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Staffan inför helgen 16-18 oktober 
 
 
 
 

 

 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 16 oktober,  
Sista helgen med seriematcher och 4 till antalet varav 1 spelades redan igår. 
U 13, F 14, U 15 samt U 19 som avslutar årets utesäsong. 
 
Torsdag 15/10 kl. 19.00 FC Trelleborg-VAIF U 13 Vit. 
Fredag 16/10 kl. 18.15  Vellinge IF-VAIF U 15. Träningsmatch inför Halör Invitational. 
Lördag 17/10 kl. 10.30 Lunds FF-VAIF F 14. 
Söndag 18/10 kl. 13.00 Gislövs IF-VAIF U 15. 
Söndag 18/10 kl. 13.00 BK Olympic-VAIF U 19. 
 
Denna helg också F 11 i cupspel och Lunds BKs 7-manna kickoff. 
Spel lördag 17/10 och möter i tur och ordning, Sundby Boldklub (Danmark) TFF samt Uppåkra IF. 
Truppen till cupen; 

Alva Sjöstedt Emma Lönnborn, Eva Hansén, Filippa Wester, Ida Bjerström, Minna Hansén, Mio 
Lönnborn, Sonja Lind, Tindra Larsson, Tyra Thorsén samt Vera Nilsson. 

P 11 i spel i Cabonline Matchcamp.  
Spel lördag 17/10 och möter Hanvikens SK,  MFF 1, KF Velibit. 
 
Truppen till helgen; 
Alexander Lisowski, Alvin Lejon, Axel Lindahl, Casper Svensson, Elias Holst, Liam Vestergren, 
Malte Larsson, Marcel Sokol, Max Holst, Melvin Delén, Melvin Eurenius, Wilhelm Hemmensjö. 
 
Spel söndag 18/10 möter då, Djurgården, Brommapojkarna 15, Brommapojkarna 3 samt MFF 2. 
 
7 matcher och inga placeringsmatcher. 
 
Hanvikens SK ett lag från Tyresö kommun, KF Velibit från Göteborg troligen en kroatisk förening där 
laget tränar 4 pass i veckan och under Höstlovet 7 pass! 
Övriga lag kända och ett motstånd denna helg som heter duga. 
 
Intressant att läsa den enorma konkurrensen bland de Allsvenska klubbarna plus Brommapojkarna i 
Stockholm.  
De försöker tidigt locka till sig talanger på samma "marknad" och försöker bjuda på det bästa receptet 
för att nå dit.  
 
Avgift på avgift och en klubb med en avgift för en extra träning ytterligare en ny avgift för 2 extra 
träningar.  
Vet om detta är helt sunt?  
Namn som Upplevelseträning och andra nya namn för undertecknad. För var namnet bara träning haha! 
 
Ska försöka följa Neo Gustafsson som från veckan som gått är MFF:are och född 08 och MFF som 
tränar 3 pass i veckan.  
Stockholmsklubbarna  tränar oftast än mer med skillnaden att det gäller deras akademilag oftast 2 lag 
till antalet.  
I Brommapojkarna finns otroligt många lag i varje åldersklass. "Föder" akademilagen? 
 
Dessa lag spelar aldrig på Grimsta (huvudarenan) utan mer som kvarterslag i olika område där 
Brommapojkarna dominerar. 
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MFF har policyn endast 2 lag per åldersklass i början som till sist blir 1 lag kan komma att förändras 
med Barnkonventionen. 
D v s. Allas barn att välja vilken klubb du vill spela i. Stor, svår fråga för att uttrycka det väldigt försiktigt. 
 
P  12 med 2 lag i Lunds BKs 7-manna kickoff. 
Spel söndag 18/10 och möter följande lag Lunds FF, Snöstorp Nyhem FF (Halland) samt BSH Österlen. 
Spel söndag 18/10 och detta lag möter FK Karlskrona, Kvarnby IK samt FF Atletiko Malmö. 
 
Laguppställning släpps matchdagen. 
När undertecknad var klar med helgens cupspel skickar Låtta ett SMS och nu även F 07 som  fått en 
fantastisk inbjudan, dock inte Höllviken där laget är reserv. 
 
Nej en inbjudan från Kristinehamn med 16 lag som bjuds in till en högkvalificerad turnering med namnet 
Girls 07 Invitational. 
 
Vilka lag som kommer, här några Brommapojkarna, Hammarby 07 Akademi, MFF, FC Rosengård, FC 
Djursholm 07 Lag 1, Hanvikens SK (deras 09;or pojkar möter VAIF  till helgen).  
 
Glad, stolt av att vara en del av VAIF och vi ska bara jobba vidare än mer med våra ungdomar. 
Av föreningens bredd ska också spelare utbildas med spetskompetens enligt undertecknad i varje fall. 
 
