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Staffans sammanfattning vecka 21 inför helgen 
 
 

 
 
 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Undertecknad skriver 22 maj och fortfarande väntar vi på vårvärmen. Fotbollssängen denna vår har 
knappt nått till hälften sen Skåneboll för ett par år sedan valde att förlänga vårsäsongen till 
midsommarhelgen. 
Återstår nu 50 matcher i Veberöd samt drygt 60 matcher på bortaplan innan vi stänger vårsäsongen 
den 28 juni. 
  
I helgen väntar tufft motstånd för Herrar A och bortamatch på Lindängens IP i Malmö och för 
motståndet står BK Olympic, serieledare idag på 4 vinster och 1 oavgjord i helgen mot tabelltrean BK 
Flagg. 
Matchen spelas på lördag kl. 13.30.  
Herrarnas lagtrupp enligt Jonas är följande; 
Adam Ravn, Axel Rosberg, Marcus Nilsson, Markus Larsson, Filip Qvist, Christan Svensson, Ted 
Petrusson, Kristoffer Lindfors, Oliver Jönewi, Mattias Jönsson, Magnus Hommel, Philip Ohlsson, 
Viktor Björk, Viktor Rosberg, Erik Roslund, Tobias Karlsson, Nicolai Paradis samt Jakob 
Mattsson. Lycka till killar! 
 
18 mannatrupp lite småskavanker men både Ted och Marcus på G igen.  
 
I helgen också match för Damer A och även denna match på bortaplan och Knutvallen väntar och för 
motståndet Hardeberga BK/Harlösa IF mot Södra Sandby IF på lördag kl. 14.00.  
 
Damernas lagtrupp enligt Stefan är följande; 
Emma Larsson, Lina Jeppsson, Sanna Jeppsson, Lina Härle, Amanda Blixt, Pia Sjöholm, Helen 
Rosén, Sanna Svensson, Ida Nilsson, Moa Augustsson Holm, Klara Höög, Hanna Engqvist, Anna 
Larsson, Elin Jönsson, Isabella Nilsson samt Elin Johansson. Lycka till tjejer! 
  
Ungdomsfotboll. 
Full rulle i helgen och som vanligt ca 25 matcher som ska spelas. 
P 08 (födda 07) har hemmaomgång på söndag i IF Löddes knatteserie och spel på Romelevallen kl. 
10.00–13.00.  
Välkomna ner och se 5 manna fotboll under några timmar och samtidigt ta en fika. 
  
P 12 Svart och Stefan text. 
Här kommer en matchrapport från vår torsdagsmatch mot Ystads IF FF. Matchen spelades på deras 
härliga idrottsplats (yepp fortfarande avundsjuk på deras otroligt fina planer J) 

YIF är ett lag som vinner stort mot samtliga lag i vår serie. De har tyvärr hamnat i fel serie och borde 
(läs ville) spela i en A-serie. Vi inledde matchen på ett otroligt fint sätt. Killarna spelade fin fotboll och 
höll jämna steg med YIF. 1-0 kommer efter ett missförstånd mellan två av våra spelare. Vi är lite senare 
nära att göra 2-1 men YIF vänder spelet och gör 3-0 istället. Våra killar blir stressade och vågar inte 
hålla bollen inom laget. Detta innebär att YIF får ytterligare övertag i matchen. Vi sticker upp i några 
vassa kontringar men bollen vill inte in. Det blir till slut en förlust med 7-0. Vi får ta nya tag i kommande 
matcher. 

Statistik. 
Undertecknad har nu sen 2010 skaffat och samlat ihop en massa statistik av alla dels slag (yrkesskada) 
och kan t ex konstatera att vi aldrig spelat så få matcher sen 2010 (och säkert några år till) på 
Romelevallen som denna vår.  

11 matcher på 10 veckor och kiosk och servering knappt öppet. 
 
7 Herrar A matcher, 1 Damer A match, 1 Damer U match samt 2 Junior matcher (2 matcher färre än 
planaerat då 2 lag redan lämnat juniorserien och båda skulle spelats på hemmaplan). 
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Känns lite tråkigt med så få matcher på vår "nationalarena". 
  
Knatte. 
Då är vi uppe i antalet exakt 100 knattar/knattor som medlemmar i Veberöds AIF och ett av 
undertecknads mål varje år är nådd. 
  
Fotbollsakademin och Bosses rader. 
Fotbollsakademin har 12 högstadieelever onsdagar kl. 1330-1500 och c:a 25 elever på fredagar där 
även P 05 deltar. 
Räknar med att fortsätta akademin maj månad ut. 
  
