
 
 
 
Staffan inför helgen 22-24 oktober 

                                                                                                  
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 22 oktober och 9 seriematcher återstår av årets seriespel. 
Herrar A  med 5 matcher och Dam med 4 matcher. 
Spel fram till 21 november. 
Nu gäller träning och seriespel hemma på Svalebo konstgräs. 
Romelevallen stängd för denna säsong. 
 
Mest synd för Dammatchen mot MFF som inte blir samma fest på Svalebo som Romelevallen, tyvärr.  
 
MFF har på ett ungefär 150 personer med sig på bortamatcher. 
 
I en märklig säsong för andra året på rad, allt på grund av pandemin.  
 
Måste säsongen 2022 vara som det alltid varit med spel både vår och höst med kvalspel, publik och 
servering med gott kaffe haha.  
 
Kollar lite på statistisk kring matcher för Herrar A i seriespelet. 
Herrar A. 
1-0 i halvlek mot FC Besa. Förlust 5-1 efter målvakten blivit utvisad. 
0-0 i halvlek mot IF Limhamn/Bunkeflo. Förlust 0-2. 
0-0 i halvlek mot GIF Nike. Förlust 0-1. 
1-0 i halvlek mot Malmö City FC. Förlust 2-1. 
0-0 i halvlek mot IFÖ Bromölla. Förlust 2-0. 
1-1 i halvlek mot IF Lödde. Förlust 1-4. 
1-1 i halvlek mot GIF Nike. Förlust 2-4. 
 
11 poäng mer om matcherna varit i 45 minuter! 
Förlåt alla i truppen med ledare/tränare men undertecknad får en känsla av att truppen inte var 
tillräckligt tränade inför denna säsong? 
 
Vunnit en andra halvlek med 2-1 borta mot VMA IK. 
14 insläppta mål i första halvlek. 
34 insläppta i andra halvlek. 
12 gjorda mål och 8 matcher av 17 inga mål alls. 
 
Bör analyseras direkt efter säsongen, för att snabbt blicka framåt och säsongen 2022. 
 
 



Truppen mot FC Besa på lördag kl. 14.00 och Svalebo konstgräs. 
 
Emmanuel Ndem (MV), Nino Lant Antolovic (MV), Martin Pintaric, Eric Skiöld, 
Kristoffer Lindfors (K), Joel Vom Dorp, Hampus Isberg, Elias Persson, Axel Petersson, 
Isac Larsson Munthe, Johan Persson, Achiri Fombe Rich Brand, Mattias Jönsson, Linus 
Pettersson, Johannes Andersson, William Andersson, John Sjöstedt. 
Oliver Jönewi samt River Paulsson.  
 
3 spelare från P 16 Skåne. Födda 05. 
Nino "Niroma" Lantz Antolovic, John Sjöstedt samt River Paulsson. 
 
Damer A till Genarp på söndag kl. 16.00 och match mot Dalby GIF/Genarps IF. 
 
Truppen mot Dalby GIF/Genarps IF. 
Linnea Mårtensson (06), Ella Ingesson (07;a), Alexandra Dagner, Josefin Isberg,  
Moa Ahnelöf, Majken Wetterling, Klara Bring, Elin Ullner, Elin Nilsson, Moa Nilsson,  
Elin Nilsson (Nisse), Ida Nilsson, Ella Malmsten, Nellie Nordin, Freja Bjerström 07;a, 
Kim Lantz, Iza Rosén samt Basma Abenar. 
 
Romelecupen. 
Segt med anmälningar och precis nu passerat 150 lag (151) anmälda. 
Mycket svårt att veta om vi når taket på 210 lag?  
Bortskämda med detta och fullt i säkert 10 år tillbaka. 
 
Lång tid till vi behöver stänga anmälningssidan dock. 
 
Skrev det tidigare att 7 mot 7och konstgräs inne som ute höstens vinnare. 
Skurups AIF som arrangör till Gåsacupen. 98 lag anmälda och full i alla åldersklasser. 
Janstorps AIF som arrangör till JAIF Cupen också i Skurup. Finns fortfarande platser kvar 
3-12 dec 
 
Staffanstorps United som arrangör till Pågacupen 7 mot 7 utomhus och cupen är full. 
Rekord i antal reservlag i Pågacupen med mer än 50 lag som vill vara med, men fick inte plats! 
 
Undertecknad önskar att ett snabbt beslut kommer om att naturgräset på Svalebo blir omlagt till 
konstgräs. 
100 procent mer träningstider under höst/vinter och också betydligt enklare med 
2 konstgräsplaner och att arrangera cuper utomhus och 7 mot 7 om intresset "dör" för Futsal och 
plastgolv? 
Ett nytt Romelespel!  
 
Jubileumsbingo 23 oktober.  
Då har vi nått fram till lördagens Jubileumskväll och 30 år som ska firas. Kl. 20.00 i TV 4. 
Köp Bingolotter av F 12 som finns på Konsum fredag kl. 16.00-18.00 och på lördag kl. 10.00-18.00. 
 
Säljes även av Preem samt Nilssons varubuss som säljer bingolotter för Veberöds AIF. 
 
