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Staffan inför helgen 9-11 oktober 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 9 oktober och fotbollen med sitt seriespel i småklubbsvärden är inne på upploppet. 
 
Kvalmatcher har börjat och skönt att slippa sådana nerviga historier. 
 
Malmö City FC med sin andra plats kvalar mot Halmstadslaget BK Astrio. 
 
Råå IF kvalar för att behålla sin plats i division 3 och möter Bjärreds IF, Lunnarps BK samt Gärsnäs AIS 
i ett gruppspel. Gruppsegraren spelar i division 3 2021. 
 
Senior truppen har uppehåll sen en vecka tillbaka och håller även nästa vecka. 
Lagfest på lördag den 17 oktober. 
 
Damtruppen och Damer B avsluter sitt seriespel i helgen med match mot TFF och stänger sen ner 
träningen i ca 3 veckor. 
 
Även där väntar festligheter när seriesegern ska firas! 
 
Undertecknad nöjd och lite skrytsam och uttrycket Även en blind höna kan finna ett korn kan 
användas. 
 
Tidigt på säsongen skrev undertecknad innan seriestart tippade 13 poäng till Herrar A för att klara ett 
kontrakt och 13 poäng tog laget och kontraktet var klart innan sista omgången! 
 
Älskar  statistik det vet ni alla haha och byggde detta på 13 poäng genom att kolla 5 till 6 år tillbaka i 
division 3 Södra och det visade sig att med 22 omgångar har ALDRIG ett lag med 26 poäng ramlat av 
serien eller behövt kvala! 
 
Kom inte och säg att statistik är ointressant! 
 
Fick ytterligare ett sådant besked i söndagskväll efter MFF vunnit med 4-0 mot Kalmar FF och ett 
statistikinstitut stoppade in i datorer  MFF ledning med 9 poäng och BK Häcken med en match mindre 
spelad och ur datorn kom att MFF vinner Allsvenskan till 97 procent. Sov extra bra i söndagsnatt.  
 
Adventskalender. 
Idag har lagen hämtat ut 400 kalendrar. Förra året vid exakt samma tid ca 800 utdelade.  
Ni börjar väl inte tackla av? 
 
Drar det  en gång till. Ingen risk för förluster alla osålda tillbaka till Eva på kansliet som i sin tur 
returnerar dessa till Bingolotto i Göteborg.  
VAIF riskerar inte en krona och era lagkassor inget heller. 
 
Tar ett exempel. 
P 7 födda 13 som fortfarande ökar med antal knattar och Christoffer berättar i ett mail att truppen nu är 
28 betalande medlemmar.  Minst 5 nya efter sommaruppehållet och föreningens största enskilda 
åldersgrupp. 
 
Laget hämtar 112 kalendrar och varje förälder till en knatte där får 4 kalendrar att sälja.  
 
Dessa kommer att  ta slut samma dag som kalendern delas ut. 
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Var inte rädd för att sälja 100 kalendrar 4 000 kr till lagkassan och 1 000 kr till centralkassan i 
föreningen. 
 
Vill nästa fredag skriva att 1 000 kalendrar är utdelade! 
 
Saxat från olika ledare i veckan. 
 
Börjar med Henrik Boman som upplevde en härlig helg med Damlagets serieseger och som Veberöds 
största Tottenham supporter skrev innan U 19 referatet; 

Den goa helgen fortsatte när Spurs slog Utd med 6-1. Blev ännu bättre när Aston Villa slog Liverpool 
med 7-2.  

Vet inte om jag kommer får uppleva något liknande igen  . 

Jenny Wanegårdh efter undertecknads grattis till seriesegern. 

Tusen tack Staffan! 

Det var en riktigt skön seger som tog oss hela vägen fram! 
 
Nu fortsätter vi att jobba med truppen och ser framemot div 3 redan 2021! 
 
PS! en knäpp på näsan till Ystad Allehanda som tippade oss som 5:a.... 
 
