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 Staffans sammanfattning vecka 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are   

Alla seriematcher nu lagda och redan nästa helg 5-7 augusti 5 ungdomslag i seriespel. Hoppas ni löser 
detta och att spelare finns tillgängliga? 

Börja ej skjuta matcher framåt för vi kommer att få besvär att hitta nya matchdagar till detta.  

En komprimerad höstsäsong som spelas under 9 veckor och drygt 200 matcher som ska spelas. 25 
matcher per helg. 

Ändringar i det preliminära serieprogrammet som fanns att tillgå för en månad sedan. 

P 11 Sv. A1. 
Helt nytt spelprogram då Höörs IS tillkommit och 11 lag och omlottad serie. 

F 14 Södra. 
Dalby GIF/Genarps IF. Utgått.  

P 11 Sv. C1. 
Åkarps IF Svart. Utgått. 

P 14 Sv. C2. 
Anderslöv BoIK. Utgått. 

Seniorlaget. 
Herrar. 

Nyförvärv. 
Simon Ståhl född 93 och pappa Stefan känd spelare under VAIFS storhetstid.  

Simon som är 23 år gammal har tidigare spelat i Malmö FF, Åkarps IF, BK Olympic och för Flagler 
College i USA och nu till Veberöds AIF för att hjälpa till att klara av ett nytt kontrakt och spel i division 4 
även 2017. Ett mycket bra nyförvärv. Kommer från FC Rosengård där Simon spelat de sista 2 åren, 
men i år haft svårt att ta plats i startelvan.  

Simon är en ung spännande spelare som har en fin teknik och snabbhet som hans starka sidor.  
Välkommen till Veberöds AIF Simon.  

Jobbas på fler spelare in men en "marknad" där "djungels" lag gäller och går ej att räkna in 
spelare förrän namnteckning finns på övergångspappret.  

Veberöds AIF eget "Watergate" och Gothia Cup kommer att få eftermälen och kontakt med Gothia Cup 
och Skånes Fotbollsförbund har tagits eller kommer att tas när personer är tillbaka efter semester.  

Mycket skit som skrivs på de sociala näten mot personer och föreningen och naturligtvis måste 
Veberöds AIF gå till svars på dessa påhopp som i en del fall ligger nära förtal mot enskilda individer. En 
mycket tråkig historia med många förlorare och ingen vinnare enligt undertecknad. 
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Damer. 

Träningsmatch i går torsdag borta mot division 2 laget FC Hessleholm och 2-2. 

Ungdomslag. 
Troligen fortfarande i semester, men start och träning i veckan som kommer tror undertecknad och som 
serieprogrammen visar 5 matcher redan nästa helg. Kommer att bli tungt, men samma problem för 
motståndarlagen tror undertecknad. 

Hörs av igen i nästa vecka och nu rullar fotbollen igång på högvarv. 

Hälsning Staffan 

 


