
 1 av 3 

Staffan inför helgen 4-6 september 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Då har vi kommit in i september månad och alltid en intensiv fotbollsmånad med fotboll på många 
fronter. 
 
Denna helg spelar inga knattelag i IF Löddes knatteserie och då kommer vi ner på mer lagom 20 
matcher med VAIF på ena planhalvan. 
 
Herrar A ut i en ännu sex poängsmatch och möter Kulladals FF med 6 poäng och VAIF på 9 poäng. 
Vinst för VAIF 12 poäng och Kulladals FF 6 poäng. 
Vinst till Kulladals FF båda på 9 poäng och alla förstår vad matchen betyder med 5 matcher kvar. 
 
Denna match blir den sista med mycket stor sannolikhet där VAIF möter  ett lag som ligger bakom VAIF 
i serien. 
   
4 matcher kvar efter helgen och laget möter då ettan, trean, fyran samt femman i serien. 
 
Hur slutade tabellen 2019? 
9 BK Flagg               23 poäng. Alla kommer ihåg kvalvinsten mot BK Flagg! 
10. FC Trelleborg     23 poäng. 5 mål sämre i målskillnad. 
11. Södra Sandby    21 poäng. 
12. Kvarnby IK           3 poäng. 
 
Översätter detta till årets säsong och delar med 2 och då blir poängen så här. 
BK Flagg 11,5 poäng, FC Trelleborg 11,5 poäng, Södra Sandby IF 10,5 poäng, Kvarnby IK 1,5 poäng. 
 
I dag GIF Nike 4 poäng kval, IFK Simrishamn 3 poäng nedflyttning, Råå IF 2 poäng nedflyttning, 
Tomelilla IF 2 poäng nedflyttning. 
 
Ser inte att  någon av dessa 4 lag nå poängen kring 11 eller 12 även om 5 matcher är kvar och 15 
poäng att spela om. 
 
Dessa 4 lag har spelat 6 omgångar och 24 matcher totalt och har 1 vinst tillsammans. 
  
GIF Nike mot just Veberöds AIF brr. 
 
Nu har undertecknad fått en sådan optimism att en vinst mot Kulladals FF så är kontraktet klart och 
division 3 spel 2021! 
 
Allt detta resonemang för att stilla nerverna och sömn problem om nätterna haha.  
Glad av att vara pensionär för då kan man sova på dagen! 
 
Första avstängningen denna korta säsong och Henrik Ilmanen Brynell avstängd mot Kulladals FF.  
 
Truppen enligt följandeenligt följande; 
Johan Jönsson (MV) , Ted Hörman, Kristoffer Lindfors (K), Joel Von Dorp, Isac Munthe, Filip 
Qvist, Hampus Isberg, Axel Petersson, Mattias Jönsson, Besnik Rustemaj, Selmir Halilovic, Eric 
Skiöld, Hugo Lindelöf, Maciej Buszko, Johan Persson, Viktor Björk, William Andersson 
samt Daniel Svensson (MV). 
5 U 19 spelare och 8 spelare från VAIF:s knatteverksamhet i truppen på lördag.  
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Helt underbart att skriva och läsa! 
Hampus Ekdahl oftast målvaktsreserv ej med på lördag annars hade siffran varit 9. 
Hampus och Isac 01;or, Axel 02;a, Johan 03;a samt William 04;a (fortfarande pojklagsspelare) .  
 
Från knatte också lagkaptenen Kristoffer, Mattias, Viktor Björk samt Hampus Ekdahl. 
 
På två "fronter" måste föreningen fortsätta agera enligt undertecknad för att etablera sig i division 3 och 
drömma om division 2 där föreningen en gång spelat. 

1. Förstärka ungdomsarbetet än mer, även om de senaste åren blivit klart bättre  och det syns 
redan som ni kan läsa om truppen på lördag. 

2. "Värvningar" ska vara spelare med spetskompetens d v s förstärka A laget inte bredda truppen. 

Här ska sportchefen Lennart Fridh ha betyg 5 på en 5 gradig skala och de 2 senaste åren har 
värvningarna till föreningen varit av hög klass. 
 
Först Joel Von Dorp,  Besnik Rustemaj, från Genarps IF 2019, ungdomsproffs i Blackburn Rovers bl.a. 
och flera andra föreningar,  
Henrik Ilmanen Brynell och BK Flaggs bästa spelare 2019, Selmir Halilovic skyttekung i Rosengård FF 
2019 samt i sommar  
Andreas Holmstedt från Österlen FF startspelare i division 2 hela 2019. 
 
