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 Staffans sammanfattning vecka 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are, 
 
En helg med Valborg och 1 maj och också ett rekord antal matcher med VAIF lag på plan.  
Till sist 25 matcher och fler matcher än dessa 25 kommer föreningen ej att spela någon helg under 
säsongen. 
 
Mest glädjande naturligtvis när A-laget vinner sin första match i årets serie och också på bortaplan mot 
Näsby IF med 2-1 och avgör i det absoluta slutskedet av matchen, kunde känna jublet ända från 
Kristianstad.  
Läs ett glad och säkert lättad huvudtränare i Daniel Lindgren och hans text senare i veckan. 
 
Ni kommer nu att få texter från allt möjligt i ett sätt för undertecknad att skriva av mig, bearbeta stress 
och tyvärr lite av den ångest undertecknad drabbats tidigare medan vi väntar på nya besked om 
Brittas sjukdom, med andra ord ett sätt att skingra tankar innan vi får beskedet.  
 
Känns märkligt att hoppas att Britta blivit felbehandlad och att sjukdomen är något helt annat än den 
diagnos som Britta behandlas sen sommaren 2016 och som gjort henne allt sämre. 
 
Ej cancer, ej kol,(ej rökare) ej hjärtinfarkt inlagd på HIA och konstaterad friskt hjärta. 
 
Ni som känner undertecknad sen många år känner också till att undertecknad fått två djupa 
depressioner och 2016 med även svår ångest och inlagd på "psyket" i Malmö, ett ställe som Gud har 
glömt och en sådan påver miljö som undertecknad aldrig upplevt och förhoppningsvis aldrig mer 
kommer att få uppleva.  
Rostiga duschar, toalettskålar som borde bytts för 20 år sedan aldrig sett så dåliga i sitt skick som 
dessa toaletter och ingen duschhandduk att få istället två små handdukar att torka sig med.  
Fy fan! 
 
Fantastisk personal som alltid som med små medel försökte få oss patienter att må lite bättre. 
 
Har naturligtvis kommit upp till ytan igen efter Aviciis bortgång där livet till sist blir för svårt att leva. 
Tyvärr upplevt samma situation, men med Guds försyn, sitter undertecknad här och skriver denna text. 
 
Lämnar den sorgliga historien bakom mig med en rätt kul historia från psyket. 
Delar rum med en lärare som "ballat ur " av för många arbetsuppgifter att han en dag hotar sin chef med 
ett kok stryk och polisen kommer för att hämta honom på arbetsplatsen.  
Upplever killen som hygglig, bra intellekt, MFF:are som drabbats av utmattningssyndrom.  
 
I vilket fall som helst kommer det denna dag en karl gåendes med små steg i korridoren 150 kg tung 
stort skägg och burrigt hår i sandaler utan strumpor i januari månad. Säger till min rumskompis lite 
raljerande för att överleva denna inläggning citat" här kommer en ny patient som mår sämre än vi två" 
slut citat. 
 
Rumskompisen reser sig från sängen och tittar ut och säger citat" Staffan personen du ser är vår 
överläkare på Psyket slut citat, ja du milde Jesus och elaka tungor bland personalen berättar senare i 
veckan att mannen ifråga hade fått sin legitimation genom att öppna en kartong Corne Flakes och 
längst ner låg ett plast kort med läkarlegitimation.  
Får väl nog ändå tro att historian är en skröna eller haha? 
 
Nils-Åke Stålring. 
En hårt arbetande ordförare i Veberöds AIF. Vågar nog skriva att NÅS idag får lägga ett antal timmar i 
veckan på arbete och frågeställningar som inte fanns för i världen.  
Mellan tummen och pekfingret säkert 20 timmar i veckan. Måste idag en ordförande passerat sitt 
yrkesliv och vara pensionär? 
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Svar, troligtvis se Olle Fridolf i Södra Sandby IF. Idag ett stort jobb att göra med kommunen inblandad i, 
nya planer ny anläggning mm och skrivit det tidigare segt som satan för att få/nå ett beslut. 
 
Eva Ingemansson. 
En försiktig "general", men måste skrivas att den person ej finns med bättre koll på stort som smått som 
Eva har, här ramlar inget mellan stolarna och den ledare/tränare finns inte som ej fått sin lön/arvode 
utbetald på rätt dag. 
 
En förening som på många sätt sköter sin administration/ekonomi på en helt annan nivå än där 
föreningen verkar med sin fotboll. Sett ur "masens" sida också. 
 
Lennart Fridh. 
Byns entreprenör och fick titel för några år sedan i föreningen och Sportschef. Med hänsyn till saknad 
av bredd/topp för föreningens A-lag de senaste tre åren har detta "jobb", tangerat ett halvtids jobb. 
Undertecknad skött alla upplysningar som Lennart önskat sig och de har varit många haha, men med 
29 dagar kvar att jobba kommer inte detta att leda till någon anmälan haha. 
 
Här blir det roligaste minnet när en exalterad Lennart ringer sommaren 2016 och skriker i telefonen citat 
"Darfelt (Lennart har aldrig tilltalat mig med Staffan kanske mitt ämbete som skattmas som föranlett 
detta och respekt?) har fått Demba att skriva på för VAIF på ett café i Hörby" slut citat.  
Frågar hade du med dig övergångspapper? 
 
