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Staffans inför helgen 21-23 maj 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  
  
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 21 maj och 15 dagar till seriepremiären för Damer A och Herrar A lördag 5 juni är det dags 
och som vi längtat efter detta! 
Damer A-Husie IF 5/6 kl. 15.00 Romelevallen 
Herrar A-GIF Nike 5/6 kl. 15.00 Lomma IP 
 
Har ställt 3 frågor till Skåneboll denna vecka. 
1. Får seniorlag spela träningsmatcher från den 1 juni? 
2. Får föreningen ta in publik upp till 100 personer från den 1 juni? 
3. Får föreningen öppna kiosk för försäljning av korv, kaffe mm? 
 
Skånebolls besked att Svenska Fotbollsförbundet ska komma med direktiv vad som ska gälla från  
den 1 juni. 
 
Helt otroligt hur svårt att ska det vara i dessa tider att bara få ett svar om kaffe får serveras? 
Ska frågan lyftas till statsministern Stefan Löfven? 
Ska fråga om vi även får erbjuda socker till kaffet beslutas av Folkhälsomyndighetens generaldirektör 
Johan Carlsson? 
 
Och en värre mjölk också? Vågar inte ställa frågan för den ska säkert behandlas av EU i Bryssel och 
frågan ska ut på remiss och svar kommer om ett par år. Mjölken har då surnat! 
 
Ja som ni förstår undertecknad som raljerar lite (mycket) men restriktioner undantag i byar, städer, 
kommuner, landskap regioner mm nu så många att ingen absolut ingen kan, orkar hänga med längre. 
 
En journalist försökte men gav upp vid att ha passerat 1000 sådana avvikelser.  
 
Men än en gång vi ser nu seriepremiären närma sig och all fotboll är i gång ett par veckor bort. 
Lennart Fridh sportchef i föraningen jobbar ALLTID i det tysta haha, 
Mailar fredag morgon kl. 05.35 två nya nyförvärv och ingen text från undertecknad efter att det gått 12 
timmar från att dessa 2 killar skrev på för Veberöds AIF! 
 
Svarar honom att även en pensionär måste sova några timmar varje natt.  
 
Huvudtränare Tommy Johnsen tillfrågad av undertecknad så att vi kan få en nyanserad bild av dessa 
nyförvärv. 
Läs Tommy nedan. 
Då  har vi gjort klart med en ny målvakt och Innermittfältare/Forward. 

Målvakten heter Emmanuel Ndem och kommer närmast från Ariana FC (Malmö) och innan dess stod 
han i Rosengårds FF. En stor målvakt med mycket rutin, bra i luftrummet, mycket bra i närspelet och 
styr sitt försvar på ett bra sätt.  

Detta innebär att vi har den målvaktsuppsättning som vi nu behöver för 2021   
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Nästa spelare är Sadik Hassan som också kommer från Ariana FC (Malmö) och innan dess spelade 
han i Rosengårds FF, båda två har alltså spelat med Selmir som vi redan har i truppen. 

Sadik är en offensiv spelare med mycket bra teknik, snabb med bollen och har ett mycket bra avslut 
med både vänster och högerfot, har en bra speluppfattning och en spelare som kommer att tillföra 
mycket i vårt anfallsspel. 

Båda två är väldigt ödmjuka och trevliga och ställer höga krav på sig själva och på klubben, och passar 
verkligen in i gruppen som vi har.   

Med dessa två spelare så känns truppen klar och vi har nu en konkurrens med många bra spelare på 
alla platser, och en bred trupp som behövs inför kommande seriestart med många matcher på 
programmet. 

August Jönsson hemma från sina studier i USA och tränar för fullt och åker tillbaka i slutet av augusti 
skriver undertecknad. 

Lagkaptenen Kristoffer Lindfors fyller 31 år idag och får en gratulation via veckobrevet och kommer 
med dessa rader.  

Härligt att höra, kul att de 2 valda att köra med oss denna säsong. 

Kan egentligen bara instämma i Tommys beskrivning av dem båda.  
Två ödmjuka och trevliga grabbar, nära till leende men samtidigt fokuserade när det väl är övning eller 
matchspel.  
 
Vi behövde även en MV till för att stärka upp den uppsättningen, har varit lite tunt med bara Daniel som 
rutinerad och sen två 15-16 åringar som gör det mycket bra men behöver något år till att utvecklas. 
 
 Så Ema är ett bra tillskott, snackar bra med backlinjen, stor och stark vilket gör att han är svår att göra 
mål på och samtidigt stabil i luften.  
 
Sadik är en offensiv mittfältare som är mycket bra och lurig med bollen, kan göra det oväntade, bra 
spelförståelse och kvalité i skott och passningar. 
 
Så det kommer som jag skrev i tidigare mail bli hög konkurrens om framför allt innermittfälts 
positionerna.  
 
För föreningens ungdomslag seriepremiär denna helg men som tidigare beslutat utan serietabell 
och matchresultat kommer ej att redovisas. 
 
P 7 födda 14 kommer ut i sina första matcher i IF Löddes knatteserie och spel i Hörby. 
Lycka till alla! 
 
Kom  ihåg inför seriestarten.  
Matcher från 13 år och  uppåt ska även slutresultatet sms:as in som vanligt till Skåne Boll. 
 
Tänk även på att spelare som är 15 år (födda 2006) och äldre ska ha ett spelarlegitimationskort med till 
matchen för att få delta. 
 
