
 
 
 
Staffan inför helgen 10 - 12 december 

                                                                                                  
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 10 december och en gammal skattmas lite yrkesskadad fortfarande vet att den 15 december 
finns de sista skattepengarna på ert skattekonto (för er som inte fått det tidigare) företrädesvis ni som 
driver företag, enskild näringsverksamhet eller lantbruk.  
Ha så kul med pengarna och har ni lite över finns Bingolotter att köpa i byn på ICA och 
Konsum! 
 
Både Dam och Herr möter Hörby FF på Svalebo i helgen 
Lör. 11/12 kl. 12.00. Herrar A. 
Sön 12/12 kl. 15.00. Damer A. INSTÄLLD. 
 
Så har Jonas Hansson debuterat som huvudtränare för U 19 tillsammans med Kanu när U 19 mötte 
Hörby FF hemma i söndags och vann  med hela 7-1. 
Jonas nöjd med de 2 första veckorna i Veberöds AIF. 
Förra torsdagen hela 26 spelare på plats! 
 
Några rader från Jonas.  
Årets sista match (men första för undertecknad) spelades under söndagen hemma mot Hörby FF.  
 
Vi dominerade med eftertryck i stort sett hela matchen, möjligen med undantag för en kort period i 
början av andra halvlek. 
Slutresultatet blev 7-1 (4-0), siffror som kunde/borde varit större (brände en del klara lägen samt träffar 
i både stolpe och ribba). 
  
Målskyttar: 
1-0 Hugo 
2-0 John 
3-0 Viggo 
4-0 Viggo 
5-0 Marcin 
6-1 Hampus 
7-1 Hampus 
  
Matchtrupp: 
Toby, Hampus, Nino, Viktor, Algot, Hugo, Marcin, Viggo, Leon, Linus, River, Elliot A, John, Albin och 
Ludvig. 
 
Inne i sista veckan med matcher skulle undertecknad skriva, men i kalendern finns ytterligare 2 
matcher 18 och 19 december. 
Fotboll en året runt sport. 



 
Första förslaget på serieindelningen 2022. 
Damer A Division 3 Östra. 
1 Broby IF 2 Edenryds IF 3 Farstorps GoIF  
4 Gärds Köpinge IF 5 Hanaskogs IS 6 Hörby FF 7 Näsums IF 8 Sibbhults IF 9 Spjutstorps IF 10 
Veberöds AIF 11 Wä IF 
12 Önnestad BoIF. 
 
Herrar A Division 4  Östra. 
1.Broby IF 2 Glimåkra IF 3 Gärsnäs AIS 4 IFÖ Bromölla 
5 Lunnarps BK 6 Sankt Olofs IF 7 Tomelilla IF  
8 Vanneberga IF 9 Veberöds AIF 10 Ystads IF FF  
11 Åhus Horna BK 12 Öja FF. 
 
Långa  resor för båda lagen men verkar som ledarteamen både i Dam och Herr är nöjda med att här 
finns trevligare Idrottsplatser och bättre gräsplaner. 
 
Romelecupen. 
Lottning finns att läsa på hemsidan och just nu mest en väntan vad som kommer att hända med 
utvecklingen av pandemin? 
 
Finns risk för att Romelecupen ställs in? 
Svar ja, tyvärr, men vi måste hoppas på att cupen får spelas men med restriktioner och uppvisande av 
vaccinationsintyg samt uppvisande av legitimation. 
 
Janstorps AIF med sin JAIF Cup som startade i helgen fick en hel del problem vid insläppet då både 
tränare/ledare och framför allt föräldrar kom dit utan  ha de "papper" som krävdes för att komma in. 
 
Kommer Romelecupen att spelas kommer vi som arrangör att hålla på de regler som satts upp till 100 
procent även om bara detta kräver än mer funktionärer. 
 
Tråkigt men tyvärr är inte pandemin över på långa håll. 
 
Julkalendern.   
Alla ni som ska redovisa dessa på tisdag eller onsdag kl.17.30-19.00. 
Gör allt för att komma någon av dessa 2 dagarna.  
 
Kort om tid innan returer ska skickas till Bingolotto i Göteborg! 
 
Uppesittarkvällen 23 december. 
Nu börjar det närma sig med stormsteg och  bara en dryg vecka bort till försäljningen börjar i byn. 
Redan på onsdag får undertecknad de första uppgifterna om hur försäljningen av Julkalendern gått? 
 
Hör någon viska vi kan sälja 40 Bingolotter känner igen rösten Marcus Zaar och F 8/9 säljer till 
familjen, grannar/vänner. 
 
Hör undertecknad fler viska kan F 8/9 kan vi också sälja. 
 
Jobbar 24/7 fram till 23 december och har mobilen tätt in till mitt högra öra även under natten, bara 
ring! 
 
MFF. 
Klockan håller på att bli 17.00 då domaren tar upp pipan och blåser slut och samtidigt springer som 
fan för att undvika 7 000 åskådare på väg in på planen, såg rätt lustigt ut. 
 
Dottern med kompisar stormade in alla men på Ståplats stod undertecknad plötsligt helt ensam. 
 
Hade sen länge tappat känseln från midjan och neråt och kunde inte röra mig. 
Hoppa över skrek någon till undertecknad men en meter staket bedömde undertecknad som ca 95 
centimeter för högt haha. 



 
Ut till Supporterhuset och köpte en dricka fick  en mini variant av SM bucklan som present. 
 
Gjorde en svan dans med bucklan och ett yngre gäng tittade förvånat på undertecknad och var 
beredda att ringa psykakuten direkt. 
 
Hörde någon av dessa säga att denna person är den första som "ballat ur" ikväll pensionär också och 
nu tror sig vara en fågel som försöker lyfta.  
 
Låt honom vara det kan gå över av sig själv. 
 
Åkte hem tog en halvtimmes dusch och fick upp värmen, fixade lite glögg med pepparkaka och ost 
som tilltugg.  
 
Gick till sängs kl. 01.00 som Svensk Mästare och vaknade söndagsmorgon och fortsatt Svensk 
Mästare! 
 
MFF Svenska Mästare 22 gånger vunnit Allsvenskan 25 gånger, Svenska Cupen 14 gånger. 
Leder den Allsvenska maratontabellen. 
You name it! 
 
Hörs i nästa vecka och nu lite mer statistik att redovisa. 
 
Hälsn. Staffan 
 
  
 

 


