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Staffans sammanfattning vecka 42 inför helgen 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Fredag igen och vi skriver 17 oktober och den stora "båten" ska lägga till efter att föreningen spelat över 
400 matcher inklusive matcherna i IF Löddes knatteserie. Imponerande siffra! 
 
18 matcher återstår och nu färdigt spelat för Herrar A sen ett par veckor tillbaka och även Damer A 
Södra Sandby IF klar med sitt seriespel. Juniorlaget också spelat sista matchen i helgen som gick och 
nu främst alla ungdomslagen i sista omgången + Damer U Södra Sandby IF/Veberöds AIF som 
föreningen också kan gratulera till en härlig serieseger och matchen i kväll fredag på Romelevallen blir 
mer av akademisk betydelse, men laget vill säkert vinna matchen och går då in med full pott och inga 
tappade poäng i höst.  
 
Fredagkväll avgörs också serien för F 12 Vit som på Ljungvalla möter Furulunds IK i en ren seriefinal. 
Tabellägget inför denna sista match i serien. 
 
Furulunds IK 1 7 5 1 1 22-10 12 16 
Veberöds AIF Svart 7 5 0 2 29-10 19 15 
  
P 15 Skåne till Helsingborg och HIF väntar. Skrev i veckan lite grus i maskineriet. 3 förluster på de sista 
4 omgångarna, men naturligtvis en otroligt stark prestation av killarna att var inblandade i en toppstrid i 
Gr A Skåneserien. Försöker kolla bakåt i tiden när ett VAIF lag hade en topplacering i Skåneserien sist 
och spel i Gr A? Inte till 100 procent men undertecknad fick tillsammans med Jan Röstling lagledare 
båda tillsammans med tränarna Lars Olof Jönsson samt Mårten Lindfors bilda ett team kring killarna 
födda 90/91 och en 4;e plats i Skåneserien 2006 d v s 16 års serie. 
 
Kan 00 rubba denna prestation? 
Tabellägget inför sista omgången, dock IF Limhamn/Bunkeflo med en uppskjuten match och vinner 
laget båda dessa två matcher står de som seriesegrare till slut. 13 september och VAIF vinner med 2-1 
mot IF Limhamn Bunkeflo, men sedan kom första förlusten borta mot MFF 5-2, vinst mot Staffanstorps 
GIF hemma 3-0, förlust mot Husie IF borta 3-1 och tyvärr årets första förlust på hemmaplan och 1-4 i 
helgen som gick mot Bjärreds IF.  
Tabelläget inför sista omgången. 
 
Husie IF 1 8 5 0 3 31-21 10 15 
IF Lödde 8 4 3 1 23-14   9 15 
Veberöds AIF Svart 8 5 0 3 18-15   3 15 
IF Limhamn/Bunkeflo 7 4 2 1 26-12 14 14 
 
Chans på topp 3 och medalj?  F 12 Svart idag på en 4;e plats men det går att räkna ut en andra plats 
om alla resultat går lagets väg i sista omgången. 
En direkt seriefinal mellan ettan och tvåan i helgen samt att IK Pandora spelat färdigt och F 12 Svart 
möter Sjöbo IF hemma på sön 18 kl. 11.00. 
Tabelläge inför sista omgången. 
 
Smygehuk FF 6 5 0 1 15-8 7 15 
BK Höllviken Vit 6 4 1 1 16-7 9 13 
IK Pandora 7 3 2 2 26-12 14 11 
Veberöds AIF Svart 6 3 1 2 16-9 7 10 
 
 
 
Naturligtvis många av våra ungdomslag som gjort bra prestationer under säsongen och spel i Gr A ett 
betydligt tuffare motstånd än B eller C och så ska det vara naturligtvis, men naturligtvis än svårare att 
nå en topplacering där. 
Lycka till alla i helgen när era matcher sätter punkt för årets seriespel 2015. 
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Herrar. 
Undertecknad nås av beskedet att föreningen har sagt upp kontraket med Fredrik Sundblad och det 
blev endast en säsong för Fredrik i VAIF. Undertecknad som följer föreningen lite från "sidan" de sista 
åren har ej full koll på varför detta beslut tagits, men naturligtvis en höstsäsong som blev riktigt usel och 
12 poäng efter 10 omgångar och 7 poäng ner till 9;e plats och kval blev efter 6 juni med en borta seger 
mot GIF Nike med 4-1 efter denna seger tog laget endast 6 poäng på de sista 12 matcherna d v s av 36 
möjliga blev det 1 seger och 3 oavgjorda och 8 förluster. 
  
