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Staffans sammanfattning vecka 38 inför helgen 
 
 

 
 
 

Hej alla VAIF;are och andra läsare, 
  
Fortfarande i ett lyckorus efter storvinsten på 100 000 kr och funderar i banorna, vilket flyt föreningen 
haft detta år med vinsterna från Bingolotto, förutom dessa 150 000 kr har försäljningen av Bingolotter 
samt Sverigelotter  varit det bästa på många, många år. 
  
Känns nästan som i "gamla" tider med "Loket". 
  
En glad Nils-Åke som stannar kvar över helgen för att även träffa bekanta och på söndag överlämnar 
undertecknad under högtidiga former 6 matchbiljetter till Nils-Åke och 2 matchbiljetter till varje 
hemmamatch i Champions League har uthämtats på Swedbank för att föreningen är med i MFF:s 
nätverk. 
  
Om knappt två veckor ska vi se den största av alla i Real Madrid. Ronaldo på plats med hårtorken 
nedstoppad i fotbollsväskan för att håret ska ligga rätt även till andra halvlek. Dessa egotrippade 
fotbollsspelare, men också så att saknades detta ego hade de ej spelat på denna nivå. 
Glödhet känns ju i underkant skrev någon till undertecknad i veckan och Ronaldos 8 mål på 2 matcher 
säger allt.  
  
Längtar redan till onsdagen den 30 september och att få se dessa världsartister. Avspark kl. 20.45 som 
vanligt. 
 
Fotbollen i Veberöds AIF. 
Fredag 18 september och en dryg månad bort till sista seriematchen spelas av lag i Veberöds AIF 
denna säsong. Först i mål Damer A och Södra Sandby IF med 2 omgångar kvar och avslutar 
seriespelet lördagen 26 september borta mot BK Olympic, samtidigt spelas matchen Dösjöbro IF-
Hammenhögs IF. En spännande upplösning väntar! 
  
Damtruppen mot Lunds BOIS lördag 19 september kl. 14.00 i Södra Sandby mailar Sten; 
Kajsa Arkelius, Emma Larsson, Lina Jeppsson, Sanna Jeppsson, Lina Härle (K), Pia Sjöholm, 
Isabella Nilsson, Ida Nilsson, Helen Rosén, Elin Jönsson, Cathrine Jonsson, Moa Augustsson 
Holm, Anna Larsson, Erika Nilsson, Elin Johansson samt Mathilda Sjöström. 
  
Herrar A och Veberöds AIF med 3 seriematcher kvar och BK Flagg väntar borta på lördag och då kan 
spiken slåss in och en förlust där då finns inte en teoretisk chans att stanna kvar i division 3 2016. 
  
Herrtruppen mot BK Flagg borta lördagen 19 september kl. 15.00 mailar Jonas; 
Adam Ravn, Jesper Ekdahl, Marcus Larsson, Jakob Mattsson, Nicolai Paradis, Christian 
Svensson, Marcus Nilsson, Tobias Karlsson, Viktor Björk, Jeff Petersson, Oliver Jönewi, Erik 
Roslund, Mattias Jönsson, Viktor Moberg, Oskar Pott, Filip Qvist samt Alexander Fredriksson. 
 
En helg som många andra full av matcher och denna helg ska 21 matcher spelas, 9 hemma i Veberöd, 
Damer A i Södra Sandby och 11 bortamatcher. 94 seriematcher och 20 matcher i IF Löddes knatteserie 
återstår av säsongen. 
 
Ungdomsmatcher. 
Med start i kväll kl. 18.00 spelar P 14 på konstgräset mot Harlösa IF. 
Fortsätter på lördag då båda lagen i P 9 (födda 06) har hemmamatcher, kl. 12.00 på konstgräset ser vi 
F 14 Skåne mot FC Hessleholm och även F 12 Svart och P 10 Vit på Svalebo denna lördag. Kolla 
CuMap och alla tider. 
  
P 15 Skåne i serieledning med 4 poäng åker till Malmö för mötet mot MFF och deras 01 lag på lördag 
och P 15 Södra till Tomelilla på söndag. Drygt 20 matcher ska spelas i helgen. 
  
Romelecupen 2016. 
Mitt i höstspelet så får föreningen sanktion för Romelecupen 2016 och ett 40 års jubileum ska firas med 
pompa och stått naturligtvis. Idéer välkomna! 
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Finaldagen ska firas lite mer än tidigare år och förslag på prisutdelare tas gärna emot av undertecknad. 
Anmälningssidan öppnas nästa vecka. 
 
