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Staffan inför helgen 23-25 oktober 
 
 
 
 

 

 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Dags att ställa om klockan till helgen och en extra timme att sova mellan lördag/söndag. 
 
Fotbollen nu på lågvarv  och i helgen. 
 
P 11 i P 12 klassen med ett lag som deltar i Gåsacupen som spelas i Nils Holgersson hallen i Skurup. 
Söndag 25 oktober och motståndare i Kvarnby IK,  Skurups AIF, TFF samt Gislövs IF. 
Ingen Futsal utan spel på konstgräset och 7 manna. 
 
F 14 spelar nästa helg den 1 november samt  P 11 i rätt åldersklass. 
 
Ja årets kortaste veckobrev haha för nu är fotbollen i vila möjligtvis fortfarande i träning men matcher 
knappt någon. 
 
P 12 i spel dock mot Lunds BK i ett par träningsmatcher. 
 
Herr seniorer åter i träning. 
 
Dam håller ett par veckor till. 
 
Kval. 
Flera matcher i helgen. 
 
Gärsnäs AIS-Bjärreds IF. 
Råå IF-Lunnarps BK  25/10 Kl. 14.00. 
Råå IF            6 poäng 
Bjärreds IF    3 poäng. 
Lunnarps BK 3 poäng. 
Gärsnäs AIS  0 poäng. 
 
Råå IF i förarsätet för att bli kvar i division 3 2021. 
 
BK Astrio-KSF Prespa Birlik    24/10 kl. 14.00. 
Smedby AIS-IFK Hässleholm  24/10 kl. 15.00. 
Returmöte nästa helg och spel om division 2 plats 2021. 
 
Skånecupen i Malmö. 
MFF som arrangerar denna anrika cup. Nu 433 lag anmälda och ytterligare 2 lag från VAIF anmälda 
och nu 11 lag från vår förening. 
Anmälningstiden går ut den 30 november. 
Klasser från P 7 till Juniorlag i pojkklasser. 
F 9 till F 16 på tjejsidan. 
 
Julkalendrar. 
Något trög start men nu på full fart och vi har passerat 1 000 utlämnade. 
Exakt 1 040 sådana. 
 
F och P 7 från knatte samt F 9 nya lag som säljer i år och alla lag som sålde 2019 säljer även i år. 
Kvar hos Eva på kansliet finns 160 kalendrar och ni som vill ha några till, kontakta Eva så fixar vi det. 
 
Nu väntar Höstlov och ledig från skolan nästa vecka. U 15 åker till Vellinge och Halör Invitational  Cup 
torsdag och matcher av högsta klass med bland annat IF Lödde som vinner U 15 Skåne Gr A i år  och i 
veckan kvalade in i Nationell serie 2021 f.d. Pojkallsvenskan. 
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Återkommer med vilka matcher laget ska spela där. 
 
Mer fanns inte att berätta för tillfället så  bara att önska er en trevlig helg när snart oktober månad går 
över till november. 
 
Hörs någon gång i nästa vecka hälsar Staffan. 
 
 


