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 Staffans sammanfattning vecka 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Plötslig november månad och mörkt när man kommer till bostaden och en månad som undertecknad 
tycker är rätt tråkig. Champions League matcher som håller uppe humöret dock och ser ett Chelsea 
som blir förnedrat mot Roma borta och benägen att hålla med Erik Niva att här döljer sig säkert problem 
i truppen? 
Manchester United vinner sina matcher utan att spelet är glänsande mer av Mourinho stuk. 
 
PSG leker ut motståndet och 17-0 efter 4 matcher säger rätt mycket. 
Kvällen efter och årets överraskning så här långt och Tottenham Spurs som i det närmsta "kör över"  
Real Madrid och vinner hemma på Wembley med 3-0. 
 
Hemma i Veberöd tränas det på 2 pass i veckan och så här långt lika tyst runt laget som högljutt förra 
hösten. 12 in och på ett ungefär samma antal ut för ett år sedan kommer att bli betydligt färre inför 
säsongen 2018. 
Skrivelsen från de 3 ordförande i Östra Lund "köpte" Skåneboll direkt och nu väntar 6 spännande 
derbymatcher och vi kan nästan lägga till Janstorps AIF som för första gången tar sig upp i division 4. 
 
Följ Herrar A och Coachens text som nu visar sig vara uppe i antalet 9 som "signat" 2018 och nu även 
kaptenen på fartyget i Kristoffer Lindfors. Bra jobbat Lennart! 
 
Hör inga namn som ska iväg på provträning ännu, klubbar har kontaktat spelare men så här långt inga 
som "nappat på kroken". 
 
Spelar i provträning till VAIF börjar eller kommer att börja dyka upp nu i november. Tisdags träningen en 
återvändare i provträning och Axel Petersson på plats. Född 02 och går på fotbollslinjen i Staffanstorp 
sen 3 år tillbaka och spelat i United därute, men vill prova igen i moderklubben och naturligtvis är vi 
glada för detta.  
Kommer också att besöka TFF i nästa vecka en inbjudan från i somras och träning/match med 
TFF:s  U-lag. 
Oundvikligt att inte skriva att Axel är lillebror till Oscar född 99 som lämnade MFF i år och nu spelar i 
Halmstad BK och i smyg gjort sina första minutrar i Allsvenskan hemma mot IFK Norrköping den 23 
september. 
 
VAIF:are i andra föreningar. 
Först ut Tobias Karlsson född 98 och som vinner division 2 med Torns IF och när Torns IF festat 
färdigt tar sig Lunds BK via kval upp i samma serie som Torns IF. 
 
I LBK har vi Jesper Möller född 94 och som de senaste åren varit ansvarig för föreningens Sommar 
Fotbollsskola i juni och augusti. 
Förutom Jesper har vi en handfull spelare i LBK olika ungdomslag och bäst har det gått för deras P 16 
lag som i ett nytt projekt från Svenska Fotbollsförbundet genomfört ett inofficiellt SM för P 16 och där  
Lunds BK vann semifinalen hemma mot Djurgården efter straffläggning.  
Helgen efter finalförlust i Stockholm mot FC Djursholm. 
i laget fanns 3 spelare som har VAIF som moderklubb. Isac Munthe, Dante Kolgjini samt  
Svante Valfridsson alla födda 01. 
Kom inte och säg att vi inte får fram talanger, men många söker sig vidare till större föreningar, men 
viktigt att vi har kontakt med dessa för plötsligt en dag är de tillbaka i VAIF förhoppningsvis. 
 
I truppen finns här hemma redan Hugo Lindelöf, Mateusz Wieczorek båda födda 00 samt 
August Jönsson född 01. 
 
Hoppas att några av alla "utvandrare" hittar hem en dag och spel i vit tröja. 
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Romelecupen 2018 
2 november och 186 lag anmälda, fullt i 7 åldersklasser redan och ca 20 lag saknas innan vi når "taket". 
 
Folkspel- med Bingolotter, Julkalendrar samt Sverigelotten. 
Undertecknad i möte med marknadschefen för Södra Sverige och Peter Sundén torsdag och nu börjar 
vi/föreningen att planera för Uppesittarkvällen den 23 december och Nyårsafton spelet den 31 
december som faktiskt är det andra största spelkvällen på hela året. Säljs ca 1 miljoner bingolotter till 
den 31 december men inget mot 23 december som första gången 2016 passerade 3 miljoner 
bingolotter i försäljning nämligen 3,4 miljoner sådana sålda. I år har Folkspel tryckt upp 4 miljoner 
bingolotter. 
 
Folkspel seglar i medvind viktigt för Folkspel ägs av föreningslivet i Sverige dvs. vi. 
 
Kommer tillbaka och hoppas på hjälp av er att slå förra årets rekordsiffror. 
 
Status Julkalendrar. 
Tycker ni att undertecknad blir tjatig detta är bara början haha.  
400 utlämnade för ett par veckor sedan, plötsligt 500, förra onsdagen 600 och i veckan ytterligare 100 
och 700 julkalendrar ute i försäljning. 
 
300 kvar hos Eva på kansliet, men P 07 på gång nästa vecka, något lag till som vill med på tåget? 
Fortfarande anser undertecknad att sälja typ 100 per åldersklass ska gå och 4 000 kr in på lagkontot, 
ingen risk allt som inte säljs tillbaka till Folkspel. 
 
Fundera inte för länge för plötsligt är de slut hos Eva. 
 
Trevlig Allhelgona Helg önskar Staffan 
 

 


