Staffans inför helgen 28-30 september

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Fredag igen och oktober närmar sig snabbt och höstvindar denna vecka som påminner om vad som
väntar oss.
Sista stora fotbollshelgen denna säsong och hela 26 matcher för våra lag., men endast 7 matcher i
Veberöd.
Avslutning i IF Löddes knatteserie och alla våra 6 lag på plats för att spela 12 matcher uppleva en
prisutdelning tillsammans med 125 lag ca 1 500 spelare och än fler föräldrar, morföräldrar och
farföräldrar och hela Löddeköpinge korkar igen.
Stort tack för som alltid ett arrangemang som sköts till 100 procent perfekt genom Löddes starke man
Peter Joelsson.
Denna lottning betydligt tuffare att genomföra än en vanlig cup!
Alla våra lag ute i spel förutom F 16 samt F 14.
Brukar beskriva detta som det stora fartyget som nu går i land med drygt 300 ungdomsspelare i
Veberöds AIF och först släpper vi i land de 6 lagen i Löddes knatteserie som denna helg har spelat
färdigt för säsongen.
35 matcher kvar i CuMap och nästa helg många lag som gör sin sista seriematch 2018.
Knatte.
Två träningar kvar och faktiskt även denna vecka en ny inskrivning och vi hälsar Thea Brodersen född
2011 välkommen. Tillhör nu gruppen F11/12.
Romelecupen.
Hela 71 lag anmälda efter en knapp vecka i skarpt läge och som vanligt fullt med lag i P 07, P 08, P 09
samt P 10.
I de äldre åldersklasserna finns bara Veberöds AIF så här långt.
Julkalendrar.
Aldrig har så många hämtat ut så här tidigt som i år. Fanns 1 000 kalendrar hos Eva på kansliet från
start och nu 540 utdelade sådana.
Välkomna ner för att hämta i nästa vecka. Eva på plats dagtid mån, tors. samt eftermiddag/kväll
onsdagar.
Hittills har F 06/07 , F 09/F10, P 06 samt P 08 hämtat ut och något lag redan hämtat ut fler än de fick
vid första gången.
Välkomna ner alla!
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Kvalpyramiden uppdaterad och det finns 3 sätt att avancera till division 3 2019.
1. Vinn serien.
2. Bli bästa tvåa av de tre divisioner 4 serierna. BK Flagg eller GIF Nike blir bästa tvåa, men båda
lagen klara för division 3 2019.
3. Kvala i en 4 lags grupp där ettan tar en division 3 plats.
Division 4 Östra.
Södra Sandby IF 46 poäng.
Veberöds AIF
42 poäng.
IFK Simrishamn 35 poäng.

Division 4 Sydvästra.
GIF Nike
50 poäng.
BK Flagg
50 poäng.
FC Trelleborg 42 poäng.

Division 4 Nordvästra.
Råå IF
39 poäng.
FK Besna 38 poäng.
Fortuna FF 38 poäng.

Kvalgrupp 11.
Kvalgrupp 12.
BK Astrio 9 i division 3 Sydvästra Tomelilla IF 9 division 3 Södra Götaland 2 hemma.
FK Besna 38 poäng
Veberöds AIF 42 poäng plus 23 mål.
Göteborg
FC Trelleborg 42 poäng plus 20 mål.
Halland
Fortuna FF
38 poäng
Veberöds AIF fortfarande bästa kvallag men nu bara med 3 mål bättre än FC Trelleborg och i potten
ligger 2 eller 1 hemmamatch i kvalet som spelas 14, 21, 28 oktober.
Ja så ser det ut, men kom ihåg det spelas 2 omgångar till och förändringar kommer att ske med stor
sannolikhet.
Undertecknad uppdaterar varje fredag!
Taskig fråga men berättigande. Klarar någon av dessa 4 lag som flyttas upp av spel i division 3 2019?
Den absolut svåraste serien i hela seriesystemet att komma upp i!
1/3 av lagen inblandad i nedflyttningsstriden (ja fler som är inblandade förstås),
3 lag direkt nedflyttning och lag som slutar 9 får kvala sig kvar.
Statistiken säger att 2,9 lag av de 4 som flyttas upp åker ut direkt dvs. i princip 3 av 4 lag tillbaka till
division 4 efter ett år.
Bästa exempel Tomelilla IF med 3 seriesegrar i division 4 de senaste 8 åren med nedflyttning direkt alla
3 åren. I princip växelspelat mellan division 4 och division 3.
Skrev exakt dessa stycken förra veckan och fick en del mail att vi vill väl alltid nå en högre serie?
Naturligtvis är det så en härlig höst efter en serieseger, men sen kommer sanningen finns truppen för
att klara av denna uppflyttning?
Snackar lite med folk i och runt damlaget i Södra Sandby IF som fick en sen chans att spela i division 1
Södra denna säsong och glädjen då nu mer av en tråkig, jobbig säsong sist i serien med 10 poäng och
12 poäng upp till att klara sig kvar och då är en trevlig uppflyttning i seriesystemet som bortblåst nu.
Hörby FF sist i division Södra med 1 poäng och 1 avbytare i förra helgens bortamatch mot Höganäs BK,
förlust med 7-0 och det räcker ej med bröderna Alaj längre.
En klubb som inte har vare sig spelarmaterial eller en stabil organisation för spel i division 3.
3 av 4 uppflyttade lag till division 3 ramlar av direkt och frågan är då.
Hur förbereder man ett lag för en sådan tuff uppgift?
Truppen mot IFK Simrishamn borta kl.14.00 lördag enligt Daniel;
Oskar Axberg, Eric Skiöld, Alvaro Maldonado, André Wihlborg, Alexander Moberg,
Joel Vom Dorp, Viktor Rosberg, Hugo Lindelöf, Maciej Buszko. Kristoffer Lindfors,
Mattias Jönsson, August Jönsson, Mateusz Wieczorek, Joseph Tabiri, Ted Hörman, Hugo
Lindelöf.
Axel Petersson ljumskadad.
Hörs på mån/tis. med mängder av texter från alla matcher som vanligt! ha en skön hösthelg alla!
Hälsar Staffan
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