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 Staffans inför helgen 24-26 april 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Skriver 24 april och snart in i maj månad och då får vi förhoppningsvis de första signalerna om och när 
seniorserier startar upp  och om det blir av eller ej? 
 
I mitten av veckan gav styrelsen ja till att föreningens lag som spelar i sammandrag  både under 
Skånebolls regi samt IF Löddes knatteserie kan börja delta igen. 
Start 2-3 maj.  Härligt. 
 
Då återstår Herrar A, Damer A, U 19 Division 2 samt Division 3 och när dessa 4 serier får spela 
seriematcher igen? 
 
Båda U 19 lagen får spela träningsmatcher men då som U 18 inga spelare födda 01. 
 
Ungdomslagen. 
Hela 15 lag ut i spel denna helg och seriestart nästa helg och då 18 lag i seriespel dock utan tabell för 
alla lag i vår. 
 
Tror det var Jessica Sjöstedt som tyckte det var "överkurs" att 17 ledare vid seriestart skulle maila, 
SMS:a ledare i motståndarlaget om de spelar eller ej? 
 
Benägen att hålla med Jessica.  
 
Kontaktade Skåneboll och ville ändra begreppet när Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet samt 
Svenska Fotbollsförbundet sagt ja till spel borde det vara de föreningar som fortfarande säger nej till 
matchspel som skulle höra av sig. 
 
Inget svar eller snarare gör som ni vill. 
 
Historian förra helgen och P 8 när 7 lag kom till Lund för ett sammandrag. 
Lag 8 saknades och tyvärr arrangörslaget vid samtal svarade ledaren vi tänker inte spela i vår. 
Tack för upplysningen lite sent kanske? 
 
Ni som vill vara 100 procent säkra maila eller SMS till motståndarlaget är kanske att föredra. 
 
Knatte. 
Härlig start med ca 90 knattar/knattor  i träning och "svinnet" var Boll o Lek med 25 i träning förra året 
50. 
 
Som f.d. kassör i föreningen gladde antalet betalda knattar/knattor denna vecka när redan 
75 betalt sin medlemsavgift. 
 
Totalt anmälda knattar/knattor precis passerat 100 till antalet och inga betalningar ännu  i Boll o Lek. 
Födda 15 och 16. 
 
Däremot flera som denna vecka anmält sina barn på hemsidan och alla i Boll o Lek! 
Ca 20 till antalet. 
 
Boll o Lek. 
Då hälsar föreningen fotbollsparet Madeleine Nilsson samt Marcus Larsson välkomna till åldersklassen 
födda 15 P o F 5.  
Tidigare spelare i Veberöds AIF 
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P 7. (födda 13) 
Kul att ledarstaben vuxit i denna åldersklass och Christoffer Tell Dragg huvudansvarig nu med hjälp från 
följande personer: 
Daniel Gustafsson, Dennis Lyding, Jane Dellaford samt Kajsa Andersson. 
 
Välkommen alla till VAIF Familjen! 
 
Medlemsavgifter 
Totalt aktiva spelare från Herr o Dam ner till F o P 9 är ca 250 till antalet och färre än 10 som ej betalt 
sin medlemsavgift. 
 
10 åldersklasser med 0 ej bet. 
 
En fantastisk/ strålande siffra och den bästa o snabbaste inbetalningar på många år! 
 
Martin Wanegårdh kassör gör en frivolt på banken och High Five till alla kunder och lovar en ränta vid 
husköp på 0,5 procent. 
 
Undertecknad kommer in till banken på måndag. 
 
2020 kommer föreningen ha fler aktiva medlemmar än 2019. 
 
Ett nytt Damlag en ny åldersklass i Boll o Lek födda 16 och inga lag som "försvunnit" i föreningen 
kommer att borga för detta. 
 
Förhoppningsvis minst 350 aktiva 2020! 
Idag ca 315 aktiva medlemmar.  
 
VAIF Familjen. 
En stor utmaning står framför föreningen som tillsammans med alla lag från Herr o Dam ner till F o P 9 
och 250 paket som ska säljas fram till den 24 maj. 
 
En sådan utmaning kräver att alla ställer upp och till början hämtar ut sina paket och när Eva lämnade 
kansliet torsdagskväll finns nu endast 5 paket kvar på kansliet. 
 
Tack alla åldersklasser 100 procent som ställer upp för att hjälpa föreningen att hitta nya intäkter och för 
att hämta igen  de förluster som Corona försakat föreningen. 
 
Ett överskott som ska in i den centrala kassan för att hjälpa till att få föreningen i balans med sin 
ekonomi. 
 
Någon missuppfattning och inget denna gång till lagkassan. 
 
Träffade Peter Sundén marknadschef för Bingolotto i Södra Sverige innan jul och vår förening ger 40 kr 
av 50 kr i vinst  för varje såld Julkalender till lagkassorna. 
 
Unikt berättar Peter och många föreningar "tvingar" alla lag att sälja Julkalendrar utan att ge 
lagkassorna 1 kr. 
 
Härligt nu kör vi och ett litet tips försök få Sverigelotter med föräldrar till sina arbetsplatser utanför 
Veberöd. 
 
5 000 Sverigelotter i Veberöd blir tufft att sälja så ett antal som säljs på andra orter är bra. 
 
Gräsroten. 
Svenska Spel  som delar ut pengar efter hur många som anmält Veberöds AIF som sitt favoritlag.  
Idag drygt 300 personer som gjort detta och vid varje gång dessa personer spelar på Svenska Spel i 
butik eller på nätet får VAIF en summa. 
 
Svenska Spel gör nu en utbetalning redan den 7 maj för att hjälpa föreningslivet. 
 
