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 Staffans veckorapport vecka 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
En god fortsättning på det nya året 2020! 
 
Vad väntar Veberöds AIF 2020?  
 
Ja en ny serie och division 3 spel detta år, efter ett mycket överraskande kval med vinst i sista matchen 
mot BK Flagg och kvalseger. 
 
Spännande att följa och om laget kan stå upp i denna serie? 
 
Nystart av Damlag i Veberöds AIF 2020!  
 
Välkomnas av många och när nu tjejsidan har vuxit enormt de sista åren helt rätt att få ett Damlag på 
plats. 
 
Fler äldre ungdomslag än på många år och bra påfyllning i alla åldersgrupper. 
 
Klubbhuset färdigt endast golv i källaren som i skrivande stund om ska göras klart. 
 
Hoppas att ett beslut snart kan komma om en plan till i Veberöd. Nils-Åke och Johnny som jobbar med 
frågan och ständiga kontakter med kommun folk tjänstemän som politiker och en seg historia för att 
uttrycka det försiktigt. 
 
Samtal med Nils-Åke den senaste tiden ger dock signaler om en lösning och en 9 manna plan i 
skogsområdet bakom konstgräsplanen på Romelevallen. 
 
Undertecknad alltid hört om något fornminne där, men gäller ej. 
 
Hoppas på en till sist snar lösning för ska föreningen fortsätta växa krävs ytterligare planytor. 
 
Ingen vila utan spel för många VAIF lag i Skånecupen i Malmö. 
 
Ut i spel torsdag 2 januari 2 lag födda 08 och i år P 12. 
Torsdag 2/1 kl. 08.00. VAIF-BK Flagg.            4-0. 
                      kl. 12.00. VAIF-FC Trelleborg.    2-9. 
                      kl. 13.50. VAIF-Kvarnby IK. 
 
Torsdag 2/1 kl. 15.15. VAIF-Arlövs BI. 
                      kl. 16.50. VAIF-Husie IF. 
                      kl. 18.10. VAIF-LB 07. 
 
Flickor födda 07 och i år F 13. 
Fredag 3/1 kl. 10.15. VAIF-Hyllie IK. 
                     kl. 12.00. VAIF-LB 07. 
                     kl. 13.45. VAIF-Vellinge IF. 
 
Flickor födda 06 och i år F 14. 
Fredag 3/1 kl. 11.15. VAIF-Hyllie IK. 
                    kl. 11.55. VAIF-Svedala IF. 
                    kl. 14.50. VAIF-FC Rosengård.  
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Pojkar födda 06 i år P 14. 
Söndag 5/1 kl. 09.30. VAIF-Kulladals FF. 
                     kl. 11.45. VAIF-BK Olympic. 
                     kl. 13.45. VAIF-LB 07. 
 
Söndag 5/1 kl. 09.15. VAIF-BK Höllviken. 
                     kl. 11.00. VAIF-Limhamn Footboll Club. 
                     kl. 13.00. VAIF-IFK Malmö. 
 
Pojkar födda 03 i år P 17. 
Söndag 5/1 kl. 10.00. VAIF-Tomelilla IF. 
                     kl. 11.20. VAIF-Linero IF. 
                     kl. 13.00. VAIF-TFF. 
 
Kul att föreningen har så många lag i spel i Skånecupen denna gång.  
En Skåne cup som äntligen har vänt på antal lag och i år hela 545 sådana. 
 
Undertecknad har upplevt spel i Skånecupen tidigt Nyårsdag, då fanns ej Kombihallen. 
 
Tufft av undertecknad men sätter fortfarande en "peng" på F 07 som finallag laget är obesegrad 2019 i 
spel med lag födda F 07. 
 
16 dagar till Romelecupen startar och 372 matcher senare avslutas Romelecupen 2020 med juniorfinalen 
söndagen 9 februari kl. 19.15. Får vi be om ett VAIF lag i denna match? 
 
 
Roland Axelsson har gått ur tiden. 
En av Veberöds AIF: s största supportrar avled tidigare i veckan efter en längre tids sjukdom och sista 
månaden vistades Roland på Ystads lasarett. 
 
