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 Staffans inför helgen 1-3 november 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Härlig tid att vara en VAIF:are, High Five från fler av våra tjejledare i föreningen och med texten 
äntligen ett Damlag i Veberöds AIF! 
 
Fick ett grattis mail från tävlingschefen på Skåneboll och Mats Hansson med texten grattis till 
avancemanget till division 3 för Herrlaget och att föreningen åter startar upp ett Damlag! 
 
Ja glädjen går faktiskt att ta på när undertecknad går en runda i byn. Många gratulationer och för alla i 
princip en stor överraskning. 
 
Ja sportchefen Lennart Fridh går omkring i byn och ler och visar hela garnityret och folk bugar och 
niger för honom!  
 
Alla så uppfyllda av glädje att undertecknad kommer att lämna 10 julkalendrar till Lennart för försäljning. 
 
Man ska glädjas för under mina snart 50 år i föreningslivet kommer år av bara negativa resultat också. 
 
P 15 i spel i onsdags och säsongens sista seriematch avklarad. Vinst borta mot BK Olympic med 2-1 
och 8 raka segrar i höst efter att ha förlorat höstens 2 första seriematcher. Blir tvåa i serien på 24 poäng 
samma som Lunds BK men LBK vinner på bättre målskillnad. 
 
U-truppen med U 19 samt P 15 har visat att här finns många talanger och framtiden för föreningen 
börjar se mer och mer ljus ut! 
 
Nu väntar säkert uppehåll i träningen för flera lag. 
Seniorträning uppehåll till 12 november och U-truppen uppehåll till 19 november och naturligtvis många 
av de yngre lagen som också tar paus i träningen. 
 
P 13 samt P 15 i spel i Vinterserier. 
 
F 16 i seriespel i Futsal. 
 
Hoppas ingen blev förbannad på undertecknad som bad er svara på inbjudan till ledarmötet den 5 
november, men resultat gav det haha. 
Från 26 ej svarat nu nere i 15. 34 kommer, 11 kommer ej och 15 ej svarat. Kan siffran bli än lägre än 
15? 
 
 Kanonsiffra med 34 som kommer. 
 
Romelecupen 2020. 
Segt nu med anmälningar, men som undertecknad skrev i tisdags många åldersklasser fulla nu. 
I tävlingsklasserna inga anmälningar inkomna i veckan och nu 21 lag som fortfarande saknas. 
 
I serielösa åldersklasserna saknas nu kommer till spel ej F 11 samt F 12/13, men om anmälningar ej 
kommer in till rätt antal slår vi ihop åldersklasser typ F 05 med F 06 som exempel. Idag 4 lag anmälda i 
vardera åldersklassen. 
 
Ha en bra Allhelgonadag helg önskar Staffan som nu lämnar Hemmestorp i 3 dagar. 
 
Bus eller godis? 
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Miss av undertecknad med redovisning av sista seriematcherna för F 12 och F 13. 
 
F 12 och Henriks text. 
Det var ett mycket taggat gäng som kom till samlingen i fredagskväll när vi skulle spela den sista 
seriematchen mot FC Staffanstorp, ett av de absolut bästa lagen i vår serie. Vi tog tag i matchen direkt 
men våra gäster stretade, precis som väntat, emot bra och när vi har spelat klart första perioden leder vi 
med 1-0. I andra perioden höjer sig hela laget ett par nivåer och visar upp en helt fantastisk fotboll och 
våra motståndare hade inte mycket att sätta emot när hemmalaget briljerade. Flickorna avslutar 
seriespelet med att göra sin bästa match någonsin och vinner med hela 14-1. 
 
F 13 och Henrik igen. 
Sista seriematchen hemma mot FC Champions var ingen av våra bättre matcher. Vi tar ledningen men 
tappar dessvärre lite av spelet och skärpan vilket motståndarna utnyttjar. Vi ligger under med 1-2 tills 
det återstår några minuter kvar av matchen då vi äntligen får in bollen och utjämnar till 2-2 vilket också 
blir slutresultatet. 
 
 


