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 Staffans inför helgen 31 juli – 2 augusti 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Då är vi ett drygt dygn borta till seriepremiären för Herrar A och Division 3 Södra. 
 
Otroligt spännande och för första gången någonsin spelas som en enkel serie med 11 matcher. 
Start 1 augusti och avslutning söndag 4 oktober mot Högaborg BK.  
Även i denna serie något mer intensivt spelande, då de sista åren har laget spelat 13 omgångar innan 
sommaruppehållet och 9 matcher efter uppehållet. 
 
Hoppas laget har hittat formen efter uppehållet och att killarna får en bra start på säsongen. 
 
Förlust mot Vellinge IF både borta som hemma förra året. 3-1. Dags för revansch! 
 
Truppen enligt följande; 
Johan Jönsson (MV) Hampus Ekdahl (MV) 
Maciej Buszko, Ted Hörman, Kristoffer Lindfors (K), Joel Von Dorp, Eric Skiöld,  
Hampus Isberg, Isac Munthe, Viktor Björk, August Jönsson, Mattias Jönsson, 
Selmir Halillvic, Besnik Rustemaj, Henrik Ilmanen Brynell, Axel Petersson,  
Dante Kolgjini samt Andreas Holmstedt. 
 
En kanonförstärkning precis innan seriestart i nyförvärvet Andreas Holmstedt från Österlen FF och 
division 2.  
 
Fotboll och jobb fungerade ej längre för Andreas långa resor till Österlen och Andreas bröt sitt kontrakt 
som var över 2021. 
Av flera intresserade klubbar väljer till sist Andreas Veberöds AIF. 
 
Välkommen Andreas. 
En i princip skadefri trupp och endast Hugo Andersson på skadelistan. 
Lycka till killar, när föreningen nu är tillbaka i "finrummet" och spel under Svenska Fotbollsförbundets 
regi 
 
Damer. 
Träningsmatch mot Hardeberga/Harlösa IF i Harlösa på söndag 2 augusti kl. 16.00. 
Truppen enligt följande; 
Emma, Nellie, Moa A, Moa N, Elin Ö, My, Kim, Nisse?, Lova, Basma, Elin U, Elin N, Ida, 
Iza, Linn, Martina. 
 
Fullständiga namn vid seriepremiären. 
Vilken tjej döljer sig bakom Nisse? 
 
Damtruppen idag 26 tjejer stor och de 4 träningarna efter semester har varit mycket bra med 22-20-20 
samt 23 i träning. En mycket nöjd tränare i Jörgen Svensson.  
 
U 19 ut i en träningsmatch borta mot Lunnarps BK på söndag. 
U 15 möter Lunds BK också på söndag i Lund. 
 
Redan i veckan mötte U 15 Skåne spelar i Gr C Lunds BK spelar i Skåneserien Gr B.  
Matchen slutar 2-2 med fördel VAIF i matchen. 
En mycket nöjd tränare i Jim Gustafsson. 
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Ja ni ser/läser  att nu börjar ”lokomotivet” rulla igång och nästa vecka är alla ungdomslagen i träning 
igen. 
 
Mycket Mail om MFF från er, kul. 
Vill dock skriva att hade undertecknat haft samma upplägg på ungdomsspelare i Stockholm hade 
resultatet varit lika dystert om ungdomsspelare som gett sig ut i Europa för att prova sina vingar och 
misslyckats. 
 
Inget bra och enkelt svar finns för varför så få lyckas utan mer än konkurrenten är ”mördande” där ute. 
 
Fick statistik efter 10 omgångar och de 3 Stockholms klubbarna har haft den sämsta starten 
poängmässigt  på 16 år. 
 
Undertecknad gick till sängs och fällde inga ”krokodil tårar över detta faktum. 
 
Kände mer av någon glädjetår! 
Fy på dig Staffan. 
 
Cupa djävulen missad igen och först ut av alla retstickor i SMS trafiken var naturligtvis Jesper Eurenius. 
 
Skönt för honom med lite glädje då tabellplaceringen i allsvenskan för IFK Göteborg borde föranleda 
sömnproblem redan nu! 
 
Stannar här och åker bort ett par dagar, men hoppas på en härlig start för Herrar A på lördag! 
Tyvärr utan publik och risk finns för att säsongen kommer att spelas utan publik hela hösten. 
Arrangemang ställs redan in i höst. 
Nobelfesten i december redan inställd ok inomhus men ändå. 
 
Ha en bra helg när vi nu går in i augusti månad och säkert många av er som ska börja jobba igen.  
På måndag skulle min far fyllt 93 år om han levt men skänker en tanke till dig farsan som lärde mig 
älska fotboll tidigt i livet. 
 
Hälsar Staffan 
 