Roland jobbade en tid för Veberöds AIF och följde under många år A-laget hemma som borta. 
Roland blev 68 år.  
 
Notiser. 
Är det mer än undertecknad som undrar vem är Dejan Kulusevski? 
 
19 år gammal, lämnade Brommapojkarna redan so 16 åring till Atalanta och sedan utlånad till Parma och 
nu jagade av flera av de största klubbarna i Europa. 
 
En affär med Juventus på ca 365 miljoner och BP kommer att slå tidigare rekord i ersättning. Jack Lahne 
idag spelandes i Amiens SC i Ligue 1 i Frankrike fick BP drygt 20 miljoner i ersättning nu än mer. 
 
Säg ca 50 miljoner totalt, då förstår ni att 47 miljoner för Mattias Svanberg när Mattias lämnade MFF för 
Bologna är ett fantastiskt belopp för en kille som startat i MFF:s knatteskola en gång. 
 
Vem ska träna MFF:s A lag 2020? 
 
Här har ni ett av skälen att Uwe Rösler fick lämna MFF efter säsongen. 
 
Ett skäl till Uwes avgång, hans laguttagningar av bara de äldre spelarna i truppen.  
 
Tim Prica född 02 yngsta spelare med A-kontrakt fick under säsongen 12 minuters spel i A-laget och då 
var anfallsspelet årets akilleshäl! 
 
Ola Törner i Skånesport med störst kunskap om MFF skriver varför ska MFF vara Sveriges bästa 
akademiförening när spelare ej släpps fram? 
 
Uwe med en träning o ledarstil från 80 talet är svår att kommentera, endast Oskar Lewicki samt Markus 
Rosenberg som båda uttalat så tränas det i Tyskland stenhårt och tränare som pekar med hela handen. 
 
Ägde inte hela omklädningsrummet! 
 
Olof Persson samt Jens Fjellström försvinnande var inte så smärtfri som går att tro och läsa. 
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Hur ser det ut med VAIF:s herrseniortrupp? 
Nu är läget så lurigt kring VAIFS seniorlag att undertecknad ej vågar komma med eventuell Feak News. 
 
Det har dock nått undertecknads öron att det kan komma fler nyförvärv ett eller två? 
 
Bra för att inte skriva riktigt bra spelare, men vågar ej skriva mer för stunden, nytt år gäller att vara vän 
med både Lennart och Tommy. 
 
Tommy blev bästa säljare av Bingolotter utanför F 06/07 och sålde lotter på jobbet o till vänner för 1 500 
kr! Tack Tommy! 
 
Mina vänner snart är alla helger över och fotbollen börjar vakna upp igen alltid lika spännande! 
 
Hörs snart och fullt med VAIF lag i Skånecupen de närmsta dagarna! 
 
Hälsar Staffan 
 
Lite text från matcher som spelats i cuper. 
 
P 06 med Rickards text. 
P 06 blev uppringda om ett återbud i Askecupen, så vi kallade snabbt ihop ett lag och åkte dit och 
hämtade hem bucklan. En fin nybyggd hall i Hörby och många lag som vi normalt sätt inte möter så det 
var en trevlig turnering. I finalen mötte vi hemmalaget Hörby och segersiffrorna skrevs till 3-0 efter stabilt 
spel, så det blev en bra avslutning på året. 
 
P 09 med den alltid ödmjuka Jesper. 
Då var det dags att knyta ihop säcken från ett väldigt fint fotbollsår 2019 med Skånecupen. 
 
Vi hamnade i grupp C - svår där ”gruppfinalen” på förhand skulle vara emot FC Köpenhamn Futsal. Ett 
specialtränat lag från Köpenhamn för innefotboll. Innan den matchen så hade vi mött både Lilla Torg och 
Lindeborgs FF, två matcher som vi var några nummer för stora.  
 
