
 1 av 3 

 Staffans inför helgen 13-15 september 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Helg igen och massor av fotbollsmatcher som ska spelas hela helgen. 
 
Föreningen med IF Löddes knatteserie för P 7 på Romelevallen och 25 matcher som ska spelas. 16 
matcher i Veberöd och 9 på bortaplan. 
 
Kul men tufft att bara lösa domarfrågan till alla matcher hemma. 
 
Herrar A till Staffanstorp redan i kväll nu med 3 bortamatcher på rad och sedan är serien färdigspelad. 
 
Grattis till Vellinge IF som i helgen säkrade seriesegern. 
 
Vellinge IF som så sent som 2017 spelade i division 5 och 2 år senare vinner division 4. 
 
Herrar A inblandande i kvalstrid med Lilla Torg FF samt Åkarps IF. 
 
Serietabellen i division 4 Sydvästra Bästa Tvåa 
Vellinge IF 51 poäng. Division 3 2020 Klippans FF 40 poäng. Division 3 2020. 
Veberöds AIF 38 poäng. Kval Veberöds AIF 38 poäng. 
Lilla Torg FF 36 poäng. Kval VMA IK 37 poäng. 
Åkarps IF 33 poäng. Ej kval 
 
Resterande 3 matcher i division 4 Sydvästra 
Staffanstorps United FC-Veberöds AIF Lilla Torg FF-Dösjöbro IF 
Bjärreds IF-Veberöds AIF  Rosengård FF-Lilla Torg FF 
Lilla Torg FF-Veberöds AIF 
 
Bottenstriden i Division 4 Sydvästra. 
Bjärreds IF 26 poäng. ej kval. 
BK Höllviken 23 poäng. ej kval. 
Limhamns FF 21 poäng. kval. 
KSF Kosova 17 poäng. kval. 
KSF Srbrija 12 poäng. nedflyttning till division 5. 0 poäng efter sommaren. 
Dösjöbro IF 11 poäng. nedflyttning till division 5. 3 poäng efter sommaren. 
 
Toppstriden i division 3 Södra Götaland. 
IF Limhamn Bunkeflo 47 poäng. Serieseger. Division 2 2020.  
GIF Nike  46 poäng. Kval. 
IF Lödde  40 poäng. Ej kval. 
 
IF Limhamn Bunkeflo ute i pressen för 3 veckor sedan med hur föreningen skulle hantera uppflyttning till 
division 2 2020. 
 
Undertecknad skriver inget är klart förrän det är teoretiskt klart för 9 poängs ledning för 3 veckor 
sedan har krymp till 1 poäng nu. 
 
Kom med inga förluster till Södra Sandby den 18 augusti förlust 3-0, sen 2-2 mot Kulladals FF och i 
helgen 1-2 mot IF Lödde. 
 
Samtidigt GIF Nike i hysterisk form och tappade senast poäng den 18 maj därefter 11 vinster och 33 
poäng! 
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Bottenstriden i division 3 Södra Götaland. 
BK Flagg  22 poäng. Ej kval 
Tomelilla IF  20 poäng. Kval 
FC Trelleborg  19 poäng. Nedflyttning till division 4 
Södra Sandby IF 17 poäng. Nedflyttning till division 4 
Kvarnby IK  3 poäng. Nedflyttning till division 4 
 
Här svär man säkert fortfarande i Södra Sandby efter förlusten hemma mot Kvarnby IK med 1-4 och 
deras enda poäng i serien. 
 
Kvarnby IK spelandes i division 2 2018 och nu går "hissen" nedåt utan "nödbromsar” och division 4 
2020. 
 
Veberöds AIF upplevt detta och vill minnas att "hissen" föll nedåt med 3 serier på 3 år.  
 
Rätta undertecknad "Adolf" om detta är fel? 
 
Gemensam nämnare för övriga 4 lag i bottenstriden, alla är nykomlingar i division 3 i år.  Undantag 
Tomelilla IF i spel i division 3 2018 men förlorade kvalet men fick till slut en gratis plats till division 3 när 
något lag "försvann” någonstans i Sverige. 
 
Då vet vi alla vad som väntar vår förening vid ett eventuellt kval och kvalseger i gruppspelet. 
 
3 omgångar återstår även i division 3. 
 
