Staffan inför helgen 12-14 november

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Fredag 12 november och hösten tungt över oss och mörkret är i varje fall för undertecknad jobbigt.
2 veckor till 1;a advent och ljus som är välkommen i våra hem.
Fotbollen och seriespel är om en vecka slut för denna säsong och denna helg endast Herrar A till
spel och IFÖ Bromölla väntar på söndag 14 oktober kl. 14.00 på Svalebo konstgräs.
Kan man få önska sig en andra vinst hemma denna säsong?
IF Lödde väntar sen borta den 21 november och sen är serien slut.
Damer A borta mot Hallands Nations FF lördagen 20/11 kl. 15.00.
Veckans bästa nyhet är att sen förra fredagen har 20 lag ytterligare anmält sig till Romelecupen och i
princip tjejlag rakt över.
198 lag idag fredag och "taket" som varit 196 lag i nästan 2 månader är nu 200 lag och kan om F 16
blir av, 204 lag till slut.
4 åldersklasser har ökats med vardera ytterligare 1 grupp och 4 lag och en av dessa är tjejklassen F 9.
1 pojklag samt 5 tjejlag saknas, som det har minskat den sista veckan!
Helt fantastiskt.
Det har dock krävt många Mail, SMS, Mobilsamtal och allmänt "tjat" haha.
1 lag i P 15 födda 07.
1 lag i F 13 födda 09.
4 lag i F 16 födda 06.
Kval till Regionalserie för P 17 division 1 2022.
I en härlig match i onsdagskväll spelade P 16 Skåne 0-0 mot
IF Limhamn/Bunkeflo i första gruppspelsmatchen och 1 poäng till vardera lagen och sen straffar om
tabellen blir helt jämn till sist.
Stor publik på Svalebo denna kväll.
Straffsparksläggningen vinner Veberöds AIF när Nino gör 3 härliga räddningar.
BK Olympic borta på lördag kl. 11.00 på Lindängens IP.
Ängelholms FF-BK Olympic 1-0.

Julkalender.
1 137 kalendrar utdelade och hemma hos undertecknad finns ytterligare 23 att dela ut.
Ingen beställning är för liten så bara maila efter fler till staffandarfelt@hotmail.com
"Frimånaden"
Som alltid startat den 15 november är i år framflyttad till den 29 november till 29 december d v s den
tid klubbar kan förstärka sina trupper utan att behöva kontakta moderklubben.
Herrar A och truppen på söndag mot IFÖ Bromölla
Emmanuel Ndem (MV), Daniel Svensson (MV), Kristoffer Lindfors (K), Martin Pintaric, Oliver
Jönewi, Johan Persson, Joel Vom Dorp, Achiri Fombe Rich Brand, Troy Rannamaa, Erik Skiöld, Linus
Pettersson, Johannes Andersson, Hampus Isberg, Isac Munthe Larsson, William Andersson
samt Dante Kolgjini.
Hörs någon dag i nästa vecka.
Hälsn. Staffan

