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 Staffans sammanfattning vecka 45 
 
 
 
 
 
 
  
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Inne i november månad och snart är all fotboll i Sverige slut för denna säsong och återstår dubbelt möte 
mellan Sverige-Italien och en VM plats och TFF-Jönköping Södra om en plats i Allsvenskan 2018. Ett 
bra skånskt år med Torns IF, Lunds BK båda till division 1 2018, Landskrona BOIS till Superettan efter 
många om och men och kanske ett lag till från Skåne i Allsvenskan 2018? 
 
MFF 
Då var undertecknad på plats och får väl snart säga bland den äldre generationen av MFF:are när 
undertecknad såg det 15;e SM guldet live av 20 denna söndag. 
 
Såg min första MFF match 1954 3 år gammal med far på Gamla IP och 50 andra ungar i 
längdhoppsgropen bakom målet vid teatern. Tror inte huliganer fanns som ord på den tiden,  
"Gripen" Bengtsson i mål kommer naturligtvis ej ihåg något av detta utan första minnet av matcher i 
Malmö blir 1958 och VM matchen Västtyskland-Argentina och över 30 000 åskådare på plats, ett minne 
för livet och fått matchbiljetten av far i arv.  
 
Årskort 20 år på sektion E rad 14 plats 8 ett uppehåll när barnen var små och tillbaka på Swedbank som 
naturligtvis är av en helt annan kaliber med fullsatta läktare på varje match och en stämning som inte 
fanns på 80 talet med 5 raka SM guld och snittet var 8 000 på plats idag drygt 18 000 på varje 
hemmamatch. 
Nöp mig i armen vid presentationen av de 20 SM gulden och alla "mina" gamla hjältar från svunnen tid. 
Längst bak i tiden och minnen av dessa fotbollsspelare blir i mitten av 60 talet med Bosse Larsson, 
Krister Kristensson, Lasse Granström samt Rolf "tejpen" Björklund som alltid värmde upp tillsammans 
långt i från den uppvärmning som sker idag innan matchstart. 
 
Naturligtvis otroligt smärtsamt att Bosse Larsson ej dök upp den största av de alla i MFF:s historia. 
Råkar veta att Bosse idag lever ett liv i sin bostad med hustru och i ett hälsotillstånd som i det närmsta 
kan skrivas som ett depressivt sådant. Det smärtar. 
 
Annars var "alla" på plats och kom in en och en för varje år som SM vunnits. 2016 och Allan Kuhn 
representerade detta år. Skriver bara om att Allan som ställde upp på detta och ordet RESPEKT fick ett 
nytt ansikte. 
 
Till sist i spelargången kom GUD själv och undertecknad såg vuxna personer som öppet grät och 
tårar längs kinden när Zlatan kom upp på storbildskärmen och då exakt för stunden förstod 
undertecknad när jublet var så enormt och mina tankar direkt vad denna påg betytt för så många 
människor i Malmö, Rosengård bland alla som lever ett utanförskap i denna tudelade stad och i honom 
se att det går att med stor uppoffring och ett starkt psyke kan alla lyckas i sin dröm.   
"Mackan" och Zlatan sida vid sida med bucklan hand i hand på röd matta blev finalen denna kväll och 
jublet tog aldrig slut. Kände av en viss gåshud! 
 
Tack Anton Tinnerholm ett namn vi blåa aldrig glömmer vissa spelare har det i sig Anton är en av 
dessa.  
 
Tack Magnus Wolff Eikrem ett mysterium detta fotbollsår, bästa passningsspelare i Allsvenskan 2016 
och i år mest nött bänken, ibland är fotboll svår att förstå?  
 
Tack Jo Inge Berget inte den största tekniska fotbollsspelare undertecknad sett men en viktig kugge i 
MFF:s framgångar de senaste åren. Avslutade med ett klassmål. 
 
