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 Staffans inför helgen 21 – 23 februari 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag igen och vi skriver 21 februari. Snart även denna månad över och fotbollen ute börjar nu ta fart. 
 
Lite fler lag igång denna helg för att stegras helg efter helg! 
 
13-15 mars fullt på Svalebo och fler matcher får ej plats. Lägg matcher borta denna helg i så fall. 
 
Herrar A ut i sin andra träningsmatch hemma mot IFK  Ystad. Lördag 22/2 kl. 12.30 Svalebo 
Truppen enligt följande;  
Johan J, Isac M, Kristoffer L, Joel V D Hugo L, Henrik, Eric S, Hampus I, Viktor B, Selmir H, 
Mattias J, Besnik R, Dante K, Maciej B, Filip Q. Johan P U 19. 
 
Saknas. 
Fredric P.  och Tim K. sjuka.  Martin P, August ., William J, Axel P och Linus P skidsemester, 
 
Undertecknad tycker truppen ser bra ut och än större spets och bredd  2020 än 2019! 
Hur långt räcker den? Svar vet ej. 
 
Damlaget. 
Ingen match denna helg. 2 nya spelare som skrivit på och föreningen hälsar Moa Ahnelöf från Blentarps 
BK samt Camilla Barkblad från Wollsjö AIF välkomna till Veberöds AIF! 
 
Övriga aktiviteter denna helg; 
Lör. 22/2, P 9 och Sportlovscupen i Borrby. 
 
Sön 23/2. P 11 möter Blentarps BK borta. 
Sön 23/2. F 16 möter Åhus på Svalebo. 
 
Romelecupen. 
En sak till skrev att internfinal mellan F 07 Svart mot Vit kan vara den enda som spelats mellan två 
VAIF lag någonsin? 
 
Läs frågetecknet haha för direkt efter utskicket ett "snällt" mail från en av de mer kända tjej o Dam 
spelare i VAIF genom åren och Madeleine "Madde" Nilsson skrev att F 87 även de spelade en intern 
final som 13 eller 14 åringar i början av 20 00 talet! 
 
Dagen efter ett nytt "snällt" mail från Stefan Karlsson som U tränare i VAIF och även tränat Dam laget. 
 
Som 12 eller 13 åring med Hasse Karlsson och Jim Lickiewicz som tränare möttes 2 VAIF lag i final 
födda 65.   
 
En "knorr" på denna match  var att det ena laget var "toppat" till max och laget som Stefan spelade  var i 
det "toppade" laget. 
Vem vann? Underdogs laget naturligtvis! 
 
Slut på inomhuscuper? 
Nej faktiskt ej. Nästa helg Sparbanken Skåne Cup i Sjöbo. 
Hela 10 lag från föreningen i spel.  
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Wolfsburg - MFF.  
2-1 i "halvlek" och returmatch på torsdag kl. 18.55 då är vi på plats! 
Matchen lever med andra ord och det kan bli ännu en oförglömlig kväll på Stadion, förhoppningsvis. 
 
Ett Bundesliga lag i fullt seriespel och MFF med några träningsmatcher. Det Sverige vinner på att 
kvalmatcher spelas mitt i vårt seriespel på sommaren  förloras nu när övriga Europa är i seriespel. 
Fullt godkänd match trots förlust. 
 
Resultat o balansräkning kom äntligen och precis som förväntat det egna kapitalet blev över en halv 
miljard 512,9 miljoner. 
 
Vid årsskiftet 216,4 miljoner kronor i likvida medel (d v s kontanter o banktillgodohavanden). 
2 gånger större än övriga 15 allsvenska klubbar tillsammans! 
 
Tur man inte vinner Allsvenskan med mycket pengar alltid. 
 
Något försenat utskick med en förkylning som inte vill släppa helt och nu har Britta drabbats av 
lunginflammation det blir allt trögare att bli frisk vid vår ålder, tyvärr. 
 
Hoppas på sol och uppehåll och nu ska vi beställa alla adressregister till knatte som startar redan den 
4 april. 
 
Då känns det som våren är i antagande! 
 
Rekord i antal anmälda 2019 denna siffra ska bli ännu högre 2020! 
 
Hörs på tisdag hälsar Staffan 
 
 