Alla klara förstärkningar till A laget. 
Bra jobbat Lennart. 
 
Damer A match 2 och första hemma mot Askeröds IF vinst 7-3,  Sövestads IF med 3 förluster, VAIF 
favorit i denna match. Söndag kl. 17.00 och Romelevallen. 
 
Truppen enligt följande; 
Emma Larsson, Cornelia Bildtgård, Basma Abenar, Minna Wetterling, Lova Sjöblom, Klara Bring, 
Linn Olsson, Elin Öjerholm, Nellie Nordin, Ida Ullner, Elin Ullner, Moa Nordgren, Elin Nilsson, My 
Rosén. 
 
Ungdomsfotboll. 
En normalhelg med 17 matcher för våra ungdomslag. 
 
U 19 viktig match på söndag och Kulladals FF väntar på Romelevallen kl. 11.00. 
U 15 Skåne hemma Gislövs IF fredag  kl. 19.00. Svalebo. 
U 15 Sydvästra Gr C. Heleneholms SK borta lördag kl. 13.00. 
F 14 Spelledig. 
U 14 Sydvästra Gr A Spjutstorps IF borta och helgens tuffaste match. Spjutstorp vann Gr A i våras. 
Söndag kl. 16.00. 
U 13 Sydvästra Gr A.IF Limhamn/Bunkeflo lördag kl. 11.00 Svalebo. 
U 13 Sydvästra Gr C. IF Lödde borta söndag kl. 13.00. 
 
Sen mängder av bortamatcher i de yngre åldersklasserna 2 hemma och 7 borta. 
 
Knatte. 
Då är provträningarna över för de flesta som testat på efter sommaruppehållet. 
Börjar slutsummera årets knatteinskrivningar och denna vecka pojkar. 
 
Nästa fredag tjejer. 
 
Pojkar. 
Födda 12. 16 st. 
Födda 13  24 st. 
Födda 14. 16 st. 
Födda 15. 16 st. 
 
Dessa flickor och pojkar hälsar vi  alla välkomna till VAIF-Familjen. Nya medlemmar i sommar! 
P7: Wiktor Czapranski 
P6: Sixten Lellky 
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P5: Truls Winberg 
F6: Vera Hofwing 
F 5. Astrid Hargedal samt Felicia Mirholm. 
 
Hade en trevlig mailkonversation med Christoffer Dragg huvudansvarig för pojkar födda 13 (P 7) i 
helgen. 
 
Christoffer ensam knattetränare de 2 första åren på Romelevallen, men plötsligt kom ett mail från 
honom med 5 namn och alla ledare i P 7! 3 eller 4 föräldrar till pojkar födda 13. 
 
Alltid många på träningen och sakta men säkert har åldersklassen vuxit och idag hela 24 pojkar. 
Troligtvis störst i VAIF denna åldersgrupp! 
 
Tidigt i sommar bestämde ledarna att anmäla även ett 3:e lag och resonerade på ett ungefär att bättre 
att alla kilarna får spela mycket än att åka längre i tid till idrottsplatsen och spela mindre. 
Bra resonerat tycker undertecknad och ett nytt sätt att se det på. 
 
Och redan i första omgången fick naturligtvis alla 3 lagen spela sin första omgång under lördagen och 
Vit och Svart till en idrottsplats och Grön till en annan arena med få avbytare men mycket spel! 
 
Ett tips till er som har pojkar och flickor födda 14 som ska spela i IF Löddes knatteserie 2021, var inte 
rädd för att optimera antal lag till spel. 
 
I denna knatteserie får spelare dubblera i 2 lag utan att anmäla detta. Ska användas med förnuft, men 
typ sjukdom på skola kan lag Vit och Svart använda samma spelare i båda lagen samma dag. 
 
Eva Ingemansson. 
Mångårig kanslist i Veberöds AIF fyller 65 år på söndag och hela föreningen reser på sig och 
hurrar 4 gånger. 
Grattis Eva! 
 
Ja en härlig fotbollshelg står framför dörren och bara att njuta av detta. 
 
 
Hörs på tisdag och förhoppningsvis massor av matchtexter förhoppningsvis hälsar Staffan. 
 