Svaret varför gick det så här illa? 
Undertecknad har ej svaret och kanske ingen annan har det i heller i föreningen? 
En tunn trupp som blev än tunnare under säsongen, dålig träningsnärvaro på en del spelare som 
kanske till sist visades sig med prestationen på plan? 
  
Vill tacka dig Fredrik för denna säsong i Veberöds AIF och alla referat du levererat till undertecknad och 
passar på att önska dig lycka till i en annan förening. 
Ny tränare i Veberöds AIF ej klar i skrivande stund. 
 
Damer. 
2016 med en ny huvudtränare i Benny Fehrlund som under några år tränat Borgeby FK i division 1 
Damer och föreningarna hälsar Benny välkommen till Södra Sandby och Veberöd. 
Stefan Jönsson tar ett steg tillbaka och assisterande tränare nästa säsong tillsammans med Jörgen 
Svensson i år med som biträdande och tillsammans med Elin Rosén ansvaret för Damer U. 
 
Romelecupen 2016. 
Idag 115 lag anmälda och för första gången fler anmälda än platser kvar. 115 anmälda 105 platser kvar 
att fylla och då nå "taket" på 220 lag. 
Det kommer att bli svårt då intresset viker för varje år i de äldre åldersklasserna, tyvärr. 
F och P 01 är vi snart på väg att stänga ner med vardera 1 lag från VAIF i inkomna anmälningar och 
klasserna kommer ej till spel med stor sannolikhet.  
  
Har ställt frågan till Stefan Jönsson om en inbjudnings turnering för Dam under en lördagkväll/natt för att 
locka publik i hallen. Inget svar ännu från Dam. Herr och/eller juniorturnering? 
P 08 största klassen så här långt och vi har redan öppnat upp klassen för 4 nya lag i två omgångar. 
Idag 24 lag anmälda. 
  
Bingolotto och Julkalendrar. 
Då har Bingolotto i Göteborg nåtts av beskedet att den f.d. "Bingoberra" dykt upp igen i Veberöds AIF. 
Död och begraven trodde de flesta men ack icke så. 
  
Fullt med statistik kommer från Göteborg och de känner till att "Bingoberra" går i gång med sådan 
statistik. 
  
644 julkalendrar sålda 2014 och för första gången 100 kr per kalender. 
Rekordförsäljning av Julkalendrar och då 50 kr från 2012 och siffran 1 095 sålda.  
  
2015 först ut med 900 kalendrar 200 i nybeställning och Eva mailar att idag finns endast 25 kalendrar 
på kansliet. 1 095 ska slåss naturligtvis och 1 100 levererade till föreningen och som undertecknad 
skrev 25 kvar. Nu kommer beställningar till Eva med ytterligare 10 eller 20 till olika åldersklasser.  
Bara beställ via Eva om ni behöver komplettera, inget antal är för litet. 
  
November-december de två bästa försäljningsmånaderna för Folkspels produkter i form av 
Julkalender, Sverigelotten samt Bingolotten. En vanlig helg omsätter Bingolotto ett par miljoner, men 
till Uppesittarkvällen den 23 december är omsättningen över 100 miljoner. Detta ska föreningen 
utnyttja naturligtvis. 
  
Ej helt klart ännu men förhoppningsvis tar F 03 tillsammans med F 04/05 hand om Uppesittarkvällen 
när människor rycker lotter ur händerna på tjejerna vid Konsum. 
  
För sista gången denna säsong önskar undertecknat referat från de 18 matcher som spelas i helgen 
med början i kväll och årets sista seriematch på Romelevallen och Damer U i spel.   
F 14 Skåne mot serietvåan Vellinge IF redan kl. 17.30  på Svalebo konstgräs och seriefinal på 
Ljungvalla kl. 18.30 för F 12 Vit mot Furlunds IK. 
  
Hörs på tisdag hälsar Staffan "Bingoberra" Darfelt 


