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Staffans sammanfattning vecka 39 inför helgen 
 
 

 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Se bilder från Göteborg och Folkspels stora festkväll som ledde till att två 
föreningar fick högsta vinsten av 50 föreningar på plats. 
I första dragningen fick VAIF 10 000 kr för att som sista moment denna kväll dras i andra chansen och 
då small det till och 10 000 kr kunde bytas ut till 100 000 kr. Fantastiskt! 
  
Fredag 25 september och en statlig tjänsteman får löning denna fredag hurra. 
Fotbollen på fulla varv men nu inne i ett spel som i princip spelas om lör.-sön och styrda omgångar av 
Skåneboll för att alla matcher ska få domare till sina matcher. 
 
Denna helg håller vi mest våra ögon och öron på resultatet ute i Dösjöbro IF som möter Hammenhögs 
IF och nu ska det avgöras vilket lag förutom Hammenhögs IF som tar den andra kvalplatsen som kan 
leda till division1 2016.  
Södra Sandby IF Dam till Lindängen och mötet med BK Olympic som först och främst ska ge en seger 
för att kvalchansen ska leva.  
 
En serie i höst som visat att topplagen vunnit sina matcher med större marginal än i våras och Dösjöbro 
IF fortfarande utan poängförlust efter sommaren. Södra Sandby IF tappat 2 poäng i bortamatchen mot 
BK Höllviken och 2-2 i denna match.  
 
Hammenhögs IF med 5 tappade poäng i höst måste ge allt i matchen och förhoppningsvis visa den 
respekten att deras insats på plan avgör vem som tar andra platsen.  
Oavgjort i Dösjöbro och Södra Sandby IF vinner då är kvalplatsen i hamn. Svaret vet vi ca kl. 16.50 på 
lördageftermiddag. 
  
Tabelläget inför sista omgången. 
Hammenhögs IF 21 19 1 1 86-21 + 65 mål 58 poäng.
Dösjöbro IF 21 18 0 3 88-22 + 66 mål 54 poäng.
Södra Sandby IF 21 17 2 2 107-29 + 78 mål 53 poäng.
  
Lagtruppen till årets sista seriematch borta mot BK Olympic lör. 26 september kl. 15.00 enligt Stefan; 
Kajsa Arkelius, Emma Larsson, Lina Jeppsson, Sanna Jeppson, Louise Jonsson, Lina Härle (K), 
Pia Sjöholm, Cathrine Jonsson, Ida Nilsson, Elin Jönsson, Moa Augustsson Holm, Anna 
Larsson, Erika Nilsson, Elin Johansson, Matilda Sjöström samt Alice Blixt.  
Lycka till tjejer och så håller vi alla tummarna för Hammenhögs IF på lördag. 
  
Herrar A åter en bortamatch denna lördag mot Tomelilla IF och även om laget vann borta mot BK Flagg 
är det 6 poäng upp och drygt 20 mål att ta igen och det kommer inte att lyckas. 
Däremot är det viktigt med ett bra avslut på säsongen och nästa veckas sista seriematch hemma mot 
Hyllie IK. 
  
Lagtruppen till årets näst sista seriematch borta mot Tomelilla IF lör. 26 september kl. 14.00 enligt Lars 
Olof; (Jonas A springer Lidingöloppet denna helg) 
Adam Ravn, Jesper Ekdahl, Markus Larsson, Marcus Nilsson, Jakob Mattsson, Christian 
Svensson, Ted Petrusson, Oliver Jönewi, Tobias Karlsson, Filip Qvist, Alexander Fredriksson,  
Oskar Pott, Viktor Moberg, Erik Roslund, Viktor Björk, Jeff Pettsson, Mattias Jönsson samt 
Magnus Hommel.  
Lycka till pågar! 
  
Ungdomslagen. 
Ännu en helg full av ungdomsmatcher och 24 sådana under fre.-sön, hittar bara P 15 Södra samt F 11 
Harlösa IF/Veberöds AIF samt F 9 som ej har match i helgen. 
Se CuMap och alla matcher. 9 i Veberöd med början i kväll. 
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Romelecupen 2016. 
Nu är allt på plats med tävlingstillstånd bl. a och anmälningssidan är öppen sen en knapp vecka. 
Nästa vecka gör föreningen ett massutskick av mail till ledaradresser som tidigare deltagit i 
Romelecupen.  
  
IF Lödde genom Peter Joelsson skickar också vår inbjudan till alla lag som deltar i deras knatteserie på 
ett ungefär 140 lag och sen får vi se var vi hamnar till slut. 
  
193 lag deltog 2015 och "taket" 2016 har satts till 220 lag. 
  
Än en gång vill undertecknad be samtliga ledare i Veberöds AIF att anmäla sitt lag för att få upp antalet 
direkt. Idag endast 5 VAIF lag av totalt 15 lag anmälda, men vi var 29 lag från föreningen som deltog 
2015 så här ska in betydligt fler VAIF lag innan undertecknad är nöjd. 
Anmäl alla VAIF lagen i helgen. Tack på förhand! 
  
Knatte. 
Näst sista träningen denna säsong på Romelevallen och final lördagen 3 oktober med prisutdelning och 
grillad korv som vanligt. 
  
Alla åldersklasser i träning i lördags och ca 75 knattar/knattor på plats och som vanligt ett visst "svinn" 
på höstens träningar speciellt i den yngsta åldersklassen. 
  
Fotbollsakademin. 
Bosse informerar om ett fortsatt högt deltagande på ca 30 ungdomar varje fredag. 
  
Planering 2016. 
I full gång med olika möte där föreningen ska försöka vara klar med vilka åldersgrupper vi ska spela 
med i nästa års ungdomsserier? 
Ett febrilt arbeta som redan sjösatts med berörda ledare/tränare och Bosse Jeppsson som kordinator av 
detta. 
Vilka åldersklasser lämnar 7 manna fotbollen och spelar 9 eller 11 manna 2016 är en fråga. 
Vilka lag och tränare ska de äldsta lagen har 2016? 
Vilka förändringar gör vi med de båda P 15 lagen samt P 14 till nästa år och/eller gör vi någon 
förändring? 
Sammanslagning av åldersklasser som tidigare ej tränat tillsammans? 
  
Många frågor som förhoppningsvis ska ge svar senare i höst. 
  
Som vanligt önskar undertecknad er alla en skön helg som lovar härligt väder både lör.-sön och som 
vanligt hoppas undertecknad på en drös av referat "trilla in" i mailboxen. 
  
Hälsn. Staffan  
  
PS! Nu bara 5 dagar kvar till att vi ser Real Madrid på Swedbank, längtar redan till denna kväll. Mina 
första minnen av denna storklubb härrör sig från slutet av 50 talet och börja av 60 talet med den 
berömda trion Alfredo Di Stefano argentinare som tillsammans med Ferenc Puskas samt Gento bildade 
en underbar anfallsstyrka i den vita tröjan.  
Underbara lirare alla med sina olika förtjänster. 5 raka Europacup segrar som den hette på den tiden. 
Puskas den fruktade centertanken som gjorde 49 mål på 58 matcher i Europacupen och 800 mål på 1 
100 matcher i Real Madrid säger allt. Nu nya storstjärnor som kommer till Malmö. 
  
Kan organisationen i MFF stå pall för allt detta? 
Frågorna haglar in till kansliet med frågor om hur man köper biljetter till Real Madrids träning på 
tisdagkväll? Ja du milde Jesus vilket drag det blir när laget anländer Malmö på tisdag. 
 