Lagkaptenen Elin Öjerholm efter seriesegern; 
Vi var ett gäng som firade tillsammans med ledarna i klubbstugan lite spontant. Vi beställde mat från 
Valentino pizzeria och hade en trevlig stund innan vi skiljdes åt vid kl. 22. Vi var inte alla men det var en 
trevlig kväll! 
 
Helt fantastiskt att  få vinna serien! 
 
Jörgen Svensson; 
Blir inte lätt att löneförhandla med, skriver undertecknad. 
Hej Staffan. 
Önskar plantid på Svalebo för träningsmatcher för Dam enl. följande. 
  
*Söndag 22/11 kl. 14.00 
*Fredag 11/12 kl. 19.00 
Motstånd ej klart. 
Guldtränaren 
 
Ja en underbar vecka föreningen upplevt och som alla ska njuta av. Det kommer år som blir sämre. 
 
Landskrona BOIS-Torns IF i veckan kanske inte mycket skriva om men på plan 2 VAIF killar i Tobias 
Karlsson Torns IF samt Oscar Petersson Landskrona Bois. Båda killarna utsprungna från VAIF:s 
knatteverksamhet. 
 
Känner båda sen  de var 5 år och skriver stolt som en tupp bättre föredömen kan vår förening ej få. 
 
Båda 2 underbara killar och efter matchen intervjuas båda av SDS reporter som inte kände till deras 
samband. 
 
Landskrona BOIS vinner matchen med 2-0 och kommer säkert att nå en kvalplats till sist. Oscar 1 mål 
och börjar nu närma sig den form som tog honom till MFF, en gång  men säkert 3 jobbiga skador har 
stoppat hans utveckling. 
 
Oscar som för tillfället bor i föräldrar hemmet i Veberöd och Tobias detsamma tog naturligtvis bilen 
tillsammans till Landskrona! 
 
MFF Dam vinner division 4  Sydvästra och full poäng med målkvot 139-0. 
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Lyssnade i torsdag på Radio Malmöhus och Gunnar Brink som gick  till hårt angrepp mot MFF som slog 
sönder en liten fotbollsklubb som Dösjöbro IF som åker av division 1 med minus kvot på 50 mål och 
laget i år mer eller mindre ett U lag. 
 
Är benägen att hålla med och MFF tränaren från Dösjöbro IF har hållit i alla tåtarna och värvat hela 
Dösjöbro truppen och till och med ett par nyförvärv på väg till  Dösjöbro IF vände på bilen och tog 
riktning mot Malmö och MFF. 
 
Nej det var inte snyggt! 
 
Sitter och kollar alla möjliga serier denna vecka och studsar till i P 16 Norra och resultatet Kvidinge IF-
Hörby FF 2-44? 
 
Fel rapporterat av domaren, nej icke så 8 förluster men ingen w.o. från Kvidinge med målkvoten 11-171. 
 
Hur har detta gått till? 
 
Små marginaler i många av årets serier med enkel serie och 11 matcher som max. 
 
Tomelilla IF tar 6 poäng och i sista matchen leder de hemma med 1-0 mot Malmö City FC  och slipper 
kvala sig kvar till matchminut 62 och då 1-1 och matchminut 65 1-2 och ned på nedflyttnings plats och 
får lämna division 3 Södra. 
 
GIF Nike vinner hemma med 1-0 mot Kulladals FF som i sista omgången ramlar ner under strecket för 
första gången denna säsong och ramlar av serien. Små marginaler  åter.  
 
Knatte. 
Stor prisutdelning och grillad korv med dryck, kommer att missa denna underbara dag för första gången 
på 24 år. 
 
Lycka till Jessica med allt och den hjälp du får i morgon. 
 
Futsal och inomhusspel. 
Glöm undertecknads förvirrade mail om Uppåkra Cup. Läste foldern och inbjudan för i år och lyckades 
sen ta fram antal anmälda lag från hösten 2019??? 
 
