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 Staffans inför helgen 6 - 8 september 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 6 september och redan om 3 veckor har A-laget spelat färdig sin säsong om inte kval väntar. 
Känns märkligt att redan i september är serien färdigspelad och då återstår 55 ungdomsmatcher och 
sista match spelas först 27 oktober. 
 
Serietabell i Sydvästra efter 18 omgångar. Bästa Tvåa. 
Vellinge IF 48 poäng. Division 3.  Klippans FF 37 poäng  plus 26 mål. 
Veberöds AIF 37 poäng. Kval  Veberöds AIF 37 poäng  plus 13 mål. 
Lilla Torg FF 35 poäng. Kval  VMA IK 34 poäng  plus 14 mål. 
Åkarps IF 32 poäng. Ej kval 
 
Resterande program i Division 4 Sydvästra. 
Veberöds AIF-Åkarps IF  Limhamns FF-Lilla Torg FF 
Staffanstorps United-Veberöds AIF Lilla Torg FF-Dösjöbro IF 
Bjärreds IF-Veberöds AIF  Rosengård FF-Lilla Torg FF 
Lilla Torg FF-Veberöds AIF 
 
Bjärreds IF byte sin hemmamatch i våras till bortamatch på grund av deras stora ungdoms cup BIF 
Cupen. Innebär att A-laget avslutar med 3 bortamatcher. Betyder detta något för slutstriden? 
 
Tveksamt. 10 hemmamatcher och 21 poäng = 2,10 poäng per match. 8 bortamatcher 16 poäng = 2,00 
per match. 
Kan tolkas som laget spelar på samma sätt hemma som borta? 
 
Ja spännande avslutning väntar och kan leda till division 3, kvala sig upp, men också tappa 
kvalchansen helt. 28 september har vi facit! 
 
Målskytteligan 
 
Alexander Engbe Vellinge IF  15 mål 
Mattias Jönsson Veberöds AIF 13 mål 
Mattias Lindell BK Höllviken  13 mål 
Besnik Rustemaj Veberöds AIF 12 mål 
 
Truppen mot Åkarps IF som spelas redan ikväll fredag 6/9 kl. 19.00 på Romelevallen och också årets 
sista seriematch hemma denna säsong. 
Johan Jönsson Joel Vom Dorp, Hugo Lindelöf, Maciej Buszko, Ted Hörman, Martin Pintaric, 
August Jönsson, Filip Qvist, Axel Petersson, Besnik Rustemaj, Alvaro Maldonado, Mattias 
Jönsson, Dante Kolgjini, Kristoffer Lindfors, Eric Skiöld samt Hampus Ekdahl.  
 
Ungdomsmatcher. 
8 hemma och 9 bortamatcher. 
Lördag 7/9 kl. 13.00 U 19-Oxie SK på Romelevallen och laget i serieledning och en viktig sådan, då 
laget vill upp i Division 2 2020! 
 
Kollat med Skåne-Boll och fritt att anmäla sig till division 2 2020, men vid fler lag anmälda till division 2 
än som får plats får lagen som i år spelar i division 2 förtur, men vinner man division 3 är laget säker på 
en division 2 plats 2020!  Gå för serieseger! 
 
U-19 förstärks på lördag av Mateusz Wieczorek och Hugo Lindelöf båda tillhör seniortruppen. 
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Fler juniorer som tillhör seniortruppen är Dante Kolgjini född 99, August Jönsson född 01 och gjorde 
en härlig match i lördags mot Rosengård FF samt Axel Petersson född 02. 
 
Årets trupp intakt även 2020 och i princip även 2021. Årets lag skulle med andra ord kunnat kallas för U 
17.  
Killar födda 02 och 03 till 90 %. 
Laget önskar stor publik som stöttar precis som förra veckan! 
 
U 15 match hemma den också på Romelevallen söndag 8/9 kl. 10.00 och FC Trelleborg står för 
motståndet. 
Se under MATCHER på vaif.se. Där hittar ni alla föreningens matcher. 
 
Avslutning på Romelevallen denna helg derbyt Sövde IF-Blentarps BK kl. 14.00 i division 6.  
 
Knatte. 
Vilken säsong vi upplevt på knatte! Alla rekord är slagna, antalet totalt 6/9 134 knattar/knattor, ny 
inskrivna efter sommaren 14 till antalet ja en helt underbar knattesäsong som undertecknad fått 
uppleva. 
 
Boll och Lek 29 knattar/knattor vid våravslutningen nu 39 till antalet och vi skrev ca 40 "huvud” som 
tränat någon gång och nu är i princip alla anmälda och betalt sin medlemsavgift. Härligt! 
 
Romelecupen 2020. 
Ansökan om tävlingstillstånd är skickad eller kommer att skickas de närmsta dagarna.   
Åldersklasserna: 
Flickor från 04 till 12/13 förutom 08. 
Pojkar från 04 till 13. 
Ny tävlingsklass 2020 F och P 07. 
 
Gå-Fotboll. 
Första träningen genomförd och ett halvt dussin spelare på plats men också ett antal som lämnat 
återbud som kommer på onsdag och Patrick tror att det blir en trupp/lag till turneringen i Vellinge nästa 
helg. 
 
MFF. 
På måndag släpps gruppbiljetterna till EL-slutspelet och humana priser 600 k för alla 3.  
 
Niclas Bendtner och FCK till Stadion. Kommer Stadion att hålla för denna match? 
 
Synd att lojalitetsprogrammet ej gäller långt tillbaka för då hade undertecknad haft biljett till Parken i 
Köpenhamn. 
Köper just nu mitt årskort 2020 och det 36 i antal år! 
 
Hälsar Staffan 
 
 