Melvin Eurenius. 
En härlig kille i P 11 som för två veckor sedan skadade sig svårt i en träningsmatch mot Bjärreds IF och 
en befarad korsbandsskada. 
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Operation eller ej bestäms i maj månad. 
 
Melvin du har många härliga fotbollsår framför dig även om det känns tungt för tillfället. 
Du kommer tillbaka på planen igen. 
 
Hammarby IF.   
Veckans örfil fick Hammarby IF av Folkhälsomyndigheten och Stockholms Fotbollsförbund när 
seriespelet började i Stockholm förra helgen eller snarare än cupspel i S.T Eriks cupen började. 
En anrik cup och vågar nog skriva Sveriges äldsta turnering. 
Enorm prestige att vinna och storklubbarna i Stockholm  vinner hellre cupen än serien. 
 
Hammarby IF med flera hemmamatcher och du behövde inte vara ett "mattesnille" för att konstatera att 
här var publiken större än 50 personer. 
 
Till sist räknade någon antalet och snarare 200 än 50 och skickade mail till Folkhälsomyndigheten om 
detta (undertecknad övertygad om att det var en Djurgårdare haha) 
 
Nu tvingas Hammarby IF att flytta sina hemmamatcher ut från Stockholm till en annan 
träningsanläggning för att detta inte ska ske igen.  
 
Hörs på tisdag och fler matchtexter än på länge förhoppningsvis hälsar Staffan 
 
 
Matcher som spelades i helgen. 
F 16 med Jennys text. 
Träningsmatch för F 16 mot Trelleborgs FF F 17.   
Äntligen match premiär på Romelevallen! Vilken fantastisk gräsmatta redan nu, det bådar gott inför 
kommande träningar och matcher! 
 
Några sena återbud så idag fick det bli 11-manna med 1 avbytare (TFF kom med 6 avbytare...). Fokus 
på kondition! Tycker att vi står upp bra hela matchen igenom, många fina passningskombinationer och 
framförallt krigar vi för varandra.  
 
Vi behöver fortsätta träna på avslut och på att inte låta motståndarna komma till lätta avslut i bra läge. 
Slutresultat 1-3. Konditionen håller matchen igenom, märks dock ibland att vi är trötta och det blir några 
felbeslut för mycket.  
 
Vi är dock nöjda med väldigt mycket och vi tar med oss det till nästa match. 
Stort tack till Wicktoria och Moa från Harlösa F 06-07! 
 
P 15 och Jims text. 
U 15 sydv. C Askeröds IF - VAIF (3-1) 
Vi åkte till Askeröd på lördagen och spel på naturgräs. Den första delen av matchen är vi helt 
överlägsna men får inte in bollen. Istället gör Askeröds IF väldigt enkla mål på oss.  
 
Fortfarande en del spelare som behöver jobba med sin inställning. Vi kommer inte riktigt in i matchen 
efter deras mål och åker hem med en 1-3 förlust. 
 
P 15 och Jim igen. 
U15 Skåne C VAIF - Högaborgs BK (10-0) 
Söndag och ett gäng taggade grabbar. Länge sedan vi hade en match för dessa killar. Grabbarna lite 
nervösa då det var Skåneserie lag.  
 
Men vi spelar ut dem fullständigt och stressar sönder Högaborgs BK i deras försök till att bygga upp 
anfall.  
 
6-0 i halvlek och i andra fortsätter vi att gasa och det slutar totalt 10-0.  
En del spelare på lite nya positioner som de klarade utmärkt. 

F 14 och Henriks text. 
Bortamatchen mot MFF i söndags blev en tuff tillställning precis som vi hade förväntat oss. Hemmalaget 
visade upp en fin fotboll, tog tag i matchen direkt, gjorde två snabba mål och det såg helt plötsligt riktigt 
jobbigt ut för våra tjejer.  
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Men dem krigar sig in i matchen och när första perioden är slut ligger vi bara under med 2-1. I andra 
perioden gick tjejerna in med en helt annan inställning och när det är tid för nästa vila har vi vänt 
matchen och nu leder vi med 5-2.  
 
I tredje blir det lite svajigt och vi börjar bli trötta men tjejerna håller undan och vinner matchen med 5-6. 
En riktigt rolig match mot ett jämnstarkt och spelskickligt lag. 
 
P 14 och Andreas text. 
Borta mot Linero IF.  
Vinst 5-1. 
Vi kontrollerar matchen och vinner rättvist.  
Skapar många chanser och fick igång ett bra spel.  
Vi tackar de två 07 spelarna som vi lånade in.   
 
P 13 med Jims rader. 
U 13 VAIF - Ystads IF FF (5-3) 
Spelade mot Ystads IF i fredags där vi fick spela mot storväxta spelare. Tidigare matcher har motstånd 
varit väldigt snabbt och tekniskt, nu väldigt fysiskt och mycket långa bollar.  
 
En bra variation i grabbarnas utveckling. Vi har enormt bollinnehav men det tar 2 perioder innan vi får 
utdelning ordentligt. Inför sista perioden ligger vi under med 2-3, men vi dominerar tredje och vänder 
och vinner med 5-3. 

P 11 och Jespers text. 
Första matchen 9 vs 9 för killarna idag. Och våra duktiga P 12 stod för ett stekhett derby. 
Kändes som vi hade gjort 10 st 9-manna matcher, kändes ganska naturligt. Stort bollinnehav och fin 
rörelse från killarna. Bra jobbat killar och Stort tack P 12 för idag. 

F 9 och Sofias text. 
Japp det blev match igår, vi var en liten skara på 6 personer och många mål blev det åt båda hållen, 
men vi gjorde flest!!! 
 

 


