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 Staffan inför helgen 21-23 oktober 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare 

Fredag 21 oktober och årets sista tävlingsmatch ska spelas och också den viktigaste denna säsong. 
"Andra halvlek" ska spelas mot Södra Sandby IF och en plats i division 4 står på spel inför säsongen 
2017. 

Veberöds AIF i  "förarsätet" efter 3-1 borta i lördags, men den person som försöker övertyga 
undertecknad att detta är klart kommer att misslyckas.  

Har varit med för länge i fotbollsvärlden  för att tro att detta är klart och bara ska spelas av.  

Ted Petrusson tillbaka efter sitt barndop i lördags är en bra förstärkning när det blåser snålt. 

Övriga återbud till förra lördagens match var av skäl att de ej spelar denna helg heller. Helt rätt enligt 
undertecknad och skriver som partiledaren för VPK C H Hermansson sa i sitt brandtal 
1969 citat  "någon djävla ordning ska det va i vårt parti" slut citat. 

Första gången undertecknad hörde att fotbollen ej längre är en lagsport utan även denna sport på 
individnivå var den legendariska målvakten i VAIF och Anders Nilsson som tränade mest och bäst. I 
detta fall håller undertecknad fullt ut med Anders, förr ställde man upp för sitt lag i våt och torrt, detta 
gäller ej längre sen många år, tyvärr. 

Truppen enligt följande 
Adam Ravn, Marcus Larsson, Kristoffer Lindfors, Hugo Lindelöf, Simon Ståhl, Filip Qvist, Oliver 
Jönewi, Philip Olsson, Viktor Björk, Mattias Jönsson, Wale Samuel Idowu, Edwin Song Yuh, 
Viktor Moberg, Linus Gerdtsson, August Jönsson samt Ted Petrusson. 

Niklas Widerberg Södra Sandby IF tränare lämnar följande lagtrupp 
David Hultgren, Dennis Jurs, Fredrik Jönsson,  Johannes Hultgren, Carl Jönsson, Pontus 
Svensson, Eric Norling, Jonathan Borg, Andreas Holmberg, Nicolai Paradis, Isak Dovrén, Robin 
Andersson, David Jönsson, Anton Grèen, Martin Kindberg, Noah Paradis. 

Må bästa lag vinna och gärna med vit tröja och svarta byxor haha! 

Fotbollsavslutning för alla 7 mannalagen i morgon lördag kl. 08.30-12.00.  
Flyttad till Svalebo konstgräs och ej Romelevallen  (för vått) och som ska klara av en kvalmatch innan 
planen stängs för denna säsong. 

Ca 90 spelare och 15 ledare är med denna dag och lag som MFF, Arsenal, Bayern Munchen, 
Manchester United ,Real Madrid, Juventus, Barcelona, Arsenal samt inte minst Veberöds AIF i spel.  

En blandning av tjejer och killar i åldersklasserna 04-07. Mycket uppskattat sen några år tillbaka med 
denna avslutning. Välkomna ner och kolla på detta. Spelas på Svalebo konstgräs efter allt regnande i 
veckan och förhoppningsvis kommer alla spelare och ledare tillbaka för att se kvalmatchen och för att 
heja fram det vita laget kl. 14.00 på Romelevallen. 

Romelecupen 2017. 
Då gör föreningen via Eva den första påminnelsen om vår inbjudan och IF Lödde och dess knatteserie 
via Peter Joelsson också en andra "blänkare" om cupen. Brukar vi få ett gensvar direkt. 

Idag 21 oktober ca 160 lag anmälda, en mycket bra siffra och "taket" satt till 220 lag. Dock några 
åldersklasser som lever farligt och endast VAIF lag anmälda så här långt. 
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Julkalendern. 
Trögt i år med att få alla lag att sälja och endast drygt 500 utlämnade meddelar Eva från kansliet. Förra 
året sålde föreningen knappt 1 000 sådana. Hoppas på fler lag som tar chansen att förstärka sin 
lagkassa och också den period på året när vi säljer mest av Sverigelotter, Bingolotter mm. Folk 
generösa nu och fram till nyår så passa på att sälja Bingolottos produkter.  

Lördag 22 oktober 

Kl. 08.30-12.00. Avslutning för 7 manna lagen i VAIF. Svalebo konstgräs.  

Kl. 14.00 på Romelevallen. Veberöds AIF-Södra Sandby IF och avgörande match om en plats i  
division 4 2017. 

Kl. 16.00 på Swedbank. MFF-Östersunds FK 21 500 biljetter sålda och slutsåld vid 22 300 biljetter, med 
andra ord slut och fullt vid matchstart. 

En mycket spännande lördag väntar oss alla och förhoppningar på 2 hemmasegrar och en trevlig 
avslutning för våra ungdomslag. 

Smått och gott. 
Träffar på vår "gamle" målvaktstränare i Thomas Svensson på Nova i veckan. Thomas som tränat 
målvakterna i Torn under en 3-4 år slutar nu för att vara pappaledig under 2017 och lägga fotbollen på 
is ett tag. Thomas ber undertecknad hälsa till alla i föreningen med ett stort lycka till på lördag och 
kvalmatchen.  

Årets överraskning i Torns IF Tobias Karlsson och Thomas ej förvånad om Tobias får priset som 
årets Torn spelare. Kul att höra. 

Intresset och rykten kring Tobias redan och mest följd av Agim Sopi i höst och Agim tränare i 
Landskrona BOIS. Den som lever får se vad som händer senare i år. 

BW 90 och deras tunga höst med 10-0 i nacken i sista matchen 12 spelare med tränaren på bänken 
som kom in i andra halvlek och efter 20 minuter utvisad.  

Avgörs i veckan om kommunfullmäktige i Sjöbo går in med mer pengar till klubben annars konkurs. 

Spelare som redan lämnat klubben och förstår ej hur föreningen ska kunna resa sig en gång till? 

Ser vi i Veberöds IF någon BW 90 spelare i träning på Svalebo i höst? Den  som lever får se haha, mer 
vågar undertecknad ej skriva är rädd om mitt liv. 

2 av de 4 killarna som lämnade vår förening i sommar och skrev på för TFF har redan lämnat denna 
förening och; 

Emrik Wadström slutat i TFF och ska satsa på tennis. 

Liam Buczko från Trelleborgs FF til Blentarps BK 

Är det fler än undertecknad som älskar Silly Season? 

Kommer tillbaka till detta varje vecka med rykten, sanningar, lögner eller till och med klara övergångar. 

Tar emot alla tips. 

Ha det bra där ute och alla till Romelevallen på lördag! 

Hälsar Staffan 

 


