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 Staffans sammanfattning vecka 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Då ökar takten och fler matcher i helgen och en handfull seriematcher som ska spelas i helgen och 
under tisdag samt onsdag. 

5 seriematcher för Damer A Södra Sandby IF samt 4 seriematcher för Herrar A Veberöds AIF i 
augusti månad där mycket kommer att avgöras. Damer A först ut och match i Sandby mot Lunds BK 
lördag 6 augusti kl. 14.00. 

Truppen enligt följande; Anna Lindell, Lina Jeppsson, Tova Nilsson, Sanna Jeppsson, Lina 
Härle, Matilda Ovenberger, Kajsa Kihlberg, Moa Augustsson Holm, Elin Johansson, Mathilda 
Sjöström, Emma Gustafsson, Matilda Strid, Elin Rosén samt Josefine Isberg. 

Herrar A möter Rydsgårds AIF tisdag 9 augusti kl. 19.00 på Romelevallen. Ett pånyttfött Rydsgård AIF 
som i veckan tog sig till final i YA Cupen genom att slå ut Tomelilla IF hemma med 2-0 och nu väntar 
Österlens FF i final. 

5 raka segrar (4 i serien) har Rydsgårds AIF efter en katastrofal start i serien.   

Efterdyningar av Gothia Cup föranleder nu föreningen att avanmäla P 16 laget, tyvärr. I detta tråkiga 
ärende är nu Skåneboll informerade och en skrivelse kommer från Veberöds AIF när all fakta finns på 
bordet, tyvärr har all personal som jobbar med Gothia semester denna vecka och därav dröjer det tills vi 
får en lagtrupp om vilka spelare som spelade för Torna Hällestads IF.  

Torna Hällestads IF är via Skåneboll informerade om vår anmälan (som kommer) om att spelare deltagit 
utan föreningens godkännande och att övergång ej skett på rätt sätt. Fortsättning följer och all kredit till 
styrelsen som ej gett sig in i att svara på all pajkastning som skrivits på Facebook och andra sociala 
medier utan bara samlar på sig all fakta som finns i detta tråkiga ärende som slutar med att Veberöds 
AIF blir av med ett helt lag, utan enligt undertecknad gjort något fel överhuvudtaget. 

Föreningen har även nu tvingats utgå ur P 14 serien och 9 manna fotboll. Har all förståelse för att detta 
sker i vissa åldersklasser. Vid varje säsongsstart försöker ni alla ledare anmäla lag så att alla ska få 
spela och en del dubbelspel måste till, men när detta dubbelspel blir permanent tvingas vi ta till dessa 
tråkiga beslut att lämna serier i höst. Sett över tid har föreningen minskat med 2 till 3 lag på höstarna 
jämfört med antal lag i vårens seriespel. 

CuMap. 

Från i går torsdag har undertecknad med stor hjälp av Eva (tack Eva) beslutat att alla seriematcher 
lagts ut i skarpt läge och ni ser nu samtliga 181 matcher som ska spelas fram till 16 oktober.  

32 matcher i IF Lödde knatteserie för 5 manna spel kommer att läggas in när denna lottning är klar eller 
snarare när alla föreningar som ska arrangera sin hemmaomgång meddelat dag och tid till IF Lödde. 

Ett tiotal korrigeringar har gjorts när matcher lagts för "tight" och även några önskemål rättats till. 

Nu gäller det att stå emot alla önskemål om matcher som ska flyttas och framförallt flyttas framåt för till 
sist spricker detta och varken plan eller domare finns att tillgå.  

11 manna domare finns ej att tillgå om mån-, tis- samt torsdag för att ta ett exempel. 
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Lite smått och gott från våra ungdomslag. 

P 12 och Henrik med detta mail. 
I dag fredag åker vi vill Hällevik, Blekinge för Enkla Elbolaget Cup. Vi är 11 killar & 3 ledare som åker i 
år. Många familjer bor på campingen så vi hoppas på bra stöd på läktaren. Det blir 3 dagar ihop med 
fotboll, bad & häng.  

Avresa kl. 08.30 och vi spelar första matchen kl. 11.20. Det är gruppspel fre./lör. med 2 matcher per 
dag. Lottningen pekar på 4 mycket svåra matcher! Ystad FF/IF, FC Holte A (Danmark), Bjärreds IF,  
Kivik/ST Olof. Hade varit kul med fler matcher mot lag vi inte möter annars, men de tar vi i slutspelet.   
Fokus är på sammanhållning och komma igång efter ledigheten, men hoppas också på bra spel. 
 
