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 Staffans sammanfattning vecka 44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
Ett tag sedan vi hördes av och en rätt skön paus från allt med fotboll att göra för tillfället.  
Just nu mest med Romelecupen 2016 och ett fantastiskt intresse i de serielösa åldersklasserna med  
P 07 samt P 08 i spetsen och vi har öppnat upp dessa två ålderklasser med fler grupper flera gånger, 
men fler än vi har idag klarar vi ej av utan spel sent om kvällarna och detta går ej med pojkar och flickor 
som 8 och 9 år gamla. Taket på 32 lag är strax nådd. 32 lag i P 08 samt 31 lag i P 07 för stunden. 
 
Däremot har vi stängt både F och P 01 som ej kommer att spelas, finns inget intresse utan bara 1 lag i 
vardera ålderklassen och Veberöds AIF i anmälningsboxen. 
Försöker däremot "rädda" både F 02 (saknar idag 4 lag) samt P 02 (saknar idag 5 lag) (8 lag är ett 
minimum) för att åldersklasserna ska spela i Romelecupen 2016. 
Försök hjälpa till med era kontakter i klubbar ni känner i dessa 2 ålderklasser.  
  
Övriga ålderklasser har redan så många anmälningar att de är klara för Romelecupen 2016, förutom 
F och P 03 men känns likväl att detta löser sig i 03. 
Idag med en månad tills anmälningstidpunkten går ut redan ca 180 lag anmälda och 2015 blev vi till 
sist 192 lag i Romelecupen.  
Spontant känns som att vi åter ska över 200 lag. 
  
I veckan också klart med ny seniortränare för herr och ett välkänt namn för många när Leif Engqvist 
"signade" Veberöds AIF för 2016.  
Känner Leif personligen då hans son Joakim spelat flera år med undertecknads son i juniorlaget födda 
90/91 och naturligtvis vårt gemensamma intresse för MFF. Dottern Hanna i Södra Sandby IF Dam en 
fotbollsfamilj med andra ord. 
 
Flera år i MFF:s ungdomsverksamhet både som tränare för U 16 samt Juniorlag och lagledare för U 21 
laget där. Senaste åren tränat Höörs IS, boendes i Dalby och ett stort välkommen till Veberöds AIF 
önskar undertecknad dig Leif. 
 
Ledartrojkan kring seniorerna 2016 blir Leif Engqvist, Lars Olof Jönsson samt Thomas "Jalle" 
Jaldérus och 2016 flyttas alla juniorerna upp till träning med seniorerna och föreningen kommer att 
spela med ett U-lag i stället för juniorlag d v s samma upplägg som Dam med ett A-lag och ett U -lag. 
  
Benny Fehrlund ny huvudtränare och tillsammans med Stefan Jönsson och Jörgen Svensson 
bildar trojkan i Dam 2016. 
 
Lagledare i Veberöds AIF Herr är som vanligt Jonas Adolfsson samt för Damer Södra Sandby IF Sten 
Svensson också som vanligt.  
Herrar U forsätter Patrick "Palle" Svensson som lagledare efter alla år med denna post i Juniorlaget. 
  
För herr och U- lag startar träningen med Leif Engqvist nu på måndag 2 november efter ett 
träningsuppehåll på 3 veckor. 
  
Damerna startar en vecka senare och deras schema för andra veckan i november ser ut så här enligt 
Stefan; 
9 november kl. 19.00-20.30 Svalebo konstgräs. 
10 november kl. 19.00-20.30 Möte Södra Sandby IP. 
12 november kl. 19.30-21.00  Träning Södra Sandby IP. 
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Förslag 1 om serieindelning 2016 är ute på remiss. 
Sticker ut huvudet med risk att få på käften och skrev till den inre kretsen kring herr att undertecknad 
aldrig sett en tunnare och kanske svagare division 4 än den som presenteras här. Vad får undertecknad 
att skriva så här?  
Nedflyttad från division 3, Veberöds AIF. 
Uppflyttade från division 5.  Hammenhögs IF, IFK Simrishamn, Lunds SK, SkåneKurd FF samt 
Önneköps IF.  
3 lag från division 5 Sydöstra samt 2 lag från Sydvästra A, d v s 5 lag från division 5 upp till division 
4 har undertecknad aldrig upplevt under mina drygt 40 år i småklubbsvärlden. 
 