Fotbollsskolan i juni och augusti. 
Antalet anmälda per 22 maj är till omgång 1, 21 spelare samt omgång 2, 6 spelare. 
Fotbollsskolan har tak 30 spelare på nuvarande två ledare men kan utökas till 45 spelare med tre 
ledare. 
  
Antal aktiva medlemmar. 
Per 22 maj har vi nu passerat 300 med marginal och antalet nu ca 320 aktiva och betalande 
medlemmar i föreningen.  
  
Kommer inte att nå 2013 års rekordsiffra på 370 medlemmar som aktiva utan nu får vi "ligga i" för att 
komma upp på 2014 och 343 aktiva medlemmar. 
  
Finns EN förklaring som med statistiken 5 år bakåt visar att vi har ett tapp på dam och tjejsidan sen 5 år 
tillbaka. 2013 och höstens nedläggning av Dam och ett tapp på drygt 25 tjejer inför 2014, nu en del 
tillbaka men långt ifrån alla. 
  
2014 och 20 tjejer i F 99/00 och 2015 är antalet 0, tyvärr. Detta hämtas ej upp med vanlig 
påfyllning av knattor (under 10 varje år av nya tjejer i knatteträning) och antalet dam och tjejspelare för 
första gången på 5 år som antalet är under 100 spelare, för stunden 90.  
  
Flest Dam och tjejspelare 2013 och 122 aktiva medlemmar. Gäller att få till en vändning om 
föreningen ska kunna ställa ett eget Damlag i seriespel i framtiden och framförallt behålla de äldre 
tjejspelarna nu F 14 födda 01/02 upp till seniorfotbollen. 
  
Flest Herr och pojkspelare 2013 och 248 aktiva medlemmar, idag 22 maj 230 aktiva medlemmar. 
  
Både på tjej som killsidan kommer att bli fler aktiva medlemmar, då alla ej har betalt ännu och en viss 
påspädning i knatte vid höststarten kommer att ske. 
  
Dansgalan. 
En rejäl försäljningsökning nu med en vecka till årets Dansgala som öppnar upp fredagen 29 maj och 
på scen som vanligt Perikles från Ystad och i år är Scotts tillbaka.  
  
Lördag Streaplers samt Elisas. 
 
Matbiljetter och stoppdatum i början av nästa vecka. och nu snurrar antalet biljetter på ca 500 sålda 
matbiljetter till lördagens dans. 
  
Folkspel Cup. 
Semifinalen är klar och nu inväntar föreningen samt undertecknad resultatet. 
Blir klart först nästa vecka och då får vi se om en finalplats har bärgats? 
 
Finalhelg 12-13-14 juni som också är Bingolottos sista spelomgång denna vår och också sista 
programmet på TV7. 
I augusti åter tillbaka till TV4.  
  
Statistik från Lotteriinspektionen och årets första kvartal. 
Endast Folkspel samt ATG som har en omsättningsökning av alla spelbolag i Sverige jan-mars 2015. 
Folkspel har den största omsättningsökningen med hela 22 %. Det ökade intresset för Bingolotto som 
uppstått samt att nylanseringen av Nya Sverigelotten köp för 25 kr och vinn 25 miljoner som gett 
detta positiva resultat. 
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Omsättningen för spelmarknaden med speltillstånd ca 30 sådana spelbolag är drygt 9,5 miljarder 
årets första tre månader. 
Dessa ca 30 spelbolag har satsat 850 miljoner i reklam under samma tid. 
  
De fem största aktörerna på spelmarknaden. 
1. AB Svenska Spel    5,2 miljarder. Marknadsandel 44 %. 
2. ATG                        3,0 miljarder. Marknadsandel 18 %. 
3. Postkodlotteriet         900 miljoner. Marknadsandel 11 %. 
4. Folkspel                     224 miljoner. 36 000 föreningar i Sverige och 9 000 av dessa som säljer 
Bingolotter och Sverigelotter.  
Andel 3 % av marknaden. Här finns mer att göra med andra ord. 
5. IOGT-NTO                136 miljoner. Marknadsandel 1 %. 
  
Slut med statistik för denna gång haha. 
  
Ha en bra helg alla och fotbollen i Europa inne på sista eller näst sista omgången, men i Sverige rullar 
fotbollen vidare även i Malmö efter en match i gårkväll som störde nattsömnen. Fy fan vad dåligt! 
  
Hörs på tisdag/Staffan 
   
Helgens matcher. 
 
Ser du om du klickar på denna länk http://www.cumap.eu/calenderonweb/visakalender.php  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 


