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 Staffans veckorapport vecka 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare. 
 
Måndag 6 januari kl. 10.50. Final i F 13 mellan Veberöds AIF-FC Rosengård i Skånecupen.  
 
Känn på hur stort detta är för Veberöds AIF ungdomsverksamhet och vår förening. 
 
Laget vinner sin grupp med 3 x 3-0. Kvartsfinalen med just det 3-0 och semin i en stenhård drabbning 
med 1-0. 
 
13-0 ja då har försvarsspelet fungerat till 100 procent och 13 framåt på 5 matcher duger med råge. 
 
Undertecknad såg laget förlora semin i sudden i Romelecupen 2019 i åldersklassen födda 06 som 06 
laget vinner till sist. 
 
Erkänner att undertecknad var nöjd med denna utveckling, aldrig bra med intern match och två olika 
åldersgrupper det äldre laget har allt att förlora och tvärtom för de yngre laget.  
 
Kommer tillbaka med denna fundering. 
 
Träffade en av två tränare för F 06/07 i Stefan Bjerström vid sista passet av årets försäljning av 
Bingolotter och Stefan berättade att F 06 hamnat en otroligt svår grupp och Stefan fick rätt.  
 
Två förluster och 1 oavgjord, men när dagen var slut vinner F 06 B finalen mot Svedala IF med 2-0 och i 
gruppspelet 1-1 mot samma lag och än märkligare A-finalen kommer att spelas mellan de två andra 
lagen som fanns i samma grupp! Final mellan FC Rosengård-Hyllie IK. 
 
F 07 och truppen som spelar final i morgon. 
Freja Bjerström, Matilda Rönndahl, Alice Larsen, Amanda Larsen,  
Matilda Rönndahl, Ella Ingesson, Elsa Mauritz, Smilla Johansson, samt Smilla Saltin. 
 
När vann ett Veberöds AIF lag senast Skåenecupen? 
 
Här har undertecknat tagit lite hjälp främst av Mårten Lindfors som 1983 vinner med åldersklassen P 13 
födda 70 eller senare! 
 
13 år gamla pågar i Mårten Lindfors och Lennart Fridh i år fyller dessa 2 pågar 50 år! 
 
Laget 1983. 
Tomas Larsson, Björn Lillius, Roger Andersson, Magnus Sjögren, Per Olsson, Lennart Fridh, Jörgen 
Moberg och Mårten Lindfors. 
Varav tre spelare som tog sig hela vägen till allsvenskt spel!! 
 
1991 vinner F 15 Skånecupen med Fred Lindfors som tränare för laget. 
Sökt Fred utan framgång vill veta vem som spelade i laget.  
 
Intressant och kul för P 11 födda 08 som får en inbjudan att spela en uppvisningsmatch finaldagen efter 
visat en bra fotboll i gruppen. 
 
Vill minnas att även födda 09 fick denna inbjudan förra året. 
 
6/1 kl. 10.20 Veberöds AIF-Åhus Horna BK. Uppvisningsmatch för P 11. 
 
6/1 kl. 10.50. F 07. Final. Veberöds AIF-FC Rosengård. 
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6/1 kl. 11.15. P 07. Final. MFF-FC Trelleborg (08;or) med Neo Gustafsson i laget f.d. VAIF spelare. 
 
För första gången går ett lag till final med ett lag som är ett år yngre i Skånecupens historia! 
 
Följde matchen på Live stream. Neo kvitterar till 2-2 i matchens sista minut med ett kanonskott och sen 
avgör Neo i sudden och 08;or slår ut 07;or. 
 
Den risken ville undertecknad absolut ej skulle ske med tjejerna i Romelecupen .  
 
Blir svårt att hantera och ställer även till det på något sätt. 
 
Ja en spännande finaldag väntar trettondagen.  
 
Kommer tillbaka till lite text från alla VAIF lag som deltagit i Skånecupen denna gång. 
 
Just nu när undertecknad trycker på send, spelar ett av två VAIF lag i P 13 i semifinal och  
B slutspelet. Matchen vinns med 2-0! 
 
Match 1 kl. 09.15 och går laget hela vägen spelas finalen kl. 22.00. 
 
Undertecknad tveksam till upplägget och håller med Jessica Sjöstedt att mycket med Skåne Cupen och 
framförallt i Kombihallen är direkt dåligt med dålig servering trångt med utrymme och laget helt i händerna 
på egna initiativ. 
 
Inget välkomnande överhuvudtaget detta gör Veberöds AIF 100 procent bättre när Romelecupen startar 
om knappt 2 veckor. 
 
Välkomna till Veberöd MFF och se vårt upplägg på en inomhus cup! 
 
Hörs i veckan och alla tummar för F 07 mot den stora ”elefanten” i finalen! 
Hälsar Staffan 
 


