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 Staffans inför helgen 4-6 oktober 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Ursäkta det sena veckobrevet men kroppen ville mer än huvudet klarade med förkylning, hosta och 
allmänt kass, detta män kallar så nära en dödsupplevelse man kan komma! 
 
Fredag 3 oktober och sista månaden av årets seriespel. 
Sista helgen med massor av matcher med VAIF på ena planhalvan och denna helg inblandade i 25 
matcher.  
Alla lag i föreningen i spel förutom U 19 som åter får invänta match till nästa vecka. 
 
Herrar A ut i kval för andra året på rad. Härligt! Matcher mot VMA IK lördag 5 oktober borta, 12 oktober 
Rydsgård AIF hemma samt 19 oktober BK Flagg borta . Samtliga matcher kl. 14.00. 
 
Herrar A avslutning med 4 poäng på de 3 bortamatcherna gjorde att VMA IK "sprang förbi" i antal poäng 
och fick favören av 2 hemmamatcher och VAIF då bara 1 hemmamatch. 
 
VMA IK en förening i Kristianstads kommun. Förlust i första matchen efter sommaruppehållet mot 
seriesegraren IFK Simrishamn har VMA IK sedan vunnit 8 matcher på rad och kommer in i kvalet med 
positiva vibbar och stort självförtroende!  
 
2018 spelade vi samma serie och vardera en vinst, VAIF förlorade hemma med 2-3, men revansch för 
VAIF och vinst borta med 1-0. 
Deras notoriska bästa målskytt Robin Holmquist som 2018 och 2019 gör exakt lika många mål 24 
sådana och alltid i skytteligatopp.   
 
Något pessimistisk för stunden och ger favorittipset till de två lagen som fått två hemmamatcher d v s 
BK Flagg och VMA IK. 
Hoppas att undertecknad har fel dock. 
 
Truppen enligt följande. 
Johan Jönsson , Hugo Lindelöf, , Ted Hörman, Martin Pintaric, August Jönsson, Filip Qvist, Axel 
Petersson, Besnik Rustemaj, Alvaro Maldonado, Mattias Jönsson, Kristoffer Lindfors, Eric 
Skiöld , Mateusz Wieczorek, Viktor Björk, Maciej Buszko, Dante Kolgjini samt Hampus Ekdahl. 
 
Ungdomsfotboll. 
Sista stora helgen med massor av matcher. Redan spelade i veckan F 15 samt P 15. F 15 vinner klart 
med 7-2 mot Skegrie BK.  
 
P 15 tar en fin skalp mot serietvåan Lunds BK och vinner borta med 1-0. Efter två förluster i höststarten 
nu 3 raka segrar och fler kan det bli för laget har nämligen 5 matcher kvar i serien! 
Spelar fram till jul haha. 
 
När denna stora fotbollshelg är över spelas helgen 12-13 oktober, 19-20 oktober samt 26-27 oktober 
totalt 28 matcher och först nästa helg där några ungdomslag spelar säsongens sista seriematch. 
 
Knatte. 
Ett underbart år är att få vara en del i knattegruppen, nya rekord hela tiden och förra årets 121 
knattar/knattor fick sig en rejäl knuff uppåt och till slut blev vi detta år totalt 141 knattar/knattor. 
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Boll och Lek 43 knattar/knattor 
En vanlig säsong en handfull nya som kommer till efter sommaren, i år 20 nya. Bara i Boll och Lek 13 
nya. 
 
På lördag näst sista träningen och den 12 oktober stor final med interna matcher, grillad korv och dryck, 
medalj utdelning samt för flera åldersklasser fotboll med hem som ingår i medlemsavgiften men varit i 
ledarnas händer under säsongen. 
 
Romelecupen. 
106 dagar kvar till 2020 första match i Romelecupen. 125 lag anmälda en kanonsiffra bara den och i 
veckan även några lag anmälda i de äldre åldersklasserna. 
 
P 10. 
Fixade en träningsmatch i veckan mot ett av Skånes bästa 10 års lag och FC Trelleborg på besök i 
Veberöd och Joakim lämnade följande sammanfattning av matchen. 
Jo det var en mycket bra match från båda håll.   
Hela tiden bollen på marken, spel med få tillslag och många individuellt skickliga prestationer. 
 
Mycket högt tempo i matchen och väldigt jämt. 
Blev till slut 5-6 men kunde slutat hur som helst. 
 
Jag skulle säga att VAIF, FC Trelleborg, FC Rosengård och MFF just nu är de topp 4 i Skåne.  
 
Ja vi glömmer aldrig Halör Cup och finalsegern mot MFF och 1-0 i matchens sista spark enligt 
undertecknad Staffan! 
 
IF Löddes knatteserie. 
Beslut i veckan och deras knatteserie fortsätter 2020, men problemet med F och P 7 och 3 mot 3 
kommer ej att bli av. Organisatoriskt, administrativt går ej att lösa och IF Lödde fortsätter att fundera på 
upplägget? 
 
Stor avslutning i morgon lördag och alla ca 125 lag på plats hela dagen. 5 lag från Veberöds AIF och 10 
matcher som de ska spela. 
 
Julkalender. 
Innan undertecknad dammat av "Bingoberras kostym" var i princip alla 1 200 Julkalendrarna utlämnade 
till många lag och nere hos Eva på kansliet nu 40 kvar!  
Kanonbra och om ni så bara behöver 5 nya så finns dessa på plats, flera lag som i veckan fyllt på sin 
första uthämtning. 
 
MFF. 
Är det bara för att undertecknad är så ljusblå att undertecknad tycker MFF med sin andra halvlek borde 
vunnet matchen mot FCK? 
Ett FCK som inte skapade en målchans över 90 minuter. 
 
Bara att slicka såren nu med AC samt Rieks på skadelistan och kommer ej att spela på söndag när IFK 
Göteborg kommer till Stadion. 
Nu ställs frågan om MFF bredd finns i truppen och om laget ska hänga med i guldstriden? 
 
På söndag också toppmatchen Djurgården-Hammarby IF kl. 15.00 och kl. 17.30 MFF-IFK Göteborg en 
rätt trevlig eftermiddag på Eriks bar kl. 15.00 och sedan in på Stadion haha. 
 
Med hopp om många texter från er alla som alltid önskar er alla en skön helg! 
 
Hälsn. Staffan 
 
 


