Staffan inför helgen 5-7 november

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Fredag 5 november och helgens stora fotbollsmatch mellan Damer A - MFF söndag 7 november kl.
14.00 på Svalebo konstgräs.
Alla ska dit!
Manifestera Dam och Tjejfotbollen i Veberöds AIF!
Hoppas alla tar med sig någon/några kompisar och gör det till en fest.
I går torsdag blev MFF även i teorin klara seriesegrare efter ännu en vinst, denna gång mot Dalby
GIF/Genarps IF och hela 12-0.
Dessa siffror vill inte undertecknad uppleva på söndag.
Veberöds AIF med denna trupp enligt följande;
Frida Saltin, Ida Nilsson, Alexandra Dagner, Elin Ullner, Josefine Isberg, Elin Nilsson, Moa
Nordgren, Basma Abenar, Klara Bring, Lova Sjöblom/Wolfbrant, Kim Lantz, Iza Rosen, Elsa
Alsnäs Mauritz 07, Matilda Rönndahl 07, Freja Bjerström 07.
Herrar A möter VMA IK lördag 6 november kl. 14.00.
Truppen enligt följande;
Emmanuel Ndem (MV), Kristoffer Lindfors (K), Martin Pintaric, Oliver Jönewi, Andreas
Holmstedt, Joel Vom Dorp, Elias Persson, Axel Petersson, Johan Persson, Achiri Fombe Rich
Brand, Troy Rannamaa, Linus Pettersson, Johannes Andersson, Hampus Isberg, Isac Munthe
Larsson, Mattias Jönsson, Dante Kolgjini.
GAIS OPEN.
4 matcher spelandes under torsdagen och 2 vinster och 2 förluster.
P 16 Sydvästra laget förlorade med 5-0 i första matchen mot Romelanda UF och match 2 vinst med
6-0 mot Vasalunds IF och ligger trea i tabellen.
P 16 Skåne börjar med att vinna mot IS Halmia med 3-0, men tyvärr förloras andra matchen mot
Sunnersta AIF med 2-0 en orättvis förlust men så är fotbollen.
Sunnersta AIF vinner sin serie hemma efter vinst mot IK Sirius med 4-1 i helgen och förra veckan
kvalade laget in till Regionala serien för P 17 2022 efter vinst mot Uppsala IF och i denna match var
Veberöds AIF fullständigt överlägsna i framför allt andra halvlek.
Nu måste med stor sannolikhet Veberöds AIF vinna mot AIK i dag för att nå Slutspel A.
AIK-Sunnersta AIF 2-1.
Sunnersta AIF-Veberöds AIF 2-0.
Veberöds AIF-AIK 0-0.

Veberöds AIF trea i tabellen och det andra Veberöd AIF laget fyra i sin grupp.
Med andra ord just nu Slutspel B som gäller för båda med en match kvar för båda lagen senare idag.
Romelecupen.
Just nu fler anmälningar i redan fulla åldersklasser, men något tjejlag har tillkommit.
6 åldersklasser i pojkar fulla av 10 åldersklasser, P 7, P 8, P 10, P 11, P 13, P 16 och första
tjejklassen full i F 7/8 som undertecknad trodde skulle bli svårast att få lag till.
Precis innan utskick kommer Glumslöv FF och anmäler 1 lag i F 9 och även denna åldersklass full!
175 lag anmälda och "taket" just nu 196 lag.
Saknas 21lag.
Efter helgen skickas ca 300 nya mail och SMS till klubbarna igen efter en vila på 10 dagar.
Förhoppningsvis tröttnar klubbarna och anmäler lag för att slippa få fler inbjudningar till Romelecupen
haha!
En ledare skrev till undertecknad att han fått 4 Mail från undertecknad och ville inte få fler.
Skrev också om jag anmäler ett lag kan du lova att inte skicka fler Mail?
Skrev direkt att du är nu borttagen från Maillistan och killen hade nog lite humor och svarade tack då
anmäler jag 2 lag.
Julkalendern.
Nya beställda då ett par lag vill ha fler och just nu har föreningen 11 kvar på kansliet.
Maila om ni vill ha?
staffandarfelt@hotmail.com
Kval till Regional seriespel Division 1 2022 för P 17.
Kval och åldersklassen 05 och senare.
Inbjudan väldigt sent först igår torsdag men också väldigt kul och klart att vi ställer upp!
3 matcher på knappt en vecka tufft för att uttrycka det milt.
Match hemma på onsdag 10/11 kl. 19.00 Svalebo konstgräs och
IF Limhamn/Bunkeflo som motståndare.
Ett lag som vi alltid har jämna och tuffa matcher emot.
Kom gärna ner och se matchen.
Måste tyvärr skriva att träning på onsdag efter kl. 18.30 på Svalebo konstgräs måste ställas in
eller flyttas till annat ställe.
Sen väntar 2 bortamatcher mot BK Olympic och Ängelholms FF, 13/11 samt 16/11.
MFF.
Då fick vi äntligen se en match där MFF gjorde en helhjärtad insats mot Chelsea på Stadion i tisdags
och förlust med 1-0.
Med berömd godkänd mot ett av världens bästa klubb och vinnare av Champions League 2020/2021.
Två vinster i Allsvenskan hemma mot AIK 1-0 I en tuff drabbning men MFF klart bäst.
IK Sirius borta i söndags och seger 3-2 med mål på övertid helt otroligt och en omgång med förluster
både för IF Elfsborg och AIK.
Man tackar och bugar och serieledning igen med 4 omgångar kvar att spela och på söndag "Änglarna"
borta ett lag som vaknat till nu och 4 raka segrar.
Mina 2 ungdomar i Göteborg med 3 000 andra MFF:are!
Hörs på tisdag och ha en bra Allhelgonadag Helg alla/Staffan