Vem ersätter alla dessa som försvinner i höst? 
Ja i andra halvlek spelade en hel del "junisar" i form av Dennis Hadzikadunic född 98, Mattias 
Svanberg född 99, Pavle Vagic född 00, Samuel Adrian (Blentarps pågen) född 98 samt Hugo 
Andersson på bänken född 99. 
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Här finns talang i massor, men naturligtvis kommer MFF att köpa in spelare för som ordförande i MFF  
Håkan Jeppson uttalade sig denna söndag, en lättnad när SM guldet är klart och glädje om Champions 
League kval lyckas för så är det i denna förening. 
Eller som den gamla "hövdingen" Eric Persson sa Guld tar man Silver får man.  
Stöddigt nej mer kaxigt och som det fungerar i denna klubb. 
 
Tillbaka till VAIF och vad händer här? 
Coachen redovisar nummer 10 och 11 som klara och signade för 2018 i målvakten Hampus Ekdahl 
född 99 samt Hugo Lindelöf född 00. Det är nästan som allt går på räls denna höst, känns nästan lite 
"konstigt". 
Snart en trupp klar och vi skriver 9 november? 
Nu nås undertecknad av mina "ögon" på plats att några ansikten ej är kända från sidlinjen, får ett 
förnamn och tipsaren säker på en ny målvakt i träning. Vad gör undertecknad in och kollar lite 
laguppställningar och hittar en målvakt med samma förnamn i klubben X. Kan det vara denna person 
som tränar för stunden i VAIF? 
Ringer Lennart och samma svar varje gång inga kommentarer med tillägget skriver du detta namn 
rycker viktiga kroppsdelar av dig och med slö kniv känner även av en ålder på 66 år att alla organ 
behövs fortfarande och skriver inget namn. 
 
Började skriva i söndagskväll och på onsdag redovisas årets första nyförvärv inför 2018 i målvakten 
Oskar Axberg 23 gammal och idag målvakt i BK Flagg och hade Daniel som tränare där innan deras 
väg skildes. 
Jo då hade hittat honom tidigare i veckan i BK Flaggs laguppställning. 
Lagkapten Kristoffer Lindfors mailar undertecknad följande text om Oskar; 
En väldigt duktig och ambitiös målvakt med fina egenskaper. Bra inställning och dessutom väldigt trevlig 
kille vilket är ett gott tecken.  
Läs mer av coachen under Herrar A där det finns mer text kring Oskar Axberg.  
 
Ser Daniel Lindgren som matchcoach första gången i Veberöds AIF lördagen 18 november kl. 
13.00 och träningsmatch på Svalebo mot Hörby FF.  
Samkväm efteråt med Premier League match med mat och dryck. 
 
VAIF:are i andra föreningar. 
Fick ett par mail på denna rubrik och vill göra avbön + tillägg så att allt blir rätt. 

Camilla tackar för innehållet men skriver samtidigt att jag blandat bröderna Kolgjini och Dante spelar ej i 
LBK utan Fabian.  
Lättare med Adrian som kör på V 75 om lördagar haha. 

Andreas Friberg mailar undertecknad med citat" hur kan du glömma en VAIF:are i MFF?" slut citat. 

Frågar mig detsamma och ber Hampus Isberg om ursäkt för denna miss. 01:a som lämnade VAIF första 
av alla födda 01. 

Hur går det för denna Veberöds påg då? 

Ju riktigt bra och precis landat på rätt sida strecket när en 8 till 10 spelare fick lämna MFF och Hampus 
ingår i MFF och truppen U 17 2018. Lycka till Hampus. 

Ska naturligtvis också skriva om Hampus Runefjord född 00 och som först av alla födda på 2000 
talet som tog plats i Herrar A här hemma. 

Idag spelar Hampus i TFF:s U 17 lag och tillika lagkapten där men finns också med i TFF:s U 19 lag då 
och då.  