Herr. 
Division 4 Östra. 
1 Hammenhögs IF 
2 Hörby FF 
3 IFK Simrishamn 
4 Lunds SK 
5 Lunnarps BK 
6 Rydsgårds AIF 
7 SkåneKurd FF 
8 Staffanstorps GIF 
9 Veberöds AIF 
10 Åhus Horna BK 
11 Öja FF 
12 Önneköps IF 

Dam. 
Div.2 Södra. 
1 BK Höllviken 
2 BK Olympic 
3 Hardeberga BK 
4 Husie IF 
5 Lunds BK 
6 Lunds BoIS 
7 Lunds SK 
8 Skurups AIF 
9 Stehags AIF 
10 Södra Sandby IF 
11 Uppåkra IF 
12 Österlen FF  
  

"Frimånaden". 
14 dagar fram till den s.k. frimånaden alla ledares skräck och spelarnas "julmarknad". 
Jobbas intensivt i alla föreningar med spelartruppen redan nu om man vill överleva denna period som 
sträcker sig från 15 november-15 december innan trupperna kan fastställas.  
Både Herrar och Damer spelar en träningsmatch i början av december just för att nya spelare ska få en 
match och visa upp sig.  
Herrarna mot Södra Sandby IF tors. 3 dec kl. 19.15 på Svalebo konstgräs. Damerna möter Eskilsminne 
DIF i Sandby lör. 5 dec kl. 13.00. 
  
Påminnelse om ungdomsledarmötet.  
Ungdomsledarmötet och en påminnelse från Nils-Åke om att inte glömma att anmäla sitt deltagande. 
Välkomna till U-ledarmötet söndagen den 15/11 kl. 09.00. Vi träffas hos Veidec på Hissvägen dvs. 
samma gata som Tennishallen. 
  
Meningen med detta möte är att styrelsen får möjlighet att träffa er och få era synpunkter på hur ni 
upplever hur verksamheten bedrivs och att styrelsen kan ge er information om läget och vad som är på 
gång i föreningen. 
  
Vi håller på till ca 14.00. Vi kommer att erbjudan något att äta så vi vill att ni ger besked senast 1/11 
om ni kommer. 
Vi ser helst att alla försöker deltaga. 
  
Välkomna 
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Lite smånotiser. 
P 15 Södra. Johnny Jönssons rader som också blir den sista seriematchen att redovisa 
2015. 
Sista matchen för säsongen mot jumbon Rydsgårds AIF-Skivarp. En fjärdeplats i potten om vi 
gjorde vårt jobb. Det blev ytterligare en storseger och hela 8 målskyttar på våra 9 mål. Laget 
fungerade bra från backlinje till anfall med kreativt spel på mittfältet. Vi fortsätter att ha ett riktigt 
varierat spel och avslutar våra anfall från olika positioner. Vid några av målen i andra halvlek går 
bollen som på ett snöre från målvakt till avslut i mål. Riktigt fin avslutning av grabbarna! Nu tar vi en 
väl förtjänt vila.  
  
Stefan Persson med denna text från avslutningen på Romelevallen förra lördagen. 
I lördags var det dags för VAIF:s årliga 7-mannaavslutning på Romelevallen. Ca 100 ungdomar i 
åldern 9 till 12 år var uppdelade i 8 olika lag och spelade en liten miniturnering under förmiddagen. 
Det är fantastiskt kul att se hur bra det fungerar mellan tjejer och killar i olika åldrar att spela 
tillsammans samt hur bra de tar hand om varandra. 

Stort tack till alla som ställde upp denna dag. 

Bosse mailar om att denna vecka ingen akademiträning idag fredag med tanke på skollov. 

Bosse själv i Turkiet och medbjuden som ledare/tränare med Eija som besökt vår akademi ett par 
gånger en riktig nörd enligt många men också fantastiska spetskompetens i skotteknik och jobbar 
även med lag som spelar i årets Champions League. 

Bosse mailar dessa rader 
Själv flyger jag efter förfrågan från Eija, som är imponerad över hur väl vi sköter vår akademi, med 
som ledare till Turkiet på söndag (förra söndagen undertecknads kommentar) för en veckas 
fotbollscamp.  

Totalt deltar 60 st spelare noga utvalda efter kompetens och framförallt rätt personlighet. 

Vi ska träna tillslag av olika slag samt anfallsfotboll.  

Plats Belek utanför Antalya vid Medelhavet.  Just nu 37 grader.  

Vad då avundsjuk skriver undertecknad? 

En trevlig Allhelgona Helg alla, så hörs vi nästa fredag. /Staffan 

 

  

 


