
 1 av 2 

 Staffans inför helgen 15-17 november 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
15 november och den berömda "frimånaden" är här! 
Vilka kommer och vilka spelare "försvinner"? Ja under denna månad är spekulationerna lika många som 
det finns fotbollsspelare haha. 
Hoppas och tror att herrtruppen inte blir den stora omsättningen av spelare som de sista åren ej 
kommer att ske inför 2020. Truppen finns men som alltid bra med någon förstärkning, gärna en spelare 
med spetskompetens! 
 
 6 till 7 provspelade i går kväll inklusive U 19 spelare som kommit tillbaka till VAIF. 
Alla dessa spelare deltar i en testmatch nästa torsdag mot Janstorps AIF kl. 19.30 på Svalebo. 
 
Damlaget i en helt annan situation och som någon skrev till undertecknad, du skriver att Jörgens jobb 
med att få 18 signade spelare till föreningen är tufft du kunde lika väl skrivit att Jörgens jobb med detta 
är Sveriges tuffaste och få till stånd ett Damlag på dryga en månad. 
 
Undertecknad håller med, men i samtal med Jörgen i princip lika svårt att börja på ruta ett i november 
2020. 
 
Slutliga serieförslaget från Skåneboll och nu är Veberöds AIF Damlag anmält till seriespel 2020! 
 
Här ser ni serien i Division 4 Södra. 
1 Askeröd IF 2 Blentarps BK 3 Gärsnäs AIS 4 Hörby FF 5 Köpingebro IF 6 Rydsgårds AIF 7 
Sövestads IF 8 TFK Nova Eslöv  
9 Tomelilla IF 10 Veberöds AIF. 
 
Derby väntat mot Blentarps BK om vi får ihop till ett Damlag? 
 
Tisdagskväll herrsenior träning åter i gång, men med ett tråkigt slut när killarna återvänder till 
Romelevallen har ett fönster krossats och en massa mobiler, plånböcker samt kläder stulits och till och 
med bilnycklar.  
Man kan bli så djävla trött för all skit som händer i samhället. 
 
Ungdomsfotboll. 
 Endast 1 match på Svalebo denna helg och P 14 i spel i Vinterserien och Linero IF väntar och åter ett 
lag som spelat i Skåneserien i år. Skåneserien Gr B i höst. 
 
Sandby cupen för pojkar födda 11. 
 
Uppåkra cup och tjejerna födda 12 och 13. Spännande för om undertecknad ej är helt fel på det är det 
premiär för båda tjejlagen?  
 
F 12 spelar och tränar med F 11 så de har säkert spelat i IF Löddes knatteserie i varje fall några,  
men F 13 med Markus Andersson och Jörgen Sandberg som ledare är det premiär spel för laget, har 
hittills enbart tränat på Romelevallen i knatte. 
Ska bli otroligt spännande att få en rapport efter helgens spel. Lycka till! 
 
P 10 på plats i Uppåkra med 2 lag. 
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Romelecupen. 
194 lag i flera dagar sen till sist 2 lag till, men sen öppnades alla kranar och plötsligt hela 208 lag. 
Idag saknas 3 lag! 
F 04. 1 lag. 
F 05. 2 lag. 
 
19 lag på reservlistan. 
 
Under "radarn" blir det även en inbjudnings cup för U 19 födda 01 eller senare. En kille med namnet 
Bengt som ansvarar för denna inbjudan och 6 lag klara av 8 och de sista 2 lag är på gång.  Bengt 
pappa till Loke i U 19 laget. 
 
Hattrick med FC Rosengård. 
I onsdags deltog föreningens spelare i F 06-07 och F 04- 05 i FC Rosengårds kunskapsprojekt  
" Hattrick by FC Rosengård". 
 
Projektet består av tre delar: 
- Fotbollsclinic 
- Föreläsningar 
- Förmatch till FC Rosengård  
 
På kvällens agenda stod fotbollsclinic med U 19 tränaren Elena Saduki som hade tagit med sig 
sportchefen 
  Therese Sjögran. Under ca 70 min fick tjejerna (32 st.) träna under deras ledning och både tjejerna 
och vi ledare fick många bra tips att ta med oss. Det var några nya övningar och några gamla favoriter 
som till exempel "kvadden" i ny tappning, alla i högt tempo och med fokus på bra kvalitet.  
 
Efter träningen gick vi till medborgarkontoret för föreläsning om ekonomi och miljö och hållbarhet.  Bra 
föreläsare, kul med mentometer undersökningar om b la vad är ok att låna pengar till??? Vad använder 
du dins pengar till osv. Kort genomgång av snabba men ack så kostsamma SMS lån. Miljö och 
hållbarhet mycket fokus på hur vi kan komma ifrån att shoppa onödiga varor till hur kan man klara sig i 
ett hushåll utan att producera avfall?? 
 
En givande kväll för oss alla. 
Ledarna genom Jenny  
 
Barnkonventionen. 
Lördag 23 november är undertecknad och Stefan Persson i Malmö för att under 3 timmar lyssna på den 
nya lagen som börjar gälla 1/1 2020 och vad den innebär för föreningslivet? 
 
Arrangör Skåneidrotten som tillsammans med 5 specialförbunden  
bl. a Skånes Fotbollsförbund kommer att leda mötet! 
 
Hörs i nästa vecka Staffan 

 