Julkalender. 
Ja så är försäljning av Bingolotter över efter helgen 700 sålda sådana av ett flertal lag.  
Plus försäljningen på Konsum fre.-lör. 
 
Nu är det utdelning av Julkalender som väntar. 
 
Hoppas att alla lag orkar ta ett tag till och säkra upp 4 000 kr till lagkontot vid försäljning av 100 
kalendrar i respektive trupper. 
 
Skrev om lagkonto och hur detta fungerar i vår förening till alla åldersklasser i knatte och kul att både 
P 6 födda 15 samt P 7 födda 14 hämtat ut vardera 100 kalendrar.  
Lycka till med försäljningen!  
 



Just nu nästan 600 Julkalendrar beställda av; 
P 6, P 7, P 9, P 10, P 13 samt F 15. 
 
Fler knattelag och fler tjejlag än F 15 som vill sälja? 
Hoppas på några lag till! 
 
Finns ytterligare 500 kalendrar på kansliet och utlämning 26 och 27 oktober kl. 17.30-19.00. 
Beställ till Låtta charlotta.bjerstrom@hotmail.com 
  
MFF. 
Undertecknad tar ibland chansen och även skriva om MFF haha. 
I detta veckobrev till försvar för lagets tredje match och stor förlust igen och nu 0-11 i målkvot. 
Att andra lags supportrar häcklar MFF efter matchen är inget att förvåna sig över, men när 
sportjournalister nästan skriver på samma nivå reagerar undertecknad. 
 
Vad hade dessa sportjournalister förväntat sig? 
I onsdags Chelsea som motståndare ett världslag och Champions League mästare.  
Läser den sämst betalda spelare i Chelsea har en årslön som är större än de 18 spelare i MFF har 
gemensamt. 
 
Håller med MFF:s tränare Jon Dahl Tomasson att gapet mellan de stora klubbarna mot de små ökar 
för varje år och styrs av ekonomi rakt över.  
 
Allsvenskan älskar undertecknad och många med undertecknad. 
 
Byter TV kanal och tittar på Champions League, Premier League och andra stora ligor i Europa och då 
från älskar till beundrar dessa spelare/lag som med individuell skicklighet är på en nivå som gör att 
man bara sitter och förvånar sig över det man ser och upplever. 
 
Lagens skicklighet i försvarsspel som anfall är på en sådan nivå att fotbollen aldrig varit bättre enligt 
undertecknad. 
 
Dit kommer aldrig MFF, dessa pengar finns inte i Sverige men MFF kvalat in till  
3 Champions League slutspel på 2 000 talet är en bedrift som är på gränsen till obegriplig. 
 
Finns inget svenskt lag i närheten utan andra svenska lag åker ut redan tidigt kvalspel även om det 
"bara" gäller Nations League. 
 
Skönt att få skriva av sig känner mig på bättre humör redan haha och MFF:s kassör skrattar hela 
vägen till banken i november månad med en "säck" pengar för insättning och minst 170 miljoner i 
säcken! 
Där ligger du i lä Martin Wanegårdh Veberöds AIF:s kassör. 
 
Hörs på tisdag och nu är det Herrar A samt Damer A som fortsätter sina seriespel till 
21 november och alla hemmamatcher på Svalebo konstgräs.  
 
Hoppas på texter från Jim och Elin en månad till! 
 
Hälsar Staffan 
 
 
Text från Jim och Herrar A matchen i måndags mot IFK Trelleborg på Vångavallen. 
  
IFK Trelleborg – VAIF 4-1  
  
En match som spelades i bra tempo med två lag som båda vill spela bollen genom mittfältet.  
 
Första matchen på konstgräs vilket märktes då det var lite snabbare spel med mindre boll touch från 
båda lagen.  
 



Vi gör vår klart bästa första halvlek, där vi äger boll stora delar av halvleken. Mycket spelvändningar 
som gjorde att våra wingbacks kom fram gång på gång i offensivt straffområde. Trots många 
målchanser går vi till pausvila med 0-0. 
 
I andra halvlek får IFK Trelleborg två snabba mål, en kombination av slarv och positionering från vår 
sida. Vi svarar dock omgående genom ett fint mål av Hampus som tar sig in från sin kant och skjuter 
ett bra skott, väldigt fin prestation. Härefter skapar vi en del, inte samma intensitet på alla spelare som 
i första halvlek. När vi sedan trycker fram får de en omställning som ger 3-1.  
I slutet även en straff som ger slutresultatet 4-1.  
 
Över lag en hel del fina individuella prestationer, Nino gjorde debut i målet 16 år gammal och gjorde 
en väldigt fin insats trots 4 insläppta som han inte kan göra något åt, våra wingbacks (Elias, William) 
gör det bra med många löpmeter och offensiva inspel, Isac i en lite mer offensiv roll (10a) visar bra 
kreativ förmåga när han styr vårt spel på mittfältet. 
Johan - vår lille STORE krigare – äger mittfältet och det öppna spelet och gör sin bästa match i VAIF 
tröjan och klart odiskutabelt man of the match.   
Lördag nya tag mot FC Besa, vi hoppas på en bra insats i 90 minuter.  
 
 


