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 Staffans sammanfattning inför helgen 22-24 september 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Börjar med att be alla om ursäkt när undertecknad fick IT spel. Texten veckorapport har ej skickats och 
tillbaka till Utkast och när klockan började närma sig 23.00 kändes det som att veckorapporten gick fram 
men med de 5 till 6 andra tryckningar under dagen blev det för mycket och Jessica Gustafsson fick 
troligast flest med  

3 mailadresser blev det till sist 21 veckobrev, ja så tossigt det kan bli! Ursäkta en gång till! 

Kul när ni skojar till det med ett mail som någon skrev citat" gick du på vatten efter vinsten mot 
Hammarby och datorn blev blöt" slut citat.  

Ja nästan en härlig seger och en stensäker sådan mot ett svagt Hammarby IF måste skrivas. 

Tar med mig hyllningen till Johan Wiland som värmde undertecknad först uppvaktad av MFF vid line up. 
Andra halvleks start kom Johan släntrade mot Norra Stå och 4 000 där tog upp en spontan applåd med 
sång till honom. För att få kärlek måste man vara en person som ger kärlek och detta har Johan gjort 
från sin första match i MFF. Av personliga skäl flyttat hem till Stockholm och sin familj där. 

Sen får Johan ta det med ett leende när Norra Stå till slut sjunger Johan håller på MFF när målen 
trillade in på slutet haha. 

22 september och snart även denna månad förbi oss. 

Fotbollen inne i sista kvartsdelen och om mindre än 4 veckor är alla seriematcher spelade och då har 
föreningen avverkat mer än 500 seriematcher. Imponerande! 

Antal ungdomar i seriespel, knatteserie, knatteträning och då har Veberöds AIF placering 22 i storlek 
av alla fotbollsföreningar i Skåne. Totalt 247 föreningar. 

Mer än imponerande enligt undertecknad i en by med ca 5 000 innevånare och 300 ungdomar i 
träning hos Veberöds AIF. 

Herrar A kommer ut denna helg med spel i Rydsgård och vi behöver en poäng för att kontraktet för 
division 4 spel ska gälla även säsongen 2018. 

Lördag 23 september kl. 14.00 på Granhällans IP. 

Lagtruppen enligt följande 
Hampus Ekdahl (MV), Eric Skiöld, Kristoffer Lindfors (K), Tim Hörman, André Wihlborg, Hugo 
Lindelöf, Lamin Bojang, Joseph Owusu Tabiri, Deni Dulji, Alusine Kanu, Code Demba Sy, Mattias 
Jönsson, August Jönsson, Adis Krasnici, Mateusz Wieczorek samt Bengt Mattsson (MV).     

Bra trupp igen och inga avstängningar. André, Adis samt Mateusz in och Philip, Viktor samt Samuel ut. 

För övriga ungdomslag spel för i princip alla lag nästan och totalt 29 matcher ska spelas. 

Denna helg och lördag spel i IF Löddes knatteserie och årets sista sammankomst i Veberöd när P 7 
kommer ut i spel på Romelevallen kl. 12.00–15.00 med 8 matcher. 
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Kom ner än en gång och se knattefotboll när den är som roligaste. 

Hoppas att vädrets makter blir på en nivå att vi får spela färdigt alla seriematcher som nu börjar närma 
sig 50 kvar efter denna helg. 

Romelecupen 2018 
Kommer lite anmälningar varje dag och nu 98 lag anmälda och för stunden tangerat rekord med VAIF 
lag d v s 33 lag exakt som förra året. Flest lag anmälda i P 09 med 18 lag redan. 

Vill ni spela med ert lag en åldersklass upp så anmäl er till denna åldersklass. 

Finns VAIF lag i alla åldersklasser förutom F 08 och också den enda åldersklassen med 0 lag anmälda. 
Risk för strykning är stor. Hoppas dock att F 09 med 2 lag från vår förening blir av, men jättesvårt att få 
hit 8 lag i de yngsta åldersklasserna för tjejer.  

Lediga tränare, Klubbar som söker tränare en Silly Season knappt två månader bort 15 november-15 
december när undertecknad går "bananas" och försöker luska överallt efter namn, klubbyten mm. 

Den första undertecknad kommer att tänka på och orden inga kommentarer likt Hasse Borg i MFF var 
bankmannen Stefan Jönsson då ansvarig för Dam fast nu börjar även sportchefen i Veberöds AIF Herr 
Lennart Fridh låta likadan = tråkig. 

Lugnt så här långt. Vet ej vad som sker i Veberöds AIF till nästa år, men besked kommer säkert när 
serien är avslutad. 

Benny Fehrnlund huvudtränare för Södra Sandby IF Dam lämnar efter 2 säsonger där och tar klivet rakt 
upp i hierarkin och blir ass. Tränare i Damallsvenska klubben  

LB 07 där huvudtränaren blir Otto Persson som undertecknad upplever att Otto spelat i BK Höllvikens 
A-lag ett halvt decennium, lämnar uppdraget efter detta år gör 

Sven Sjunnesson eller som undertecknad hörde av ett par killar i småklubbsvärlden i Malmö numera 
kallad "uteliggaren" inte snällt men ni som har ett ansikte av Sven förstår säkert hur namnet kommit 
upp.   

Lycka till Benny! 

Kan man få ett besked lördageftermiddag från Rydsgård att poängen är bärgad och spel i division 4 
även säsongen 2018? 

Hoppas på många texter från er som vanligt och lycka till i helgens alla matcher och snudd på sommar 
temperatur lovas. 

Hälsar Staffan 

             

 