Herrar A och truppen densamma som mot Åkarps IF förra helgen: 
Johan Jönsson Joel Vom Dorp, Hugo Lindelöf, Maciej Buszko, Ted Hörman, Martin 
Pintaric, August Jönsson, Filip Qvist, Axel Petersson, Besnik Rustemaj, Alvaro Maldonado, 
Mattias Jönsson, Dante Kolgjini, Kristoffer Lindfors, Eric Skiöld samt Hampus Ekdahl.  
 
Ungdomslagen. 
16 av föreningens 18 ungdomslagen ute i spel denna helg. F 13 först på tisdag och P 15 matchen mot 
Lunds BK flyttad till den 2 oktober i Lund. 
Svårt att upprepa förra helgens alla vinster, men vi gör ett försök! 
 
Följer nu med spänning U 19 laget som spelar borta mot Skanör Falsterbo IF på söndag. Undertecknad 
vill att laget ska spela i division 2 nästa år och då med samma lag som vi spelar med idag. 
Betydligt bättre kvalitét på lagen i division 2.  
Förstärks på söndag av Hugo Lindelöf samt Mateusz Wieczorek från seniortruppen båda födda 00. 
  
P 14 I seriefinal mot Svedala IF borta i kväll. 
 
Knatte. 
5:e träningen i höst och avslutning 13 oktober. 
Funderade i veckan om alla nu var inskrivna för denna säsong, men nej så var inte fallet. 
 
Eva mailar om 4 nya knattar/knattor denna vecka. 
 
1 i P 6 född 13. Pontus Björk. 
1 i P 5 född 14. Vincent Fransson. 
1 i P 4 född 15. Jeppe Jephson. 
1 i F 4 född 15.  Ebba Viberg. 
 
3 av dessa då i Boll och Lek och nu helt fantastiskt 42 knattar/knattor i Boll och Lek. Tur att vi nu har 4 
tränare till dessa 4 och 5 åringar! 
 
Romelecupen.  
Då har vi öppnat för anmälningar och först ut 2 lag i P 11 från Dalby GIF. Även om ni ledare är mitt uppe 
i seriespel för höstens är vi i Romelecupen tävlingskommitté tacksamma om ni gör era anmälningar 
redan i helgen! 2 lag i samma åldersklass namn Svart och Vit. 
 
Ska ni spela i en åldersklass över er egen åldersklass typ födda 07 och vill ha ett lag i 06 då ska ni 
anmäla laget som Grön. 
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Skåneboll-8 åringar-IF Löddes knatteserie 
Ja då har Skåne-Boll tagit beslutet att från och med 2020 även ha 8 års serie under sin regi. Födda 12 
med andra ord. 
Vårt seriespel är ett komplement till dom tillståndsgivna tävlingarna ute i föreningarna skriver Skåneboll. 
 
Allt väl med detta beslut, men skapar oro för de föreningar som under många år drivit dessa 
knatteserier. Har varit i kontakt med IF Löddes "starka man" i Peter Joelsson och föreningen i 
diskussion om hur de ska agera inför 2020? 
 
Den stora och svåra frågan är åldersklassen födda 13 F och P 7. 7 åringar får ej spela 5 mot 5 2020 
utan då gäller 3 mot 3. 
 
Här har redan IF Lödde redan tagit beslutet att sådan serie kommer de ej att arrangera framförallt stora 
problem att fixa detta med planer, sarger stora investeringskostnader.  
 
Hur ska föreningarna göra som i Veberöds AIF med 20 spelare i varje åldersklass. 
Finns idag bara i teorin med 3 mot 3 men praktiken fler frågor än svar. 
 
Hur många spelare i laget? 
 
Hur många lag ska föreningen ha i varje åldersklass? 
 
Våra 7 åringar i år med Malin som huvudansvarig har förra året provat på detta med 3 mot 3 och sarg i 
en träningscup i Uppåkra och Malin nöjd med denna spelform.  
 
Sarger finns i ett ytterst få föreningar i Skåne idag och de som provat på denna spelform med koner är 
helt emot 3 mot 3 då fotbollen finns mer utanför planen än i spel. Här finns mycket att fundera på! 
 
IF Lödde återkommer om de ska göra ett försök med endast 8 årsklass eller lägga ner deras 
knatteserie. Ytters tråkigt om det blir så. 
 
Långt mail som vanligt haha och väntar till tisdag med text kring samarbetet mellan P 15-U 19 och 
seniortruppen. 
Text från ledarna från U-lagen och Tommy seniortränaren. 
 
Ha som alltid en trevlig helg när hösten börjar ge sig påmind. 
 
Text från alla matcher hoppas vi på! Hörs på tisdag! 
 
Hälsn. Staffan 
 
 
 
 


