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Staffan inför helgen 2-4 oktober 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Plötsligt oktober månad och av säsongen 2020 återstår exakt 45 matcher av seriespelet och denna 
helg den sista med många matcher. 
De allra flesta lag i spel och samtidigt stor avslutning i Löddeköpinge och IF Löddes knatteserie. 
 
P 7 Lag Vit, Lag Svart samt Lag Grön och tillsammans 6 matcher och också F 7 på plats med 1 Lag 
och 2 matcher. 
 
2-4 oktober        25 matcher. 
9-11 oktober      16 matcher. 
16-18 oktober      4 matcher. 
 
Herrar A ut i säsongens sista seriematch hemma på söndag och BK Högaborg väntar kl. 14.00. 
Truppen enligt följande; 
Hampus Ekdahl (MV), Daniel Svensson (MV), Isac Munthe, Joel Von Dorp, Eric Skiöld, Viktor 
Björk, Hampus Isberg, Henrik Ilmanen Brynell, Axel Petersson, Besnik Rustemaj, Selmir 
Halilovic, Ted Hörman, Mattias Jönsson, Martin Pintaric, Maciej Buszko, Andreas Holmstedt 
samt Kristoffer Lindfors (K) tillbaka efter avstängning.  
 
VAIF kan äntligen få spela en match utan press och ett kontrakt som är klart. BK Högaborg kan vid vinst 
och ett par resultat som går deras väg få en kvalplats som idag innehas av Malmö City FC. 
I tisdags vann  FBK Balkan mot Vellinge IF med 4-3 och seriesegern var klar. 
 
"Liket lever" kan man skriva om Tomelilla IF som vann sin första seger för 2 veckor sedan, vinst 2 i 
helgen som gick och legat på nedflyttningsplats i 8 omgångar och inför sista omgången nu plötsligt över 
de båda strecken. 
 
Tomelilla IF-Malmö City FC känn på den matchen på söndag. 
 
GIF Nike-Kulladals FF himmel eller helvete? 
 
Fortfarande kan alla 5 lagen från placering 8 till 12 klara ett kontrakt och alla riskerar att åka ut. 
Raffinerat var ordet när Veberöds AIF och vad glad undertecknad är när laget kan spela helt utan 
nerver med 13 poäng och 7:e plats. 
 
 

8 Tomelilla IF 10 2 2 6 11 19 -8 8 

9 GIF Nike 10 2 2 6 7 25 -18 8 

10 Kulladals FF 10 2 1 7 7 23 -16 7 

11 
IFK 
Simrishamn 

10 1 3 6 12 23 -11 6 

12 Råå IF 10 1 3 6 10 22 -12 6 
 
Damer A. 
Ja vilken avslutning som väntar på lördag och Romelevallen kl. 15.00.  
Ren seriefinal mellan Veberöds AIF-Blentarps BK. 
 
Tråkigt då all publik som vill se matchen inte kommer att komma in på Romelevallen.  
50 personer sen stängs grinden. Kom kl. 13.30 för att komma in! 
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Otroligt tråkigt är helt övertygad att matchen hade samlat minst 200 åskådare en vanlig säsong. 
 
Truppen enligt följande;  
Emma Larsson, , Basma Abenar, Minna Wetterling, Klara Bring, Linn Olsson, Elin Öjerholm,  
Nellie Nordin, Elin Ullner, , Moa Nordgren, Elin Nilsson, Iza Rosén, Camilla Barkblad, Elin Nilsson 
(Nisse), Lova Sjöholm-Wolfbrandt,  Moa Ahnelöf, Cornelia Bildtgård. 
 
Lycka till tjejer och vid vinst väntar MFF 2021. 
 

Lag S V O F GM-IM D FP P 

Hörby FF samt Rydsgårds AIF/Skivarps GIF spelat klart. 

Hörby FF  7 4 2 1 27-9 18 5 14              

Rydsgårds AIF/ Skivarps GIF  7 4 2 1 27-9 18 5 14              

Blentarps BK  6 4 0 2 22-5 17 3 12              

Veberöds AIF  6 4 0 2 24-11 13 3 12              

Som ni ser oavgjort på lördag då är båda lagen förlorare och seriesegern går till Hörby FF.  
 
Båda lagen måste gå för vinst. Helt otrolig avslutning på serien 
 
Romelecupen 2021 och andra inomhuscuper. 
Fortfarande en svår fråga om det går att arrangera  Romelecupen 2021. För tillfället  ser det mörkt ut. 
 
Skånecupen som MFF arrangerar kommer att spelas och redan öppnat anmälningssidan. 
En stor förening med mängder av heltidsanställda personal och redan klart hur de ska arrangera 
cupen.  
Läktare i olika sektioner längre uppehåll mellan matcher och mycket mer. 
 
Detta klarar vi ej av, vågar undertecknad skriva. 
Betydligt färre arrangörer som sökt tävlingstillstånd och ytterst få som i sin inbjudan beskriver hur de ska 
klara av sitt arrangemang? 
 
Askecupen som Askeröds IF arrangerar i Lågahallen i Hörby har däremot i sin inbjudan skrivit vad som 
gäller där. 
 
Max 11 spelare/lag. Dock får endast 9 spelare användas i varje match. 
Pga. rådande restriktioner får endast 15 personer/lag närvara. Detta är ink ledare och föräldrar. 
 
Vilken ekonomi får man då utan i princip publik på läktaren? 
 
De flesta av höstens alla cuper som spelas i november kommer ej att arrangeras detta år. 
 
Veberödshallen samt Nya Idalahallen.  
Ja när undertecknad flyttade hit 1988 var två hallar i Veberöd långt borta men nu finns de båda. 
 
Läser Niklas mail om tider i hallarna och Svalebo konstgräs i höst/vinter och alla lag som vill träna 
inomhus har tilldelats tid, tyvärr lika trångt på konstgräset som de sista åren. 
 
Julkalender. 
Det är sant att Julkalendrar kommit till kansliet hos Eva. 
 
Precis vid denna tidpunkt förra året började ni hämta ut dessa och då först ut på "marknaden" d v s alla 
fikarum där föräldrar jobbar och kan sälja. Skillnad på vara etta eller tia kan man skriva. 
 
Vänta inte utan kontakta Eva för att hämta ut dessa. Finns 1 200 sådana och förra året sålde föreningen 
1 079 st. 
 
40 kr till lagkassan och 10 kr till huvudkassan. Bättre villkor kan ni inte få! 
De första är redan uthämtade.  
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Knatte. 
Nästsista träningen på lördag 3 oktober och stor finalavslutning nästa lördag den 10 oktober. 
 
På lördag endast F och P 6 samt Boll och Lek på plats alla andra i Löddeköpinge för final där. 
 
Ja då kör vi en stor helg till med massor av matcher och hela 12 matcher i Veberöd från fredag kväll till 
söndag eftermiddag. 
 
Hörs på tisdag och texter av förhoppningsvis alla lag! 
 
Hälsar Staffan 
 
En matchtext. 
P 10 med Björns text 
Helgens match spelade vi mot Hörby FF . För första gången på länge kom vi till start med hel trupp.  
Det blev en jämn första halvlek. Vi höll en hög press och killarna kämpade på riktigt bra.  
Vi tog över spelet ju längre matchen gick och vinst med 5-2. 

 


