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 Staffans inför helgen 12-14 juni 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 12 juni och skolavslutning i Veberöd, alltid något speciellt med skolavslutningar. 
 
Samtidigt den sista stora fotbollshelgen med hela 22 matcher. 
 
Nästa vecka 2 matcher tisdag 16/6 F 16 spelar sin hemmamatch i Harlösa och på torsdag 18/6 F 14 
och match på Svalebo. 
 
Sedan midsommarhelg och direkt efter denna helg börjar Skåneboll lotta om alla u-serier. 
 
Ändringar av lag i Veberöds AIF inför hösten. 
Fler än på många år av flera olika anledningar. 
 
Ny anmälan. 
Damer. Reservlags serier division 2 Södra. 
 
P 13.  Nytt lag . Åldersgruppen född 07 vuxit i vår. Sydvästra Gr C 
 
Avanmälan. 
U 19. Division 3 Södra. Brist på spelare och ett U 19 lag i höst. 
 
F 16. Spelare kommer att spela i Damer A eller i reservlaget. 
 
Ändring av åldersklass. 
P 14. Från början ett lag av 06;or o 07;or som nu endast är 07;or och vill flyttas till P 13 serie A1 eller 
A2. svår serie. 
 
P 11.  Spelat i P 11 Gr A. önskar spela i P 12 Gr B. 
 
Ändringar av grupptillhörighet. 
F 14. Spelat i Gr B önskar flytta till Gr A. 
P 14. Spelat i Gr A önskar flytta till Gr B. 06;OR. 
P 12. Önskar flytta från Gr B till Gr C. 
 
Fler ändringar  måste skickas in i helgen till eva och undertecknad. 
 
Seniorlagen. 
Seriestart. 
Herrar A. 1/8 kl. 14.00 hemma mot Vellinge IF. 
Damer A. 9/8 kl. 17.00 hemma mot Askeröds IF. 
 
18/6 sista träningen på Romelevallen i vår som sedan stängs precis som Svalebo naturgräs i 3 veckor. 
 
Träningsstart för Herr måndag 13 juli.  
Dam börjar måndag 20 juli. 
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Knatte. 
Sista träningen denna vår och till slut blev 101 anmälda knattar och knattor. 
 
Minskning med 24 från våren 2019. 
I princip den yngsta åldersklassen 4 år som gjort denna minskning. 
 
Sista veckorna F 6 födda 14 som ökat mest. 
 
Höststart lördag 15 augusti. 
 
Fotbollsskolan. 
35 har nu blivit 37 deltagare.  29 i de yngre åldersklasserna och  
7 i de äldre. 
 
Med denna text delvis 2 gånger önskar undertecknad alla en bra helg och så hörs vi på tis. eller ons. Då 
för sista gången denna vår sen stängs veckobrevet ner till 3:e veckan i juli när inga sommarcuper 
spelas detta år. 
 
Hälsar Staffan 
 
 