I Lunds BK finns också Simon Prengne, Marko Siljanovski båda födda 01. Naol Iljara den stora talangen 
född 02 till Lunds BK därefter MFF, men nu tillbaka igen i Lunds BK. 
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Ungdomsfotboll. 
Börjar med att gratulera F 17 Södra Sandby IF/Veberöds AIF till en fantastisk säsong som till sist slutar 
med en serieseger i den högsta serien som finns F 17 Region med IF Limhamn Bunkeflo på 2;a plats,  
FC Rosengård på 3;e plats och i serien har lag som Vittsjö GIK, Borgeby FK, Kristianstad DFF spelat. 
En mycket tuff serie med alla allsvenska lagen representerade och ett stort grattis till alla i laget och till 
tränaren Thomas Igelström. 
För övrigt stiltje i verksamheten. 3 lag i Vinterserien och snart dags för matcher. 
 
Inför säsongen 2018 tar undertecknad över och alla träningsmatcher som ska spelas på Svalebo får ni 
boka via mig. Först till kvarn....... 
 
Matchblock. Fre. 18.00 - 21.00. Lör. 12.30 - 16.00. Sön. 12.30 - 16.00. 
Finns redan matcher i Cumap. 
 
Maila staffandarfelt@hotmail.com om när ni har matcher på gång. 
 
Folkspel och Uppesittarkvällen den 23 december. 
I planeringsstadiet och i år P 04 samt P 05 som tar hand om försäljningen på Konsum och ICA. 
 
Hoppas dock på hjälp från fler lag att sälja några av Folkspels produkter under december månad. 
Julkalendrar, Dubbel bingolott, Enkel bingolott, Sverigelotten samt Julkuvert. 
Träffade Folkspels marknadschef för ett par veckor sedan i Peter Sundén och som sköter 120 
föreningar i detta distrikt. 
 
Berätta ej för någon i styrelsen men vår förening har de bästa provisioner till lag som säljer dessa 
produkter av alla föreningar som Peter har kontakt med. 
 
Julkalender 40 kr per kalender till lagkassan. 10 kr till föreningen  
Dubbel bingolott 20 kr till lagkassan. Lika mycket till föreningen 
Enkel bingolott 10 kr till lagkassan. Lika mycket till föreningen 
Sverigelott 8 kr till lagkassan. Allt till lagkassan, eventuell kick-back till föreningen. 
Julkuvert med 4 Sverigelotter. 32 kr till lagkassan allt till lagkassan, en mycket populär produkt att ge 
bort i julklapp till granne som passar hunden någon vän som betytt mycket för dig eller annan kompis, 
arbetskamrat allt detta finns snart hos Eva på kansliet för att sälja. 
 
Söker just nu ett lag som vill hjälpa föreningen/sitt lag/lagkassa att sälja Sverigelotter på 
Julskyltningssöndagen. Maila mig om ni vill! 
 
Romelecupen 2018.  
Nu kommer betydligt färre anmälningar 188 lag anmälda strecket vid ca 200 lag. 2017 208 lag, men i år 
en åldersklass mer som måste strykas tyvärr och nu ett arbete att få alla åldersklasser fulla och idag  
9 november saknas 10 lag och 8 åldersklasser fulla och lottning pågår redan genom Jessica 
Gustafsson och Nils-Åke Stålring vi ligger bra till det med andra ord. 
P 02. 2 lag. 
P 07. 1 lag. 
P 11. 2 lag. 
F 05. 1 lag. 
F 06. 1 lag 
F 09. 2 lag. 
 
Hjälp oss i tävlingsgruppen genom att kolla vem som anmält sig i respektive åldersklass och försöka 
hitta något lag/ledare ni känner med att vi saknar x antal lag till Romelecupen och ser gärna er på plats 
2018. 
 
Status Julkalender. 
Visste att fick ni bara vila och dra in luft efter en lång säsong så kommer ni igång med försäljning av 
dessa. 
Idag 9/11 uthämtade 811 sådana och nu endast 189 kvar hos Eva på kansliet.  
Undertecknad bockar och tackar er alla.   
 
Ha en bra helg och i morgonkväll väntar Glorias med arbetskamrater för att se Play-off matchen 
Sverige -Italien kl. 20.45. Må väl/Staffan 


