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 Staffans inför helgen 2-4 augusti 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Då har vi kommit in i augusti månad och cupspel i två helger innan alla ungdomsserier startar 16 till 18 
augusti. 
 
Herrar A ut i seriespel redan på måndag den 5 augusti och matchen mot Vellinge IF ska spelas färdig 
och ny hemmamatch fredagen 9 augusti mot KSF Srbija Malmö. 
Serien slut redan 28 september, men ungdomsserier som är färdigspelade först 27 oktober! 
 
Herrar A och veckans schema. Träning måndag. Tisdag bortamatch mot IFK Simrishamn, förlust 2-1. 
Torsdag och lördag träning. 
 
Truppen enligt följande. 
Johan J, Ted H, Kristoffer L, August J, Axel P, Alvaro M, Mattias J, Filip Q, Dante K, Hugo L, Carl 
S, Martin P, Hampus E, Maciej B, Joel D, Victor B,  
 
Cupspel. 
När ni läser detta mail har redan P 11 Lag Svart och Vit spelat färdigt gruppspelet i Eskilscupen i 
Helsingborg. Nu lottas nya grupper i Mellanrundan. 
 
P 12 till Blentarp för en mini cup på lördag med matcher från kl. 10.00. 
Lagen Blentarps BK, Spjutstorps IF, engelska laget Doveridge Juniors FC samt Veberöds AIF. 
 
Klubbstugan 
Veberöds AIFs ordförande Nils-Åke Stålring mailar undertecknad att återuppbyggnaden tagit en ny 
vändning då vattenskadorna är så pass stora i väggarna att hela klubbstugan kommer att jämnas till 
marken och endast källaren blir kvar. 
Ett arbete som ska påbörjas i den närmsta framtiden. 
 
Manifestationen av att VAIF fyller 90 år kommer att ske lördagen den 31 augusti när Herrar A har 
hemmamatch mot Rosengård FF kl. 14.00. 
Alla ungdomslagen på plats samt även alla knattar/knattor. Olika aktiviteter på konstgräset och andra 
ytor. 
 
Ett mer spikat program kommer senare i augusti månad och undertecknad har lyckats ändra/flytta 
matcher i seriespel som kolliderade, nu endast P 15 borta mot BK Flagg som vi jobbar med en flyttning 
från 31/8 kl. 12.00. 
 
Knatte. 
Start igen på lördag den 10 augusti och drygt 250 nya inbjudningar utskickade av Amanda, 
 
MFF. 
Vinner och avancerar till Q 3 och redan hemmamatch på torsdag 8 augusti och det bosniska laget HSK 
Zrinjski på besök.  
Laget slog ut holländska Utrecht efter förlängning. 
 
Hjärtat fick ytterligare en törn igår och spännande in i sista matchminuten. Synd om reservmålvakten 
som nog får ta på sig båda målen såg ej otagbara ut och spel med formsvaga spelare typ Lasse Nielsen 
i första halvleken gjorde inte matchen lättare. 
 
I bland förstår man sig ej på laguttagningar? 
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Ha en bra helg och nu startar fler och fler seniorserier upp höstomgången. 
 
Hälsn. Staffan 
 