Seriematcher 22-23 maj. 
Hemma. 22 maj. 
Lördag 22 maj kl. 10.00 P 11-Kulladals FF Svalebo naturgräs. Inställd. 
Lördag 22 maj kl. 11.00 F 15 Skåne-MFF. Svalebo konstgräs.  Domare. Tim Krämer. 
Lördag 22 maj kl. 13.00 P 12 Röd-Hardeberga BK. Svalebo konstgräs. Domare. Cajsa E. 
Lördag 22 maj kl. 13.00 P 14-Uppåkra IF. Svalebo naturgräs. Domare. .Praktikant Skåne Boll. 
 
Borta. 22 maj. 
Lördag 22 maj kl. 09.00 GIF Nike- P 10. Pilängsplanen. 
Lördag 22 maj kl. 11.00 IF Lödde-P 16 Skåne. Tolvans IP. 
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Hemma 23 maj. 
Söndag 23 maj kl. 11.00 F-8-FC Staffanstorp i IF Löddes knatteserie. Romelevallen naturgräs.  
Domare. Ida Sjöstedt 
Söndag 23 maj kl. 11.00. IF Lödde-Torna Hällestad IF Löddes knatteserie.  Romelevallen . Domare. 
Marcus Pettersson. 
Söndag 23 maj kl. 12.00. FC Staffanstorp-IF Lödde i IF Löddes knatteserie. Romelevallen. 
Domare. Marcus Pettersson. 
Söndag 23 maj kl. 16.30  P 16 Sydvästra-Lunds BOIS. Svalebo konstgräs. Domare Praktikant Skåne 
Boll. 
 
Domare som praktikanter dömer 2 matcher i helgen och Veberöds AIF slipper betala domaravgiften. 
 
Borta 23 maj. 
Söndag 23 maj kl. 10.00 Landskrona BOIS-P 12 Grön. Landskrona IP. Konstgräs. 
Söndag 23 maj kl. 10.00 Trollenäs IF-P 9. Trollevallen 5 manna. 
Söndag 23 maj kl. 11.00 Dalby GIF-F 9. Dalby IP 5 manna. 
Söndag 23 maj kl. 12.00 BK Höllviken-F 12 Vit. Höllvikens IP. Konstgräs. 
Söndag 23 maj kl. 14.00 Ystads IF FF-U 19. Sandskogens IP A-plan. 
Söndag 23 maj kl. 14.00 Hörby FF-P 7 Vit. Hörby IP. IF Löddes knatteserie. 
Söndag 23 maj kl. 14.00 Staffanstorps United-P 7 Svart. Hörby IP. IF Löddes knatteserie. 
Söndag 23 maj kl. 14.45 Lunds BK-F 12 Svart. Klostergårdens IP. Konstgräs. 
 
16 matcher med VAIF på planen. 
Herrar A, Damer A, Damer B, P 8 Svart, Vit samt Grön 6 lag som ej spelar och tyvärr 2 lag som lämnat 
seriespelet på grund av spelarbrist. 
 
Med andra ord 23 lag denna vår i stället för 25 lag. 
 
Kommer en stor undersökning från Svenska Fotbollsförbundet och kanske Skånes Fotbollsförbund om 
det är på det viset att den långa pandemin har gjort att idrotten i allmänhet och fotbollen i synnerhet har 
tappat spelare under denna tid? 
 
Antalet sammankomster i Idrotts Sverige har minskat med ett  mycket stort antal, jämfört med året innan 
pandemin slog till. 
 
Siffror från Riksidrottsförbundet. 
 
Troligen mest drabbad alla inomhussporter i vinter, handboll, ishockey, innebandy med flera 
som inte spelat serie eller träningsmatcher sen oktober månad är de stora förlorarna så här långt.  
 
Knatte. 
8;e träningen och 3  återstår och en vår med mycket knattar/knattor varje lördag och fortfarande 
kommer någon till provträning. 
Just nu inga anmälda via hemsidan som inte betalt. 
 
Fanns tydligen någon i provträning i lördags i åldersklassen födda 15 samt 16. 
 
Veberöds AIF hälsar följande knattar välkomna till VAIF-familjen; 
P 7 född 14. Daut Jahic. 
P 7 född 14. Arvid Saltin. 
P 6 född 15. Liam Ottosson. 
 
MFF. 
Ja krisen är alltid stor och väntar bakom knuten varje vecka, men hur än undertecknad kollar TV, tidning 
sociala forum så leder MFF Allsvenskan! 
 
Alexandr Axén expert i Discovery varje vecka och konstaterar detsamma att när man räknar bort MFF 
har man dålig koll på Allsvenskan och speciellt MFF. 
 
Tuffa skador igår på AC efter 3 minuter och sedan Toivonen men reder likväl ut det och 3 sköna poäng 
till slut. 
 
På söndag kl. 17.30 sällar undertecknad sig med min trätobroder i föreningen Jesper Eurenius och 
matchen Djurgården-IFK Göteborg och vi blir 2 i föreningen som håller på "änglarna". 
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Försökte tänka att undertecknad höll på ett Stockholmslag och efter ett par minuter knöt kroppen sig i 
kramper och fick fort slå bort denna hemska tanke och kroppen började "fungera" normalt igen. 
 
Ha som alltid en skön helg och pingst är det också. 
 
Hörs på tisdag alla! 
Fullt med texter som alltid. 
 
Hälsn. Staffan 
 
 
 
 


