanken Skånes 
stiftelse.  
 
Bara att tala med Malin, Petra och Markus som alla tre var helt överens efter varit inbjudna till en 
träningsturnering i Uppåkra i höst med 3 mot 3 och sargspel och mycket nöjda alla tre. Killarna födda 
12. 
Utan sarg bollen mer utanför planen än inne på plan. Utvecklar ingen individ. 
 
Först nästa vecka på Skånebolls styrelsemöte tas beslut om åttaåringar (födda 11) ska spelas under 
Skånebolls "paraply" 2019. 
Kommer då att påverka bl.a. IF Löddes knatteserie. 
 
Sent utskick, ingen bakfylla med en öl i kroppen men kroppen känns som en ångvält kört över den och 
undertecknad varit vaken i 22 timmar i sträck. 
Börjar bli för gammal med att vara ute på sådana äventyr men kul hade vi! 
 
 
Hälsar Staffan 

 
 
 
 