Svar nej, men Demba skrev på en servett och den gäller, helt otrolig historia och säger mycket om 
Lennart och hans inlevelse för föreningen.  
Ej lika bra på debet och kredit t(tycker mer om kredit än debet haha). 
 
Fler namn som Lennart haft på kroken, men som slank ur nätet är det starkaste namnet 
Ludvig Bergman en Dalby påg som då spelade i BW90 och idag i Torns IF. 
Blev årets Tornare i stark konkurrens av vår "egen" påg i Tobias Karlsson. 
 
Ett tungt namn till som var nära men som till sist blev klar för IFK Simrishamn var Ystads påg som Philip 
Olsson var klasskamrat med på Österportsskolan i Ystad och Jatto Camara född 91 och en stor talang 
som vann skytteligan 2017 med hela 23 mål i IFK Simrishamn debutåret. 
 
Daniel Lindgren. 
Ny huvudtränare för seniorlaget sen november månad och har på kort tid blivit mycket populär i truppen. 
Ordning och reda, pekar med hela handen och vet vad han vill. 
Kanske lite märkligt med denna popularitet och 1 poäng efter 3 hemmamatcher men så är det och 
därför var "trean" i lördags så viktig och en stor klump försvann för hela truppen och nu väntar matchen 
mot Rydsgårds AIF på lördag och ett sargat bortalag på planen.  
 
Det gör ej "ont" att läsa att både Rasmus Ridell deras i särklass bästa forward tillsammans med bästa 
försvarsspelare i Tobias Björk kommer att vara avstängda på lördag på Romelevallen. 
 
Janstorps AIF-Rydsgårds AIF.  
Spel i Janstorp i lördags och för dagen ett bra och rätt namn på idrottsplatsen Kämpavallen. 
Publik rekord och 400 på plats. Imponerande! 
 
Ingen match för "snälla pojkar" läser undertecknad och när krutröken lagd sig och matchen slutat 0-
0 med 10 gula och 2 röda var nog domaren också helt slut. 
 
Hade gärna upplevt matchminut 82 på plats för här kom kortleken upp blandat med gula och röda. 
Totalt under denna minut 4 gula och 2 röda, märk väl alla till spelare i Rydsgårds AIF. 
Vad hände då? 
 
Skrev till Daniel i helgen att nu har vi ett nytt Veberöds AIF lag i årets serie i Rydsgårds AIF, visserligen 
är 57 gula och 8 röda som VAIF fick 2017 svårslaget, men Rydsgårds AIF har startat "starkt" och efter 4 
omgångar 20 gula och 2 röda och nu väntar avstängning 3 och 4!  
Två spelare redan avstängda efter tre matcher. Svårslaget! 
 
Finns det inget negativt att skriva om Daniel?  
Ja alla har väl något negativt med sig och i detta fall blir det sonen som under flera samtal i helgen efter 
Kalmar matchen och läst om VAIFS bortavinst berättar att när han för en 5 till 6 år sedan fick gå som 
AD 1 i division 4 Sydvästra dvs. på samma sida som bänkarna berättar att vid matcher med BK Flagg 
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på planen och "tugget" från Daniel bakom sonens rygg var djävligt jobbig att lyssna på under 90 
minuter.  
Känns som Lennart Fridh i ny skepnad?  
 
Torns IF. 
Vad ska man skriva om detta A-lag? Som sprunget ur Rekordmagasinet ett lag typ TV serien Åshöjdens 
BK där skriven av Max Lundgren och TV serie i 12 delar och där min lillebror idag 64 år haha spelade 
Jompa.  
 
Ett kollektiv i den bästa förpackning och där LAGET alltid kommer att vars större än JAGET. 
För 10 år sedan spelandes i div 5 och ett lag i mängden. Vilken resa laget gjort! 
Här har vi vår "egen" Tobias Karlsson som inför säsongen 2016 lämnade Veberöds AIF för Torns IF. 
 
En helylle kille, ja man kan nog skriva svärmorsdröm. Får kolla med mamma Inga-Lena om det döljer 
sig något lik i garderoben hemma hos Tobias? Typ städar han sitt rum, hjälper till med matlagning, 
tömmer diskmaskinen, ja viktiga hemma sysslor alla haha. 
 
MFF. 
Kris? Ja allt är inte på topp. Märkligt för försäsongen med drygt 10 matcher inklusive Svenska Cupen 
var bra. Premiären borta i Borås mot IF Elfsborg med godkänt +. 
Därefter ett totalt mörker och med Kalmar matchen på näthinnan är frågorna många. 
 
Efter att ha läst många inlägg på de sociala forum och Himmelriket där 2 000 personer per dag kommit 
med inlägg efter Kalmar matchen kan man sammanfatta detta med två ord. 
AVGÅ ALLA! 
 
Med denna utelämnade text är budskapet hälsan är det viktigaste i livet, fotbollsmatcher kommer att 
vinnas och förloras och ibland "kryssas", men vi kommer att vakna upp dagen efter 
förhoppningsvisa friska och krya och se nya möjligheter alla. 
 
Så när ni under torsdag/fredag får alla matchreferat är mitt budskap, kul med vinst men världen går inte 
under efter en förlust. 
 
Hälsn. Staffan 
 
 


