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 Staffans sammanfattning inför helgen 13-15 oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Den sista spelomgången för årets säsong och 7 matcher i Cumap, hör ryktesvägen dock att det finns 
ytterligare ett par matcher som flyttats sent och troligtvis spel in i nästa vecka också. Tur att konstgräset 
finns för de båda naturgräsplanerna är stängda för säsongen. 

Kval i helgen och skönt att vår förening ej är inblandad i år alla minns förra året och Södra Sandby IF i 
dubbelmöte. 

Träningsuppehåll gäller för herrtruppen och startar igen den 24 oktober (läs under Herrar A som 
coachen skriver på nu d v s Daniel) träningsstart dagen efter att MFF mött AIK i Malmö. 

Mitt största problem och funderingar för stunden är när undertecknad kan köpa en matchtröja med 2 
stjärnor på bröstet? Har man för lite problem för tillfället? Haha! 

Kommer att glida omkring på jobbet som vanligt med tröjan på under ett par dagar men i hörnet på plan 
2 finns ett antal arbetskamrater från Helsingborg och där råder fortfarande likvaka sen ett år tillbaka och 
vill ej strö mer salt i såret på dessa. Tycker nästan synd om dessa individer. 

Tror att det blir Kämpavallen på lördag och Janstorps AIF-Hanaskogs IS och min analys är att 
Hanaskogs IS vinner båda matcherna. 

Öster om Veberöd spelar både Blentarps BK samt Sövde IF sina returmatcher för en division 5 plats 
2018. 

Blentarps BK har med sig hem 2-2 borta mot Jägersborgs IF från det nordöstra hörnet av Skåne och 
Sövde IF 2-1 hemma mot Spjutstorps IF för returmatch i Skillinge nu. 

16 man i truppen i lördags och i Sövde IF fanns 13 spelare med Veberöds AIF som moderklubb och 
ytterligare 2 spelare som spelat fotboll i VAIF. 

Tog ett snack med Christian Ahldin samt Marcus Larsson om eventuellt division 5 spel 2018? 

Båda, man vill vinna alla matcher som spelas, men en träning i veckan tveksamt om detta räcker 
i division 5?  

Spelas någon seriematch måndag till torsdag är veckan träningsfri vet ej om man ska skratta eller 
gråta? Lycka till dock för båda lagen på lördag! 

Genarps IF redan seriesegrare och klara för division 4 spel 2018. 

Möte i tisdags i Veberöd och Falk träffades där dvs.  alla fotbollsföreningar i Lunds kommun och nu 
agerar Genarps IF, Södra Sandby IF samt Veberöds AIF gemensamt och en skrivelse till Skåne-Boll om 
spel i samma division 4 serie nästa år. 

Finns det någon gammal VAIF:are som kan berätta för undertecknad när dessa 3 klubbar spelade i 
samma serie senast? Jonas A vet du?  
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Stor avslutning för våra 7 manna lag på Svalebo konstgräs på lördag och Jessica mailar detta; 

Upplägget för lördag är två grupper med 4 lag i varje. Sen kör vi planeringsmöte där ettorna i varje 
grupp möts osv. 
 
92 st killar och tjejer anmälda 😊 
 
Mat beställt från Niromas som sponsrar en del av kostnaden, kycklingwrap. 
ICA sponsrar med saft, kexchoklad och frukt 
VEIDEC sponsrar med priserna till vinnarna. 
Sen har vi köpt in en gåva till alla deltagare. 
 
Nu hoppas vi bara på fint väder. 
Nytt för i år är att äldsta laget/lagen bemannar kiosken denna dag, dvs. P05 och F05. 08.45-15.00.  
 
Lycka till med arrangemanget önskar undertecknad! 
 
Romelecupen 2018 
Ny påminnelse om Romelecupen 2018 har skickats ut från Eva på kansliet, MFF till ett 80 tal föreningar 
i Nätverket samt Peter Joelsson ansvarig för IF Löddes knatteserie och 150 ledare som fått vår 
inbjudan via Peter. Ger resultat direkt och i skrivande stund 164 lag anmälda och "taket" är 220 lag till 
slut. 
40 lag fler anmälda än samma tidpunkt förra året. 
 
Just nu lever F 02, F 03 samt F 08 "farligt” med endast vår förening anmälda till F 02 samt F 03 och 2 
lag i F 08 (där föreningen ej har några tjejer).  
En vecka till sen stryker vi dessa 3 klasser om det ej inkommit fler anmälningar och ökar på i andra. 
Fullt i ett par pojkklasser redan.  
 
Bingolottos Julkalender. 
Finns redan att hämta på kansliet och kontakta Eva. Öppet på kansliet till kl. 19.30 om onsdagar. Tycker 
personligen att här är lättförtjänta pengar att stärka upp era lagkassor. Provision 10 kr till föreningen 40 
kr till lagkassan. Kan säljas av alla åldersklasser ända ner till födda 12. Fråga deras föräldrar det gjorde 
undertecknad med "mina" 90;or när de var 5 år och inga problem med föräldrar som sa nej. Alla sa JA! 
 
20 spelare varje familj tar 5 kalendrar och 100 säljer och 4 000 kr in på ert lagkonto. Toppen! 
Från att ha sålt dryga 1 000 kalendrar har vi de senaste åren backat ner till 700 sålda, det är dags 
att tillbaka en del av "marknaden". 
Inga risker allt som blir osålt tillbaka till Folkspel. Kom igen nu och det gäller alla åldersklasser i 
föreningen.  
Brukar stämma av på jobbet när den första föreningen börja sälja av ett tiotal till sist och inga kalendrar 
nere fikarummen ännu.   
 
Med dessa ord önskar undertecknad alla en bra helg och mörkret kommer allt snabbare om kvällarna. 
 
Staffan 

 