Rätt siffra 54 lag anmälda ca hälften från arrangörs föreningen och är tydliga i sin inbjudan att de 
förbehåller sin rätt att spela cupen utan publik. 
 
Undertecknad tror att deras cup med stor sannolikhet kommer att ställas in. 
 
Romelecupen 2021? 
Naturligtvis ett styrelsebeslut men frågar ni undertecknad blir svaret nej. Ser inga möjligheter idag att 
fixa denna cup och framförallt få någon ekonomi på cupen. 
 
Ytterst få cuper som kommer att spelas och  än en gång Skånecupen med MFF som arrangör har de 
"muskler" att klara detta arrangemang med trängsel maxpublik mm. 
Nu 272 lag anmälda och 6 VAIF lag har nu blivit 9. 
 
Veberöds AIF         Pojkar 11 Svår - födda -09 el. senare 

Veberöds AIF         Pojkar 11 Svår - födda -09 el. senare 

Veberöds AIF Pojkar 12/13 - födda -08 el. senare 

Veberöds AIF Pojkar 12/13 - födda -08 el. senare 

Veberöds AIF Pojkar 14 - födda -06 el. senare 

Veberöds AIF Pojkar 15- födda -05 el. senare 

Veberöds AIF Pojkar 15- födda -05 el. senare 

Veberöds AIF Flickor 13 - födda -07 el. senare 
Veberöds AIF Flickor 14 - födda -06 el. senare 

 
Ej köpt av MFF haha, men skriver ta chansen detta år och spela i 
Skånecupen, utbudet för övrigt minimalt. 
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Hörs på tisdag och i helgen 15 matcher. Hälsar Staffan 
  

Se alla åldersklasser nedan, 
Alla åldersklasser som spelar i icke tävlingsklass erbjuds Lätt eller Svår klass. 

  

  
  

   

POJKAR 7 LÄTT - FÖDDA -13 EL. SENARE    Ange förening först 

POJKAR 7 SVÅR - FÖDDA -13 EL. SENARE    Ange förening först 

POJKAR 8 LÄTT- FÖDDA -12 EL. SENARE    Ange förening först 

POJKAR 8 SVÅR- FÖDDA -12 EL. SENARE    Ange förening först 

POJKAR 9 LÄTT- FÖDDA -11 EL. SENARE    Ange förening först 

POJKAR 9 SVÅR- födda 11 El. senare    

POJKAR 10 LÄTT - FÖDDA -10 EL. SENARE    Ange förening först 

POJKAR 10 SVÅR - FÖDDA -10 EL. SENARE    Ange förening först 

POJKAR 11 LÄTT - FÖDDA -09 EL. SENARE    Ange förening först 

POJKAR 11 SVÅR - FÖDDA -09 EL. SENARE    Ange förening först 

POJKAR 12/13 - FÖDDA -08 EL. SENARE    Ange förening först 

POJKAR 13 - FÖDDA -07 el senare   

POJKAR 14 - FÖDDA -06 EL. SENARE    Ange förening först 

POJKAR 15- FÖDDA -05 EL. SENARE    Ange förening först 

POJKAR 16 - FÖDDA -04 EL. SENARE    Ange förening först 

POJKAR JUNIOR - F. -02 EL. SENARE   

FLICKOR 9 - FÖDDA 11 EL. SENARE    Ange förening först 

FLICKOR 10 - FÖDDA -10 EL. SENARE    Ange förening först 

FLICKOR 11 - FÖDDA -09 EL. SENARE    Ange förening först 

FLICKOR 12/13 - FÖDDA -08 EL. SENARE    Ange förening först 

FLICKOR 13 - FÖDDA -07 EL. SENARE    Ange förening först 

FLICKOR 14 - FÖDDA -06 EL. SENARE    Ange förening först 

FLICKOR 16 - FÖDDA -04 EL SENARE   
 

 
 