Åldersklasserna 2016 i Romelecupen med start lördagen 23 januari och stor finaldag söndagen 14 
februari. 
F 01-F 06 i tävling. 
P 01-P 06 i tävling. 
F 07 samt F 08/09 i serielöst spel 
P 07, P 08 samt P 09 i serielöst spel. 
 
12 finaler jämfört med 10, 2015 om åldersklasserna blir fulla d v s minst 8 lag anmälda i respektive 
åldersklass.  
Från 2015, F 00 bort och ett försök igen med P 01 2016 (för få lag anmälda 2015) samt nya i tävling F 
06 samt P 06. 
  
Zonläger för åldersklassen 02. 
4:e och sista zonlägret för pojkar samt tjejer på söndag den 20 september.  
  
Knatte. 
7:e träningen av 9 på lördag och om två veckor lördag 3 oktober stor knatteavslutning med grillad korv 
samt pris till samtliga knattar/knattor. 
  
Rykten, sanningar, halv och hel lögner i en lagom dos.  
Ny rubrik som kommer att innehålla allt som undertecknad hör ser läser om fotbollen i stort som smått 
mest smått när vi har 2 månader till "frimånaden" som börjar den 15 november, men den klubb som 
väntar på den 15 november är till "råttorna" i ett "fulspel" som alltid dessa höstar. 
  
Först ut är tränarteamet i Eslövs BK som sågade styrelsen i Eslövs BK med det grövre artilleriet och 
tränarteamet lämnar klubben när sista seriematch spelats om ett par veckor. 
  
Frid och fröjd i en klubb som vinner division 3 Södra Götaland, njau inte enligt mina kontakter där, 
snarare en klubb med stora bekymmer ekonomiskt och tränaren i fråga förhandlar med nya klubbar 
redan och tränararvode som ej utbetalts på flera månader. 
Uppflyttning till division 2 innebär direkt proffskontrakt på samtliga spelare i truppen. Finns dessa 
pengar? 
  
Agim Sopi lämnade Prespa Birlik direkt i veckan efter att sportchefen Meysam Javan och Agim ej 
kommit överens om hur klubben ska skötas i fortsättningen. 
Starkaste rykte in som ny tränare till Prespa Birlik ska vara Anders Grimberg i år FC Höllviken. 
  
Match i veckan. 
Damer U och Stefan Jönssons text. 
Dam U : SSIF/VAIF - Kullabygdens DFF : 7-1 (3-0)  
 
Stabil seger i höstrusket. (Stefan Jönsson)  
Kvällsmatch hemma på Romelevallen och inledningsvis en perfekt kväll för fotboll dvs en ljum kväll, 
svag vind och en härligt grön och lite småfuktig gräsmatta! Ibland önskar man att man fortfarande var 
aktiv och fick/kunde spela match eller hur?! Tjejerna inleder stabilt och rullar runt bollen riktigt bra. Det 
är bra rörelse såväl med som utan boll och Kullabygdens spelare har kämpigt att hänga med. Efter 
dryga kvarten kommer första målet och ger laget ytterligare energi. Många fina anfall där bollen går runt 
på "ett och två" och vi får även utdelning i form av 2-0 i ett jättefint anfall med frilägesavslut. I samband 
med 2-0 målet drar även höstrusket in över Romelevallen dvs regnet drar in och håller sedan i sig i 
princip resten av matchen, tyvärr. Tjejerna fortsätter dock spela bra fotboll, även om spelet blir lite mer 
chansartat i blötan, och med dryga fem kvar av första halvlek "stängs" matchen med 3-0 vilket även är 
resultatet i halvtid. I 2:a halvlek tilltar regnet och motivationen ute på plan minskar en del. Kortfattat kan 
man nog säga att tjejerna "spelar av" 2:a halvlek som vi vinner resultatmässigt sett med 4-1. Totalt sett 
en småtrevlig match med många fina kombinationer, bra stämning och med två lag som både vill och 
försöker SPELA fotboll vilket är roligt att se! Bra jobbat tjejer, nästa match för Dam U söndagen den 
27/9 då vi möter Husie IF på bortaplan.  
  
Hörs på tisdag och ni har levererat referat från samtliga matcher i höst, fantastiskt! Gärna under helgen 
och senast måndagkväll. 
  
Trevlig helg alla /Staffan 
 


