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Staffans sammanfattning vecka 41 inför helgen 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
Fredag igen och undertecknad skriver den 9 oktober och i småklubbsvärlden = Veberöds AIF med den 
fantastiska ungdomsverksamheten både med bredd och spets håller på att avsluta årets fotbollssäsong 
och när klockan visar på14.00 söndagen den 18 oktober ute i Sövestad och ett av två F 04/05 lag spelar 
mot Sövestads IF sätter vi punkt för allt spel i serierna 2015. 
  
Däremot denna helg innehåller hela 28 matcher med Veberöds AIF på plan. 
  
18 seriematcher + 10 matcher i IF Löddes knatteserie leder till detta stora antal. Knatteserien med IF 
Lödde som arrangör och ca 140 lag på plats och 1 500 knattar/knattor med familjer är i 
Löddeköpinge hela dagen. Har skrivit det förr men här hade undertecknad gärna varit kassör för här 
talar vi om en fantastisk försäljning och unnar föreningen detta, då de arrangerar denna knatteserie på 
ett fantastiskt bra sätt. 
  
Flera av våra ungdomslag i slagläge och som kan leda till serievinst och i flera fall knallhårt när 2 
omgångar återstår. 
  
Däremot kan vi redan nu gratulera F 04/05 med namnet Veberöds AIF/Harlösa IF till serievinst.  
Får detta mail från Jenny Wanegårdh i veckan. 

Då är seriesegern klar för F 11!  
Tjejerna vet inget och vi hoppas att ingen berättar för dem, vi tänker fira dem med guldhattar och  
T- shirts och passande bubbel!  Och om klubbstugan är ledig blir det pizza direkt efter matchen.  

Välkommen ner och titta på tjejerna och hjälp oss att fira dessa på fredag 9 oktober, matchstart 
18.30!  Grattis från undertecknad och föreningen! 

 Flera lag inblandade i toppstrid i princip ett halvt dussin med i slutracet och om 10 dagar har vi svaret. 

Följ alla matcher som spelas i helgen via hemsidan under rubriken Matcher. 

Herrar A samt Damer A först klara med sina serier och nu väntar en härlig kvalhelg för många lag. 
Däremot inget kval för Damer A men ytterest nära. 

2 Damer U matcher ska spelas och för herrarna har laget lagt ner träningen i ett par veckor för att slicka 
såren och komma igång igen innan "frimånaden" börjar den 15 november. 

Romelecupen 2016. 
Status idag fredag 9 oktober 91 lag anmälda en mycket bra siffra efter att anmälningssidan endast varit 
öppen i drygt 2 veckor och första lagen anmälda 23 september. 

Ser idag bara ett/flera problem och om vad vi som arrangör gör om vi ej får in rätt antal lag i de äldre 
åldersklasserna, F 01-P 01 samt F 02-P 02 här kan ju 4 åldersklasser försvinna och idag endast 
våra egna lag anmälda.  

Kan ni som ledare hjälpa till att locka hit lag hade detta varit suveränt. 

Flest lag anmälda i P 08 med hela 18 lag och måste här och nu tacka Jessica Gustafsson för detta, då 
Jessica har "raggat" ihop flera av dessa 18 lag. 
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Julkalendrar. 
I onsdagskväll påfyllning av flera U-lag nere hos Eva på kansliet och de 900 utlämnade från förra 
veckan har nu stigit till 1 000 ute i byn. 

Eva har ca 100 kvar på kansliet och maila eller ring henne om ni önskar fler. 

Klara övergångar rykte halv och hellögner. 
I princip inga spelarövergångar ännu men det jobbas i alla föreningar i smyg på att den 15 november 
kommer och frimånaden startar. 

Däremot en del tränarbyten som aviserats i veckan. 

Först ryktet som undertecknad skrev om för ett par veckor sedan att Magnus Nilsson lämnar BK 
Olympic visade sig vara sant och utebliven tränarlön i ett kassaskrin som är hel tomt enligt många. 
Andre tränaren tar över i Jonathan Gebro och laget kommer att satsa på sin egen juniortrupp som är 
stark men upp i division 2 med enbart unga killar? 

Thomas Jernberg byter Rydsgårds AIF till Lunds SK där Thomas varit tidigare. 

Mladen Blagojevic BW 90 tränar nästa år Österlen FF. Vad händer i undertecknads " älsklings förening" 
BW 90 2016? 

Rykten. 

Ulf Körseus f.d. VAIF 2013 till BK Flagg 2016. 

Linus Nyman Blentarps BK till Esperöds SK. 

Ny tränare till Blentarps BK är Sunil Ramkali.  

Kan ju fråga Sunil som finns i sändlistan efter att ha hjälp P 00/01 gruppen i VAIF i våras om 
sanningshalten i detta haha? 

Finns betydligt fler namn får dock återkomma i veckan då det gått så långt att statstjänstmannen även 
måste jobba på lördagar ett tag, trodde aldrig att detta skulle hända undertecknad, men nu har det hänt. 

Trevlig helg alla och som vanligt önskas matchreferat från alla matcher i helgen, som också innebär den 
nästsista omgången i merparten av alla ungdomsserier. Lycka till alla! 

Hälsn. Staffan 

  

 


