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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Strax på väg in i november månad och allt färre fotbollsmatcher att kolla på. 
 
Helgen som gått endast P 11 i spel i Nils Holgersson hallen i Skurup och 7 manna spel på konstgräs 
mot lag ett år äldre men åker likväl hem med 4 vinster. 
 
Herrsenior. 
Kvalet på väg att ta slut och Råå IF klarade sig kvar i division 3 även 2021 efter 2 segrar och 1 
oavgjord och 7 poäng 1 poäng före Bjärreds IF i gruppspelet. 
 
Råå IF-Lunnarps BK         3-3. 
Gärsnäs AIS-Bjärreds IF  2-7. F.d. VAIF spelaren Hampus Runefjord 4 mål. Tillbaka till VAIF 2021? 
 
Kval för att få en plats i division 2 2021. 
BK Astrio-KSF Prespa Birlik   4-2. 
Smedby AIS-IFK Hässleholm 1-3. 
 
KSF Prespa Birlik släppte en ledning på 2-0 och snabb reducering och kvittering till 2-2  och på de 
sista 5 minuterna två mål till för BK Astrio.  
 
BK Astrio som vann första omgången i kvalet mot Malmö City FC efter 1-1 hemma och vinst 1-0 i 
Malmö. 
. 
Returmatcher 1 november. 
 
Division 3 Södra Götaland 2021. 
1 FK Besna. Seriesegrare Division 4 Nordvästra.  
2. GIF Nike. 
3. Högaborg BK.  
4. IF Limhamn/Bunkeflo. Nedflyttning från Division 2 Västra Götaland.  
5. IF Lödde. 
6. IFÖ Bromölla. Nedflyttning från Division 2 Östra Götaland.  
7. IFK Trelleborg.  
8. Malmö City FC.  
9. Veberöds AIF. 
10. Vellinge IF.  
11. VMA IK. Seriesegrare Division 4 Östra. Flyttas till division 3 Sydöstra Götaland? 
12. Åkarps IF. Seriesegrare Division 4 Sydvästra.  
13. Råå IF.  
14. IFK Hässleholm. Kommer  att klara sig kvar i division 2 2021. 
15. KSF Prespa Birlik. Tufft och måste vända ett 2 måls underläge. 
 
Damseniorer. 
Truppen fortfarande i träningsuppehåll. Börjar träna igen den 9 november. 
 
Skåneboll håller på att sätta de 3 serierna som finns i division 3 Dam och serieindelning inför 2021 och 
första förslaget finns att läsa på Skånebolls hemsida den 5 november. 
 
I både herr som damtruppen hör undertecknad inget om nya spelare och kanske så att först den 15 
november när "frimånaden" startar som nya spelare dyker upp. 
 
Kan också bero på att undertecknad ej får höra något haha. 
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Nya restriktioner tisdagen 27 oktober i Skåne och följande beslut från VAIF och läs Tommys 
mail till herrtruppen: 
 
Hej på er alla  
Efter möte med ansvariga i VAIF och ledare så har vi tagit ett beslut att ha uppehåll i  träningen till 
tisdagen den 17/11, alltså ingen träning imorgon och två veckor framåt.  
 
Nya restriktioner som gör att vi alla måste göra allt för att få stopp på denna pandemi som sprider sig 
väldigt fort i Skåne just nu.  
 
Ni måste dock på egen hand ta hand om er fysiska status med  några pass i veckan  så den är bra när 
vi startar upp igen den 17/11. Ny info kommer till er när vi närmar oss den 17/11.  
 
U 15 och HALÖR INVENTIONAL CUP i Vellinge 30 oktober till den 1 november ställdes in under 
tisdagskvällen och killarna naturligtvis besvikna men nu gäller mer restriktiva anvisningar än tidigare 
och den ökande pandemin måste vi alla hjälpas åt att bromsa. 
 
F 14 och spel i Kristinehamn nästa helg får beslut växa fram de närmsta dagarna. 
 
All ungdomsträning från födda 05 och neråt får fortsätta bedrivas i föreningen. 
 
Ja ett "förlorat " år vågar man skriva och tyvärr ser vi inget slut på detta ännu utan snare en kraftig 
ökning, tyvärr. 
 
Uppåkra Cup ställdes in under tisdagen och nu tror undertecknad att Skånecupen med 12 VAIF lag 
är i farozonen också och MFF lovar ett besked inom kort. 
 
Fick igår ett mail från MFF att det nu gick att beställa årskortet för säsongen 2021. 
Är blå sen födseln men där går gränsen och ett köp 2020 och kompensation av att se D play med 
matcher fram till 31 augusti och urusel sändning får vara denna gång och inget köp förrän vi vet mer 
att hur säsongen 2021 ser ut? 
 
SM Guld nära men att se några matcher live kommer ej att bli av och riktig glädje går ej att "krama ut" 
i varje  fall ej från undertecknad.  
 
Ett märkligt och sorgsamt år 2020 och hoppas att aldrig få uppleva ett sådant fler gånger. 
 
Med detta önskar undertecknad alla er en fin Allhelgonadag/helg.  
 
Bus eller Godis? 
Folkhälsomyndigheten råd ingetdera, ja det finns inget som Anders Tegnell  missar! 
 
Skicka godis som brev till undertecknad hälsar Staffan 
 


