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 Staffans inför helgen 3-5 maj 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
3 maj och starten av den fina, vackra månaden har börjat kyligt minst sagt. 
 
Maj månad som började katastrofalt med branden i klubbstugan tidigt 1 maj vid 5 tiden. 
Upptäcktes av en bilist på väg 11 som såg rökpelaren vände bilen och kom fram till Romelevallen och 
väckte en granne mitt emot klubbstugan. Tack för den insatsen! 
 
Försäkring finns, men det vet ni alla att helt skadelösa och inga kostnader alls blir det inte för 
föreningen, tyvärr. 
Lunds kommun som äger fastigheten, men alla inventarier är inköpta av Veberöds AIF och när 
Försäkringsbolag börjar räkna på datorer, kopiatorer så kommer avskrivningar att gälla och beloppet 
föreningen får in kommer ej att räcka för att täcka alla kostnader och att köpa in saker som förstörts vid 
branden. 
 
Vill ni hjälpa Veberöds AIF med något bidrag sätt in en summa på BG: 490 – 1211 
 
Vi går över till något roligare nämligen fotboll! 
 
Herrar A ut till spel redan i kväll på Limhamns IP och konstgräs. 
Limhamns FF väntar och ett lag som tippades till serieseger! 
Lite grus i maskineriet dock och förlust mot Rosengård FF i helgen som gick och även poäng tapp mot 
jumbon Dösjöbro IF efter ledning 4-1 som slutade 4-4 till slut. 
 
Tommy har för första gången en skadefri trupp och endast Eric Skiöld avstängd efter grov utvisning och 
klar till spel i nästa match. 
Truppen enligt följande; 
Johan Jönsson, Ted Hörman, Joel Vom Dorp, August Jönsson, Kristoffer Lindfors, Philip Qvist, 
Mattias Jönsson, Besnik Rustemaj, Axel Petersson, Mateusz Wieczorek, Alvaro Olguin 
Maldonado, Maciej Buszko, Hugo Lindelöf, Dante Kolgjini,  Carl Stockwell samt Hampus Ekdahl. 
 
9 poäng efter 4 omgångar och Tommy med trupp i klar ledning jämfört med 2018 och Daniel med trupp 
4 poäng efter 4 omgångar, men sen händer undret från 28 april till den 11 augusti 2018 10 raka segrar 
och 30 poäng, helt otroligt.  
Bryts borta mot Södra Sandby IF 11 augusti 2018 med resultatet 0-0. 
 
Skytteligan 2019 efter 4 omgångar på 4;e plats Besnik Rustemaj 3 mål. 
 
Ungdomsfotboll. 
18 matcher denna helg och några lag bl.a. U 19 får ingen match då lag redan utgått ur serien. 
Av de 6 ungdomslagen som spelar i serie med tabell har föreningen P 14 Vit i serieledning med full pott 
efter 3 vinster och laget i spel redan i kväll hemma mot GIF Nike kl. 19.00 på Svalebo konstgräs. 
 
Knatte. 
Då kom ny statistik från Eva och plötsligt har vi nu passerat 100 betalande knattar/knattor och idag 104 
medlemmar. 
Bra siffra och 2018 års statistik visar till slut 118 anmälda och betalande knattar/knattor. 
Alla siffror är bra med undantag för åldersklassen födda 15 där föreningen ej hittat någon 
huvudansvarig ledare och de 25 barn födda 15 som dök upp vid starten 6 april har vi idag under 10 som 
betalt sin medlemsavgift och ingen tjej överhuvudtaget. 
Undertecknads fundering med den "tvingande" sammanslagning med de som är födda 14 har troligen 
gjort att en del känt sig lite "små" och förhoppningsvis kommer tillbaka nästa år! 
Tack till Marcus och Elin ansvariga för åldersklassen födda 14 som gjort allt de kunnat för att alla skulle 
kunna träna tillsammans d.v.s. även åldersklassen 15 tills någon tränar lösning kommer till stånd. 
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Dansgalan. 
FULL FART MED FÖRSÄLJNING AV DANSBILJETTER TILL PREMIÄREN DEN 17 MAJ OCH 
WARMING UP! 
Medarrangören Harrys nöjd med utvecklingen och nu sålda 700 Grill Buffé biljetter till den 25 maj. 
Sista tillståndet klart den 30 april från Brandmyndigheten och "taket” för varje kväll är satt till  
2 500 besökare/per kväll och som Stanley uttryckte då satsar vi på 7 500 och 3 utsålda "hus" i år! 
 
Hörs igen på tisdag med massa texter från helgens matcher! 
 
Hälsar Staffan 
 
 


