
 
 
 
Staffan inför helgen 3 - 5 december 

                                                                                                  
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Inne i december månad och nu går det fort till julhelgen. 
Spännande veckor nu med "frimånaden" och allt kring denna månad med rykten, sanningar och lögner 
i en blandad kompott. 
 
Uppesittarkvällen den 23 december där föreningslivet i Sverige sätter in alla försäljningskrafter som 
finns i respektive förening. 
 
Som undertecknad skrev förra veckan från ca 250 000 Bingolotter en "vanlig" söndag till helt otroliga  
drygt 4 miljoner denna kväll. Obegripliga siffror!  
 
Herrseniorer.  
Flera spelare från andra föreningar och provtränar här. 
5 spelare har redan skrivit på för Veberöds AIF efter endast ett par dagar in på "frimånaden". 
 
Den största "bomben"  och mest kända namn på många år var när Adam Bachan skrev på i veckan 
28 år debuterade i Superettan för TFF som 19 åring och de sista 5 säsongerna spelat i Österlen FF 
och varit lagkapten där. 
 
Spelat 22 matcher från start i Ettan Södra denna säsong oftast på central mittfältare men kan även 
spela mittback. 
 
Bott i Ystad men nu flyttat till Malmö (för långa resor till Skillinge 4 dagar i veckan därav bytet) och 
ingår i samma umgängeskrets som Ted Hörman och Eric Skiöld och efter mycket lock och pock från 
killarna valde Adam till slut Veberöds AIF.  
 
Känns som den ledare laget behöver och framför allt en mycket duktig fotbollsspelare! 
 
Nyförvärv 2 och 3 Jotta Camara 30 år anfallare och Carl Persson 25 år anfallare halvbröder från 
Ystad, 
 
Jotta var på gång till Veberöds AIF redan hösten 2019 men valde till sist IFK Simrishamn, notorisk 
målskytt och gör aldrig under 15 mål på en säsong. 
 
Nyförvärv 4. André Jeppsson 28 år målvakt spelat i MFF från knatte till U 19, många år i Tomelilla IF 
och i år Vanstads IF. 
 
Flyttat till Veberöd och sambo med Alexandra Dagner som spelar i Damlaget. 
 



Nyförvärv 5. Alexander Moberg 26 år återvänder till Veberöds AIF som är hans moderklubb spelat i  
Hallands Nation ett par år. 
 
Ja här gick det undan och naturligtvis så att vår unga trupp måste förstärkas med rutinerade spelare 
och den sportsliga ledningen har så här långt lyckats med detta tycker undertecknad. 
 
Match på lördag borta mot Staffanstorps United  kl. 15.00. 
 
Truppen enligt följande; 
Nino Lantz Antolovic, Provspelar, Kristoffer Lindfors (K) William Andersson, Provspelar, Eric 
Skiöld, Johan Persson, Hampus Isberg, Jotta Camara ny o klar, Provspelar, Carl Persson ny o 
klar, Axel Petersson, Linus Pettersson, Dante Kolgjini, Troy Rannamaa, Jonathan Ylimäki 
Cronqvist. 
 
Spelare som ej spelar denna helg av många olika anledningar. 
Isac Munthe Larsson, Ted Hörman, André Jeppsson ny och klar målvakt, Adam Bachan ny spelare 
kontrakt med Österlen FF och får ej spela förrän 2022, Elias Persson, Joel Von Dorp, Mattias 
Jönsson, Oliver Jönewi, Johannes Andersson samt Andreas Holmstedt. 
 
26 spelare finns nu men prov spelare ej klara. 
Misstänker att truppen kommer att ligga på ca 30 spelare. 
Herrar A, Herrar B samt HJ 19 i seriespel 2022.  
 
Ingen i årets trupp som tackat nej till spel i VAIF 2022 ännu. 
 
I damseniortruppen har inget nytt skett ännu bara tränat en gång på grund av det dåliga vädret och 
"frimånaden" varar fram till 29 december. 
 
Romelecupen. 
Då har lag 204 anmält sig och Lunds BK anmälde ett lag till i F 16! 
Underbart och nu finns lottningen på hemsidan! 
 
Just nu när Corona ökar igen kommer föreningen tvingas att kolla alla som ska in i hallen att de har 
vaccinationsbevis att visa upp.  
 
Återkommer när vi som arrangör fått mer information från Skåneboll. 
 
Vaccinationsbevis krävs redan denna helg i JAIF Cupen i Skurup och även i Skånecupen till jul. 
 
Viktigt att ni meddelar alla föräldrar att de inte kommer in vid inomhuscuper utan vaccinationsbevis 
och legitimation. 
Gäller från 18 år och äldre.  
 
Julkalendrar. 
Redovisning 14 eller 15 december på klubben. 
Kolla gärna redan i era trupper så att kalendrarna inte bara ligger och "skräpar" där hemma. 
Helst inga returer. 
 
Uppsittarkvällen 23 december.  
Drygt 14 dagar till föreningen startar upp sin försäljning på allvar på Konsum och ICA. 
 
F 12 samt P 13 som säljer detta år. 
 
Vill ni hjälpa till att sälja en bunt på 20 bingolotter på er arbetsplats, hör av er till undertecknad jobbar 
nu 24/7 alla dagarna i veckan fram till den 23 december och levererar till alla som vill sälja. 
 
Halva överskottet går till ert barns lagkassa! 
 
Först ut som de sista åren Tommy Johnsen i ledarteamet för herrtruppen och U 19. 
Sålt 8 dubbla och 10 enkla redan. 



 
16 enkla bingolotter på Julskyltningen av familjen Sjöstedt. 
En liten start som ska bli betydligt större och av många bäckar små  blir en stor å! 
 
Maila undertecknad om beställning. 
staffandarfelt@hotmail.com 
 
Fotboll.  
Ja om vädret inte ställer till det ska både Herrar A, och Damer A samt U 19 ut i träningsmatcher denna 
helg. 
 
Herrar A lör. 4/12 kl. 15.00 borta mot FC Staffanstorp. 
HJ 19 sön 5 /12 kl. 12.00 hemma mot Hörby FF. 
Damer A sön 5/12 kl. 17.00 borta mot IF Lödde. INSTÄLLD. 
 
MFF. 
Då står undertecknad på ståplats på lördag med start kl. 15.00 och Halmstads BK väntar. 
2 poängs försprång till AIK och bättre målskillnad. 
 
Allt kan hända, men blir otroligt besviken om MFF missar denna chans att åter bli Svenska Mästare. 
Utsålt och 21 300 på plats, några från Halmstad. 
 
Hoppas få sjunga 18 SM Guld , 19 SM guld o s v.   
 
Nervöst ja för större under har skett och MFF har i år tappat alldeles för många poäng hemma redan. 
 
Hörs i nästa vecka och ha en trevlig andra advent alla! 
 
Hälsar Staffan 
 


