
 
 
 
Staffan inför helgen 19-21 november 

                                                                                                  
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Passerat halva november man tackar och bugar längtan efter 1;a advent stiger här ute i Hemmestorp 
där skog är undertecknads granne, inga belysning finns på gator och mörkret ligger tungt över alla. 
 
I onsdags fick undertecknad vaccin mot influensa och även Covid dos 3 med en veckas marginal hade 
5 månader gått sen dos 2. 
 
En ringlande kö på Vårdcentralen i Dalby där undertecknad har sin husläkare och Drop-in gällde. 
 
Blev så på hugget och frågade om vaccin fanns för en kropp i allmänt slitage och ålderdom, men ej 
uppfunnen ännu svarade sköterskan. 
  
Fotbollsseriespelet avslutas 20 november med Damer A borta mot Hallands Nations FF lördag kl. 
15.00. 
Damtruppen enligt följande; 
Frida Saltin, Ida Nilsson, Alexandra Dagner, Elin Ullner (K), Josefine Isberg, Elin Nilsson, Moa 
Nordgren, , Klara Bring, Lova Sjöblom/Wolfbrant,  Iza Rosen, My Rosén, Ella Ingesson, Majken 
Wetterling, Freja Bjerström 07, Cajsa Wanegårdh samt Elin "Nisse" Nilsson. 
  
Herrar A borta mot IF Lödde söndag 21 november kl. 14.00. 
Följande trupp; 
Ndem (MV), Daniel Svensson (MV), Kristoffer Lindfors (K),  Oliver Jönewi, Joel Vom Dorp,  
Albin Bring, Axel Petersson, Johan Persson, Erik Skiöld, Achiri Fombe Rich Brand, Linus Pettersson, 
Johannes Andersson, Dante Kolgjini, William Andersson, Marcin Wierzorek, Hampus Möller, Jonathan 
Ylimäki Cronquist. 
 
Skönt att säsongen är slut speciellt för Herrar A.  
  
Skrev säkert för några månader sedan att en förening av 
Veberöds AIFs storlek med 27 lag stor knatteverksamhet, Damfotboll tillbaka 2020 med serieseger 
kan inte lägga sig ner och "dö" för att Herrar A får lämna division 3 och nedflyttning och seriespel i 
division 4 2022. 
 
Jämför över 15000 avlidna i Covid i  Sverige vad har en fotbollsserie då för betydelse? 
  
Ska dock sägas/erkännas att detta med herrarnas svaga säsong och ytterst få poäng avsågade tidigt 
på säsongen har legat som en "våt filt"  över hela verksamheten och svårt att sluta att fundera på 
varför det gick så fruktansvärt dåligt? 



Nu vet undertecknad att det jobbats hårt sen tidigt i höst för att få en trupp med förstärkningar av 
rutinerade spelare med "vinnarskallar"  till senior truppen, stötta alla våra unga talanger  
få detta tidigt på plats och bara titta framåt inför säsongen 2022.  
  
Sportslig ledning, nya tränare/ledare säkert även styrelsen sätter nya  visioner/mål för verksamheten 
2022.   
 
Ja med denna helg stänger vi ner seriespelet i föreningen, men det fortsätter att spelas fotboll. 
 
Vinterserier för P 9 och P 13. 
 
Träningsmatcher för många av föreningens ungdomslag och matcher för både herr och dam med nya 
spelare i provträning och matchspel. 
 
Herrar A möter Staffanstorps United lördagen 4 december kl. 15.00 
på Svalebo konstgräs. 
 
Herrar A möter Hörby FF lördagen 11 december kl. 12.00 på Svalebo konstgräs.  
 
Damer A möter IF Lödde söndagen 5 december kl. 17.00 i Löddeköpinge. 
 
Damer A möter Hörby FF söndagen 12 december kl. 15.00 på Svalebo konstgräs. 
 
Romelecupen 
Med stor glädje kan undertecknad nu skriva att alla åldersklasser kommer att bli av och idag 203 lag 
anmälda och det saknas nu endast 1 lag till "taket" på 204 lag. 
 F 16 1 lag.  
 