Matchen mot Köpenhamn, kom danskarna ut på planen med ett stort självförtroende. Veberöd chockade 
Köpenhamn direkt med ett fint spel och ett hårt presspel. Där danskarna inte fick många hundradelar på 
sig att förvalta bollen. Första 6-8 min äger vi och kontrollerar matchen och kunde göra 1-0 genom ett fint 
anfall. Köpenhamn reser sig något av slutet av matchen men blir aldrig riktigt farliga.  
 
Köpenhamn blev allt mer frustrerade både på plan och bland publiken. Köpenhamn kapade en av våra 
spelare väldigt fult bakifrån när vi hade ett anfall. Frisparken förvaltades på bästa sätt och stänktes upp i 
vänstra krysset och 2-0 till VAIF.  
 
Till Köpenhamns stora besvikelse ”sparkade ner sargen”.  
 
Stora Köpenhamn får åka bron över... vi åkte hem till lilla lilla lilla Veberöd nöjda och belåtna.   
Snipp Snapp slut... så var detta fotbollsår slut  
Gott nytt år önskar P 10  
 
Jessica och P 08. 
Fredagen var det dags för våra killar att spela i Skånecupen. Så stort och spännande tyckte vi ledare. Jag 
själv har spelat där många gånger samt tillbringat många timmar som publik. Bodde gaska nära 
stadion när jag bodde hemma, stadion var mitt andra hem. 
 
Vi åkte dit med ett lag på FM och ett på EM , så det var en del timmar som vi spenderade där. Från ca kl. 
10-20.  
 
Lag 1 var nervösa, allt så stort ut och det var sarg som våra killar aldrig spelat med.  Första matchen stod 
Husie IF som motståndare . Ganska tuff match mellan två jämna lag. Vi fick inte igång vårt spel som vi 
kan med passningar utan det blev mest springande. Resultatet blev 1-2 till Husie IF. 
 
Andra matchen var det Staffanstorp som vi har spelat mot många gånger. Det är alltid väldigt jämnt 
mellan våra lag. Våra killar stod upp bra men svårt att få igång passningsspelet som killarna är väldigt 
duktiga på. Fick inte grepp om detta att spela med sarg.  Resultatet blev 1-1. 
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Tredje matchen stod IK Wormo för, första gången vi mötte dem. Det syntes att deras killar har spelat med 
sarg innan. Våra killar sprang mest omkring och jagade lite. Väldigt tuff match. Resultatet blev 0-3 till IK 
Wormo. 
 
Det var nu dags för Lag 2 som hade pigga ben och mycket energi. 
Det var samma reaktion för dessa pågar, stort och sarg. Första matchen stod Kvarnby som motståndare. 
Matchen gick snabbt, våra killar tappade sina positioner och tappade fokus på matchen. Därav resultatet 
2-0 till Kvarnby IK. 
 
Andra matchen var det LB 07 som var våra motståndare.  
Här tog vi kontroll på matchen direkt och började förstå att man kunde ta hjälp med sargen.  Spelade 
mycket bra match med fina passningar. Resultatet blev 2-1 till VAIF. 
 
Sista matchen stod MFF som motståndare, vi hade endast 1 avbytare samt att två av spelarna spelade 
sin 6: match. dem var helt slut. Men dem hämtade kraft tillsammans och kämpade på . Yrt spel och med 
massvis med skott mot mål men ingen som ville gå in. En ganska jämn match som blev 1-0 till di blåe. 
Ska tilläggas att den sista matchen spelades kl.19.45. Alldeles för sent att spela i denna ålder. 
 
En domare som dömde mycket till deras fördel . En målvakt som tog bollen med händerna vid 
bakåtpassning från egen spelare vilket man ej fick men di blåe fick göra det många gånger. 
 
Vi hade stora förväntningar på Skånecupen , men redan när man kom in så kände man sig inte 
välkommen. Man fick leta var man skulle ta vägen.  Dålig information . Dåligt utbud i kiosken och dålig 
städning. Alldeles för få sittplatser när man ska äta med tanke på hur stor cupen är och att det finns 
utrymme för många fler bord/stolar. 
Att spela med sarg har sina fördelar och nackdelar.  
 
 

 


