Staffans inför helgen 10-12 maj

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Fredag igen och redan i kväll Herrar A i spel på Romelevallen för mötet mot Dösjöbro IF sen avspark
kl.19.30.
Förra året spelandes i division 3 och fått en trög start med endast 2 poäng efter 5 omgångar och på
11;e plats i tabellen. Laget ska ej underskattas dock, varit med i flera av matcherna men likväl förlorat.
Med andra ord får ej underskattas.
Det blev inte en hel trupp av 19 spelare som står till förfogande, för plötsligt 3 skador i August "Agge"
Jönsson, Ted Hörman känning framsida lår samt Mateusz Wieczorek ljumskproblem och Tommy
lämnar följande trupp till kvällens match:
Johan Jönsson, Hampus Ekdahl, Kristoffer Lindfors, Joel Vom Dorp, Philip Qvist, Eric Skiöld,
Mattias Jönsson, Hugo Lindelöf, Alvaro Maldonado, Calle Stockwell, Maciej Buszko, Besnik
Rustemaj, Dante Kolgjini, Axel Petersson samt Svante Valfridsson.
Bra go i gruppen och bra träningar i veckan och vi är ödmjuka in för matchen, vi vet att det kommer en
dipp någon gång med alla dessa unga spelare så det gäller att hänga i nu. So far so Good och vi
kommer att ge 110% imorgon för ny seger mot ett Dösjöbro IF som jag sett och är mycket bättre än vad
tabellen visar, och de trillade ner från Div. 3 förra året.

Ungdomsfotboll.
En stor fotbollshelg och 20 av föreningens 22 ungdomslag ut i spel och för P 7 premiär och deras första
hemmaomgång i IF Löddes knatteserie.
Lag Svart och Lag Vit med 2 matcher vardera. Välkomna ner kl. 10.00 och se när fotboll är som
roligaste!
U-19 spelar sin 3;e match och även den på bortaplan. 2 lag som drog sig ur serien precis innan
seriestart gör att här uppstår "luckor” i serieprogrammet, tyvärr.
VAIF 2 matcher, Glumslövs FF 6 matcher märkligt är ordet?
2 lag i P 16 serien har också redan lämnat serien och undertecknad inser att det är inte bara i vår
förening det har varit svårt få spelare att "stanna" kvar och fortsätta spela fotboll, nu har det vänt i vår
förening efter mycket jobb av våra ledare!
Ett bra samarbete mellan "Jalle" ansvarig för U-19 laget samt P 16 laget och seniortränaren i
Tommy visar att föreningen är på rätt väg!
Se som vanligt Matcher i helgen på hemsidan.
Knatte
En vecka som har varit ett arbete för att försöka fastställa trupperna i alla 5 åldersklasserna och tack
alla ni knatteledare som bidraget med er hjälp för att få koll på vilka som är kvar i träning och också de
som har slutat/avbrutet sin knatteträning?
Idag har nu antal betalande stigit till 110 knattar/knattor som betalt medlemsavgift. Toppen siffra!
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Fotbollsskola.
Är du född 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 eller 2011 och tycker det skulle vara intressant och kul att
vara med på fotbollsskola i Veberöd? I så fall har vi ett jättebra alternativ som ger dig möjlighet att träna
och spela fotboll i kombination med några andra aktiviteter under fyra dagar på sommarlovet!
I vecka 25 respektive vecka 33 kommer nämligen Din chans att förkovra Dig lite extra i fotboll samtidigt
som Du får möjlighet att prova på andra idrotter och uppleva trevlig semestersamvaro med andra
likasinnade.
Läs mer på hemsidan www.vaif.se
Klubbstugan
Ej uppdaterad om läget mer än personer från Lunds kommun varit och kollat byggnaden,
försäkringsbolag inkopplad och säkert så att VAIF:s ordförande Nils-Åke Stålring har fullt upp med allt
administrativt jobb kring denna fruktansvärda historia.
Vad hjälper det med en misstänkt person som kommer att åtalas för mordbrand, likväl samma jobb och
kostnader för att återskapa klubbhuset
På måndag återvänder Eva till Veberöd för att jobba i lokaler nere på Fritids. Eva jobbat från hemmet
denna vecka, men nås på mobil, mail som vanligt!
Dansgalan
Ni som cyklat kört bil förbi ser nu hur Dansgalan byggs upp för årets festligheter! Start på fredag 17 maj
med Warming Up!
Artister som Björn Rosenström, Drängarna samt Sound Trip för endast 200 kr. Kom och upplev
stämningen, ni kommer inte att ångra besöket!
Torsdag kl. 23.00 säljer Ticket Master biljett 1 000 till Warming Up! Det kommer att bli hur bra som
helst!
Nu har även vi i byn börjat vakna upp och försäljningen tagit fart, lördagen 25 maj med Arvingarna,
Charlotte Perrelli samt Magnus Carlsson som folket i byn köpt biljetter till så här långt!
Champions League.
Är vi överens om att vi upplevt 2 matcher av allt som fotboll kan ha i spänning, underbar fotboll mm. Helt
sanslöst att få se och uppleva.
Tisdagens match Liverpool-Barcelona går in på undertecknads Topplista av fotboll sen 60 år tillbaka
och på onsdag med f.d. arbetskamrater på f.d. Glorias i Lund och ännu en match som undertecknad ej
kommer att glömma! Matchklockan står på 94.55 och Tottenham gör 3-2 efter underläge i paus med 2-0
och förlust hemma mot Ajax med 1-0.
Helt obegripligt!
Ok ni får gratulera undertecknad som spelar 50 kr och 4-0 till Liverpool och oddset kring 100 gånger
pengarna och ca 5 000 kr i vinst, men gärna istället ett high five från alla om matchen slutat 5-0. 50 kr
även på detta resultat och oddset 997 gånger pengarna. 17 minuter kvar när 4-0 görs och idag inga
naglar kvar haha.
Började fundera på ny värmepump amortera till banken och Martin Wanegårdh. Sistnämnda kändes
inte speciellt roligt, förlåt Martin!
Nu blev det ej aktuellt med 50 000 kr in på kontot.
Ha som vanligt en bra helg full av fotbollsmatcher som alltid!
Hoppas på en mängd texter som vanligt och nytt veckobrev på tisdag!
Hälsar Staffan
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