Än en gång vilka framsteg vår förening gör nu och en standard höjning rakt över som kan liknas vid den 
VAIF hade bland annat på 80 talet. 
Inte kul som tränare i Kävlinge GIF att åka till Veberöd och  lag som var otroligt bra från killar födda sent 
60 tal och framförallt killar födda på 70 talet. 
 
Minns en liten påg som idag är sportchef i Veberöds AIF och Lennart Fridh 50 år nu, Herre Jesus! 
Lite större då  än om man la 4 bollar ovan på varandra haha! 
 
Här blev säkert en handfull allsvenska spelare från Veberöds AIF till slut. 
 
Senior Herr. 
Ja då är vilan över och fest på lördag med mat och dryck, koll på Liverpool derbyt mellan Everton-
Liverpool.  
 
Sen får väl kvällen visa var och när spelare lämnar för något besök i stan allt enligt lagkaptenen 
Kristoffer Lindfors. 
 
Träningsstart på tisdag 20 oktober och 2 pass i veckan fram till  jul. Dröjer till "frimånaden startar den 15 
november och en månad framåt. 
Naturligtvis ett tjuv och rackarspel  och kontaktar redan tagna från alla föreningar.  
 
Tråkig klyscha men se först till att få klart med spelare som funnits i truppen detta år. 
Nyförvärv enligt undertecknad spetsspelare som går in i en startelva. 
 
Rykten redan i svang med namn men går ej att få bekräftade möts bara av total tystnad vid frågan till 
Lennart svarar bara inga kommentarer och haha. 
 
Senior Dam. 
Även här väntar fest redan ikväll på Niromas där mat och dryck ska intagas. 
Hela 26 tjejer samt 4 ledare plus inbjudna Jessica och Roger Sjöstedt på plats denna kväll! 
 
En kväll full av överraskningar har undertecknad ändå lyckats få fram, 
temat denna kväll är det väntar guldiga överraskningar 😉 
 
Dam däremot tar längre paus, då dam endast haft uppehåll en vecka.  
Start igen 9 november.  
 
Kval. 
Lördag 17/10. Kl. 11.00 Malmö City FC-BK Astrio. Division 2 plats som gäller. 1-1 förra helgen. 
 
 
 
Kval för en division 3 plats 2021. 
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2 Omgången. 
Råå IF-Gärsnäs AIS 
Lunnarps BK-Bjärreds IF. 
 
Råå IF samt Lunnarps BK med vardera en vinst efter första omgången. 
Avgörs 25 oktober och matchen Råå IF-Lunnarps BK? 
 
På söndag kl. 17.00 har vi resultatet IF Limhamn/Bunkeflo U 15 Höör vem som vunnit Skåneserien Gr 
C? 
 
Romelecupen 2021. 
Dörren stängd på glänt men idag inget som talar för att vi kommer till start med turneringen. 
Några fler cuper som fått tävlingstillstånd typ Tomtecupen i Oxie, men på sista raden i inbjudan kommer 
texten .  
Vi förbehåller oss rätten att spela helt utan publik. Anmäl ej! 
 
Skånecupen i Malmö gör ytterligare en förändring i år för att säkerställa än mindre trängsel och 
gruppspelet kommer att spelas snabbare d v s gruppspelet kommer att spelas färdigt grupp för grupp 
och ingen väntan på läktaren. 
 
Julkalender. 
Undertecknad börjar så nätt ta av sig VAIF jackan och byter om till alias Bingo Berra. Det börjar 
närma sig Jul. Haha. 
 
400 kalendrar förra veckan ute till försäljning hade under onsdagen stigit 640 kalendrar och lite mer nöjd 
men inte fullt ut och under onsdagen ut med nytt mail till framförallt de yngre åldersklasserna och 
jätteglad när Eva mailar att ytterligare 200 kalendrar hämtades ut  under torsdagen.  
Nu 820 utlämnade! Toppen! 
Ni som funderar välkomna ner till Eva på kansliet för att prova att sälja kalendrar. 
 
Varför undertecknads tjat? 
Folkspel = Bingolotto ägs av Veberöds AIF och ca 12 000 andra föreningar. Inga privata intressen utan 
en slimmad organisation som ska leverera tillbaka så mycket  pengar som det går, till föreningslivet. 
 
Julkalendern deras största produkt tillsammans  med försäljning av Bingolotter till Uppesittarkvällen den 
23 december samt även Bingolottos försäljning till spel Nyårsafton som överraskar undertecknad att 
denna kväll är så stor försäljningsmässig. 
 
Hjälper vi i föreningen till att hålla dessa siffror  uppe kommer också detta föreningen till del. 
 
Hörs på tisdag och sen  med oregelbundna tider fram till jul. 
 
Ha en bra helg alla! 
Hälsar Staffan 
 
 


