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 Staffans sammanfattning vecka 51 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Inne i julveckan och redan i måndagsmorgon var det full kalabalik på Nova parkeringsytor. Fy fan för att 
vara på plats därinne.  

Njöt ännu mer av min arbetsplats på Skatteverket med en god kopp kaffe och fikabröd vid bordet. 

"Frimånaden" över och här kommer även Damlaget och spelare in och ut denna månad. 

Som ni alla vet har Veberöds AIF:s styrelse valt att bryta samarbetet med Södra Sandby och det 
gemensamma Damlaget 2017. 

Har full respekt för beslutet, men väljer att ej ta ställning till detta som ligger på styrelsenivå och inte ett 
lätt beslut att ta. 

Finns säkert lika många åsikter som personer om detta, men nu är det tagit. 

Undertecknad skriver gärna om Damlaget även 2017 om båda föreningar vill detta? 

F 17 laget är också ett gemensamt lag från de båda föreningarna och får Thomas Igelström som 
huvudansvarig tränare för laget. 

Damer. 
UT: 
Josefine Isberg (Janstorps AIF) 
Ida Nilsson (-99) (Lunds BK) 
My Rosén (slutar) 
Kicki Lerstorp (slutar) (Skorna på hyllan redan sommaren 2015 pga. problem med transport/lång 
pendling) 
Annelie Nilsson (Trelleborgs FF) (Skorna på hyllan redan inför 2015 men vill spela igen men då på 
nivån "när hon kan och känner för det".) 
 
IN: 
Emma Svensson (MV) (GIF Nike) 
Frida Leijonhufvud (Husie IF) 
Marie Malm (MV) (Österlens FF) 
Linnea Höst (Borgeby FK) 
Anna Nilsson (Staffanstorps GIF) (Återvändande F99:a) 
Tilda Leander (Torns IF) (Återvändande F99:a) 

Spelare som återkommer från "tjänstledighet": 
Ida Nilsson (mammaledig 2015 och som nu fått klartecken att dra igång igen och har för avsikt att köra 
på för fullt from januari 2017.) 
Louise Jonsson (knäproblem 2015 men ämnar komma igång med boll igen from januari 2017.) 
Alice Blixt korsbandsskadad 2015 men som nu fått klartecken att köra igång med boll igen. Gjorde sitt 
första pass (efter 9 månaders frånvaro) med boll/truppen igår 15/12.) 
Sara Johansson korsbandskadad 2015 men som nu fått klartecken att köra igång med boll igen. Gjort 
sina första pass (efter 10 månaders frånvaro) med boll/truppen under silly season.  
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Spelare med fortsatt "tjänstledighet" på obestämd tid: 
 
Cathrine Jonsson (Korsbandsskadad 2015, fortsatt rehab) 
Emmy Svensson (Korsbandsskadad 2015, fortsatt rehab) 
Tova Nilsson (USA) 
Amanda Blixt (USA) 
Elin Jönsson (USA) 
Louise Andersson (USA) 
Sanna Svensson (USA) 
Emma Larsson (Sthlm) 
Pia Sjöholm (Flyttat till Höör och vill spela i SSIF men frågan är om pendlingen/kostnaden blir för 
jobbig?) 
Rebecca Kajrup (slutat??) 

Till Herr in: 
Ytterligare ett namn in; 
André Vihlborg Sjöbo IF 

Serieprogram 2017. 
Preliminärt spelschema har kommit till föreningen och 2017 och vi får en hemmamatch i premiären 
(brukar börja borta) för Herrar A som möter 

Hjärsås/Värestorps IF vinnare av division 5 Östra 2016.  Sista speldag 9 april. Faktiskt aldrig hört 
klubbnamnet, men spelar och kommer från Kvidinge. 

Damlaget en vecka senare mot Uppåkra IF hemma som laget har haft problem med i tidigare möte. 
Sista speldag 16 april. 

MFF 
495 timmar till den öppna träningen 10 januari. 927 timmar till matchen mot Helsingör 28 januari. Låt 
tiden gå fort så undertecknad slipper lida. 

Uppesittarkvällen 23 december. 

2015. Rekordåret förutom Dubbellotten. 
Enkel bingolott. 717. 
Dubbel bingolott. 2. 
Sverigelott. 337. 

2016. Sålda 20 december. 
Enkel bingolott. 177. 
Dubbel bingolott. 27. 
Sverigelott. 160.  

P 04 har nu gjort sitt och grovarbetet överstökat och med en dags vila drar vi igång med full besättning 
och F 03 Konsum P 05 ICA hela tors. samt fre. och vi jobbar för att rekordet ska slåss. 

Et stort tack till Henrik Boman samt Johan Andersson ledare i P 04 för bra samarbete och alla 
killarna gjorde ett bra jobb i sina försäljningar i varje pass.   

Undertecknad återkommer ett par gånger till och redovisar det aktuella läget av försäljning av dessa 
lotter från Folkspel.  

Köp nu fram till den 23 december för att rekordet ska ryka. 

Hälsn. Staffan  
 
PS! Första present av mina 2 barn som pensionär den 22 juli i år ska upplevas i kväll på Malmö Arena 
och Håkan Hellström på scenen.   
 