Innebär att alla föreningens ungdomar från 7 år till 16 år kommer att spela i Romelecupen 2022 och 
som undertecknad vet sen många år är alla våra ungdomars dröm i Veberöds AIF. 
 
Tjejligan i Romelecupen i folkmun kallad tjejmaffian. 
Börjar sitt arbete med Romelecupen med en god middag med dryck ikväll på Niromas och  en härlig 
kväll tillsammans. 
 
Lite prisjusteringar på vårt sortiment hoppas undertecknad på.  
Låga priser och bästa sortiment gör att en viss höjning bör ske på priserna rakt över. 
 
Ett fantastiskt arbete av dessa tjejer och alltid minst en på plats oftast fler under alla timmar som det 
spelas Futsal inne i hallen. 
I gruppen finns Åsa Andersson ansvarig för alla inköp,  
Annelie Gibbs, Marie Granehall Lyding,  
Jessica Gustafsson,  Ann Hemmensjö, Sofia Lloyd,  
Jessica Sjöstedt,  Anna Wendel. 
 
Undertecknads tips till alla håll er  på god fot med dessa tjejer tänk er en lördag och de fantastiska 
bullarna varma fulla av kalorier smälter i munnen men serveras ej då någon sagt något dumt till 
tjejerna. 
 
Än värre nästa lördag har ett beslut tagits av tjejerna efter mer kritik till tjejgänget att denna helg 
endast servera tee och inget kaffe som dryck.  
Ryser av bara tanken! 
 
Vem kom på drycken  tee? 
En svår födsel och jobbig uppväxt och som vuxen ville hämnas på alla genom att tillverka tee? 
 
Nej anade svaret kineserna naturligtvis alltid tyckt kineser är "skumma" och under i varje fall Mao Tse 
tungs tid (härligt namn) såg alla kineser likadana ut samma kläder, samma frisyr haha. 
Det bor minst 1 miljard människor i Kina och de kan väl inte haft samma frisör alla? 
 



Nej ställ in er i ledet lyd vad tjejligan säger efter 40 års äktenskap är det svårt att övertyga en kvinna 
(läs hustru) och hur svårt är det inte då att övertyga 8 kvinnor att du vill ha pastej på bullen i stället för 
ost? 
 
Nej nu har undertecknad spårat ut helt och slutar med allt trams. 
 
Julkalendrar. 
Glöm inte redovisningskvällar 15 och 16 december på klubben. 
Undertecknad levererar fortfarande kalendrar till lag som så önskas. Ingen beställning är för liten. 
 
Senaste veckan har olika lag fått 17, 20, 2,1 samt 5 kalendrar. 
Totalt 45 kalendrar och av de extra 60 finns nu 15 kvar. 
 
Maila undertecknad så kommer undertecknad och levererar  
jobbar 24/7 nu haha. 
staffandarfelt@hotmail.com 
 
Matcher och cupspel. 
Lite resultat från helgen och  Uppåkra Cup där F 12 spelade fredag samt F 11 lördag. 
 
F 12 3 matcher 3 vinster och inga insläppta mål. Godkänt haha! 
 
F 11 3 matcher 3 vinster men vad hände i sista matchen 2 mål insläppta? ok 9-2, 6 vinster totalt för 
dessa två lag med beröm godkänt.    
 
Träningsmatcher för P 12 samt P 13 har spelats. Två förluster.  
 
P 16 och kval till Regionalserie Division 1 2022 blev 2 förluster och en oavgjord, men laget ska ha allt 
beröm för denna säsong med till slut en 5;e plats i Skåneserien Gr A. 
 
Denna helg. 
Fredag P 12 i spel i Uppåkra Cup med 2 lag. 
 
Söndag P 9 spel i Vintermästerskapet  och möter LB07 hemma  
kl. 11.00 på Svalebo konstgräs. 
Domare Marcus Petersson. 
 
P 12 träningsmatch borta mot Tomelilla IF lördag kl. 12.00. 
 
P 13 träningsmatch hemma mot FC Trelleborg söndag kl. 14.00 på 
Svalebokonstgräs. 
Domare Kajsa Wanegårdh. 
 
Hörs i nästa vecka någon gång hälsar Staffan 
 
 
 
 

   