P 11 och Andreas mailar. 
Båda lagen Svart och Vit spelar i SIF Cup i Svedala lördagen 13 augusti.   
 
P 9. 
Deltar i Möllevallscupen i Skanör Falsterbo söndagen 14 augusti. 
 
P 8 och Jessica med dessa rader. 
Söndag 7 augusti. Vi börjar ute i Sövde på äventyrscamp med en femkamp och så äter vi lunch där. 
Fokus är på sammanhållning och komma igång efter ledigheten, men hoppas också på bra spel.  
Efter lunch beger vi oss till Romelevallen för fotbollsträning, mellis och som avslutning kör vi en intern 7 
manna turnering med tre lag. På kvällen ansluter föräldrarna och vi grillar och umgås tillsammans.  
Vi är 24 killar denna dag, tre som tyvärr inte kunde komma. 
 
Henrik mailar. 
Denna vecka har FC Rosengård kört sin Summercamp på Malmö IP för tjejer -05 & -06. Instruktörer är 
spelare från F17 & F19. Mycket bra anordnat, bra instruktörer och tjejerna älskar det!  I klass med Vaifs 
fotbollsskola. Träning 08.30-15.30 och de får träffa 3 av FC Rosengårds A-lagsspelare varje dag. Från 
VAIF deltar två tjejer, Ida B & Filippa B. 
 
Knatte. 
Sommaruppehållet är slut och på lördag 13 augusti kl. 09.30-11.00 startar knatteträningen och håller på 
till en vecka in i oktober. Samma åldersklasser som i våras F och P 09, 10 samt 11. 
Nyanmälningar och en avgift om 300 kr (boll och tröja ingår) och för de som betalade sin medlemsavgift 
i våras ingen ny avgift. 
 
Fotbollsskola omgång 2.  
Startar mån 15 augusti och pågår till och med torsdag 18 augusti. I nästa vecka får alla ni ledare en text 
om detta och gärna en påminnelse till era spelare i respektive åldersklasser om detta. Finns fortfarande 
möjligheter att anmäla till detta arrangemang. 
 
I natt dags för invigning av de Olympiska spelen med start kl. 03.00 tur att semester varar ett par veckor 
till haha. Blir det Pelé som tänder elden?  

Pelé, egentligen Edson Arantes do Nascimento   född 23 oktober 1940 i Três Corações, Brasilien, är en 
brasiliansk före detta fotbollsspelare (vänsterinner – anfallare). Han spelade i Brasiliens landslag 1957–
71 och bidrog starkt till att laget vann VM-guld 1958, 1962 och 1970. Efter fotbollskarriären har han 
bland annat varit fotbollsambassadör och brasiliansk idrottsminister. 

Såg VM finalen 1958 hos våra grannar inte så många som hade TV då, men fanns på plats på Malmö 
stadion och såg matchen live mellan Västtyskland-Argentina och hittade matchbiljetterna i en låda i 
föräldrahemmet när min far hade gått bort 2013.  
 
Googlade på matchen som Västtyskland vann med 3-1 och i varje fall ett namn bland målskyttarna var 
bekant och Uve Seeler i Tyskland (någon som kommer ihåg honom?)  
Publikrekord och 31 156 åskådare på plats och ett rekord som aldrig kommer att slåss där Malm stadion 
nu ligger i sin "träda". 
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Såg en bra U 23 match och 2-2 mot Colombia i natt. Fick tillbaka tron på Svensk fotboll tillsammans 
med U 21 laget och EM segern juni 2015. Spelarna visa allt det som Svenska Herrlandslaget ej visade i 
EM slutspelet i Frankrike. 
Tack för detta pågar, det finns en framtidstro för svensk fotboll både på Herr och även för Dam som tog 
sina 3 poäng mot Sydafrika men åter en gång ett spel som var spänt och ej helt godkänt. 
 
Avslutning. 
Fler cuper som undertecknad ej känner till eller andra arrangemang, maila undertecknad för nu är vi i 
gång igen och gärna rapporter från de matcher som spelas i helgen. Tack på förhand så hörs vi igen på 
tisdag. 
 
Hälsar Staffan 
 
 


