Staffans inför helgen 31 augusti – 2 september

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
31 augusti och bakom hörnet väntar september månad och förhoppningar om frisk härlig höstmånad.
Fotbollen som vanligt på högvarv och nu spelas alla seriematcher fre.-sön. 23 sådana denna helg.
Ännu en hemmaomgång i IF Löddes knatteserie på söndag och denna gång P 8 (födda 10) som spelar
på Romelevallen.
17 matcher i Veberöd samt 6 på bortaplan.
A-laget med 6 matcher kvar av årets säsong i seriespel och nu en lucka med 4 poäng ner till
Södra Sandby IF. Alltid skönt, men viktigaste att fortsätta på den segerrad som nu är uppe i 14 matcher
utan förlust 12 vinster och 2 oavgjorda efter att börjat med 2 förluster. Häpnadsväckande!
Årets sista derbymatch och undertecknad har försökt "hypa" upp matchen och att locka våra
ungdomslag att komma för att stötta killarna i laget.
Hoppas att det fått någon genomslagskraft för det är killarna i A-laget värda!
Tillsammans Blir Vi Starkare.
Kommer du? Kommer Undertecknad!
Herrar A och truppen mot Janstorps AIF enligt följande;
Oskar Axberg, Marcus Larsson, Mattias Jönsson, Axel Petersson, Ted Hörman, Eric Skiöld,
Alvaro Maldonado, André Wihlborg, Alexander Moberg, Joel Vom Dorp, Viktor Rosberg, Hugo
Lindelöf, Edwin Song Yuh, Joseph Tabiri, August Jönsson, Maciej Buszko.
Ut. Kristoffer Lindfors avstängd samt Axel Rosberg bortrest.
In. Maciej Buszko tillbaka efter avstängning. Ted Hörman.
Ja en spännande omgång väntar och Södra Sandby IF en svår bortamatch mot IFK Simrishamn.
Ungdomslagen.
Match redan i kväll fredag och P 16 spelar på Romelevallen kl. 19.00 mot Skanör Falsterbo IF.
P 13 hemma på lördag mot GOF IF kl. 13.00 i 9 mannaspel på konstgräset.
P 14 står över i denna omgång.
F 13 i kväll med hemmamatch i Harlösa där Kiviks AIF står för motståndet och slutligen
F 14 borta mot Spjutstorps IF på söndag.
Sen en diger skara matcher i serielöst spel i 7 manna och 5 manna hela helgen.
Se aktivitetskalender.
8 matcher i IF Löddes knatteserie spelas på söndag, ja mycket att välja på.
Ha en bra helg även om nu regnet kommit och sommarvärmen med stor sannolikhet borta för detta år.
MFF.
En underbar torsdagkväll är över och MFF överraskar många inklusive undertecknad och vinner med 20 mot Midtjylland och MFF klart för Europa League och matcher fram till 13 december.
Vi som älskar fotboll i allmänhet och MFF i synnerhet kan bara njuta och gruppspelet klart med endast 9
dagar till jultomten kommer och dessa 9 dagar ska vi sälja julkalendrar och Bingolotter som alltid!
Drita, Cluj, Vidi och Midtjylland 8 kvalmatcher och inga förluster. Imponerande!
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Skattmas och f.d. kassör i Veberöds AIF.
18 miljoner hemma efter kvalmatcherna späs nu på med 30 miljoner för att ha avancerat till Europa
League i höst/vinter.
Seger i gruppspelsmatch 5,9 miljoner, ja ni läser rätt sen tillkommer marknadspoolintäkter och
biljettintäkter för de 3 hemmamatcherna.
Mellan tummen och pekfingret ca 60 till 70 miljoner.
Årets bokslut blir plus igen haha.
Läser balansräkningen per 31 december 2017 och ett eget kapital som är större än de 15 andra lagen i
Allsvenskan har tillsammans.
Likvida med en kvarts miljard bör dock skrivas att större klubbar än MFF har misslyckats enstaka år
med tillgångar än större än MFF.
Tur att skriva. God ekonomi är inte detsamma som framgångar för seniorlaget.
Knatte.
4;e träningen i morgon och nu börjar några inbetalningar komma in från de som börjat i augusti.
Vi hälsar följande knattar välkomna till Veberöds AIF.
P10. Harley Björklund Sattler.
P 11. Ludwig Sterning.
P 12. Viggo Sjögren.
P 13. William Nilsson samt Max Lindell Åkerlund.
Hörs i början av nästa vecka och förhoppningar om referat från alla föreningens matcher!
Hälsn. Staffan
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