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 Staffans veckorapport vecka 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 17 januari och vi är knappt ett dygn från årets start och Romelecupen 2020! 
 
Upp på tå alla och vi ska som alltid göra ett kanon arrangemang! 
Undertecknad till frisör kl. 14.30 och funderar på slingor för att väcka uppmärksamhet!  
 
"Tjej maffian" startar i kväll med mat och dryck och schemalägger sina pass. 
 
Mat som kanske kommer att serveras under cupen? Inte vet undertecknad. Drycken då? 
Där är undertecknad helt säker på att denna dryck fredagskväll kommer ej att finnas att köpa under 
Romelecupen haha! 
 
Ut som första åldersklass P 09. 3 lag till start. Tror att det är 09;or  i alla 3 lagen. 
 
Lördagen avslutas med årets första tävlingsklass P 05 med 3 lag där 1 lag är våra P 06;or. 
Får man be om en fullpackad läktare direkt? 
 
6 VAIF lag i spel denna lördag och 18 matcher direkt.  
 
Hoppas dock på fler matcher när åldersklassen P 05 ska spela 4 kvartsfinaler och då hoppas 
undertecknad på ytterligare 3 matcher, tufft men inte omöjligt. 
 
1,an och 2;an och bästa 3 samt näst bästa 3 i de 3 grupperna och här har vi varit frikostiga med antal lag 
till slutspel. 8 lag vidare av 12 lag! 
 
Lördag spel från kl. 09.00 till 23.15 med 52 matcher. 
 
Söndag startar med den yngsta åldersklassen för pojkar födda 13 med 2 VAIF lag och premiär för dessa 
i Romelecupen.  F 09 sedan med 1 lag. 
 
Därefter tjejer i åldersklassen 06 1 lag och också årets första tjejklass i tävling. Ska försvara titeln från 
2019, tufft naturligtvis. 
 
4 VAIF lag denna söndag och 42 matcher som spelas från kl.- 08-00 till kl.19.30. 
 
Klart för start med andra ord och kl. 15.00 idag rullar Lundacharks bil in i Veberöd och bakom ratten 
sitter som alltid Sveinn Wilhjalmasson (sista delägaren i Lundachark som var anställd i Holmgrens 
Charkuterifabrik nere på Fabriksgatan i Lund en gång i tiden) och i bilen drygt 100 kg wienerkorv samt 
Lunna Melle 
 
Stämmer försäljningen mot tidigare år ska det gå åt 650 korvbröd denna första helg! 
 
Längtar efter starten som alltid och när match 372 spelas söndagen den 9 februari kl. 19.15 håller 
undertecknad på att "spy" när någon nämner ordet fotboll. 
 
Första preliminära serieprogrammet kom under torsdagen och division 3 Södra Götaland och en repris på 
första seriematchen 2019 och Vellinge IF borta. Andra matchen IFK Simrishamn hemma och alla 3 lagen 
nykomlingar i årets division 3 serie. 
 
Nu styrs vi under Svenska Fotbollsförbundets "paraply", fint ska det vara. Seriestart 11-13 april. 
 
Uppstartsträff för herrseniorer under lördagen i klubbstugan från kl. 14.00 till sen kväll.  
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Tommy och programmet för dagen.  
Uppstart inför 2020 som börjar med genomgång av mig inför 2020 och vad som gäller och hela års 
planeringen. Sedan aktiviteter och mat resten av dagen och kvällen. Ett bra sätt att slussa in dem nya 
spelarna inför 2020, och samtidigt göra något tillsammans alla ihop i senior truppen för spelare och 
ledare. 

Damsenior. 
Idag kom det preliminära spelschemat för Dam och bortamatch i premiären på klassisk mark och 
Askeröds IF den 13 april kl. 16.00 och veckan därpå Tomelilla IF hemma. Seriestart som herr 11-13 april. 

Nu väntar vi in DM lottningar. 
U 19 samt P 14 I DM. 
 
Skönt att Damlaget slapp MFF i sin serie. 
MFF börjar tufft med att sin första träningsmatch möta allsvenska Kristianstads DFF. 
 
 Är inte överens med mig själv om MFF:s damlags satsning.  
 
Naturligtvis kan man skriva att tjejerna har skrivit på själva och utan tvång men deras tränare från 
Dösjöbro IF som nu ska träna MFF har jobbat under "radarn" tidigt i denna process. 
 
Tjejerna kvalade mot Elitettan och förlorade mot Jitex och nu ner till division 4 kommer att ta minst tre år 
innan dessa tjejer får en vettig motståndare. Annelie Nilsson f.d. VAIF tjej finns i truppen för MFF. 
 
Årsmötet. 
I går kväll hölls årsmötet och ny ordförande i Stefan Persson, ny kassör i Martin Wanegårdh, Niclas 
Wendel ny i styrelsen samt två nya suppleanter i Patrik Svensson samt Bob Huzell. Övriga personer i 
styrelsen Johan Andersson, Lennart Fridh, Johnny Jönsson samt Jesper Eurenius. 
 
Avgick Nils-Åke Stålring samt Peter Andersson. 
 
Verksamheten gick back med ca 62 000 kr. Orsak branden i klubbstugan samt extra ordinära 
advokatkostnader. 
 
Eget kapital ca 520 000 kr! 
Med detta egna kapital hade föreningen fått godkänd elitlicens i Allsvenskan.    
 
Känn ingen press Tommy du får några år på dig att föra seniorlaget dit! 
 
Matcher i helgen. 
Få sådana och F 16 ensam lag i föreningen i spel förutom Romelecupen. 
I kväll Harlösa spelen och lördag seriematch i Futsal och Skegrie BK. 
 
Söndag Coeverträning för pojkar födda 09 och FC Rosengård, LB 07 samt FC Trelleborg inbjudna till 
detta.  
Alla 4 lagen äter sen lunch inne i Svalebo och en bra sponsring till Romelecupen. Tack för detta pågar! 
Kommer in till käk kl. 14.00. 
 
Då kör vi och en härlig helg väntar! 
 
Hörs på tisdag! 
 
Staffan 
 
en den nerbrunna klubbstugan har tagit mycket kraft och ork för föreningen och även mycket tid för 
styrelsen med flera.  
 
Att som i press, TV och andra sociala forum göra Veberöds AIF till en förening för “grottmänniskor" var ett 
övertramp och mycket obehagligt att uppleva som föreningsmedlem. 
 
Fick av en personlig vän rådet att gå inte i klinch med dessa forum, för ni som förening kommer aldrig att 
få sista ordet. 
 
Ett mycket gott råd och helt rätt också. 
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Undertecknad önskar Stefan all lycka till med detta ärofyllda uppdrag i en förening som växer hela tiden 
och är navet i byn och dess föreningsliv. 
 
Romelecupen. 
Skriver bara att återkommer på fredag om Romelecupen och konstaterar att vi nu är mindre än fyra dygn 
bort till första matchen spelas igång! 
 
Herr o Dam samt U 19. 
Måndagskväll och i klubbstugan samlas alla ledare för Herrseniorer och U 19 för en genomgång inför 
träningsstarten och samtidigt på Niromas finns Damlaget och F 04/05 med alla sina ledare för sin 
uppstart. Härligt! 
 
Redan denna vecka startar Dam o F 04/05 sin träning och även U 19 och på måndag även herr igång! 
 
Nu kör vi! 
 
Hörs på fredag! 
Hälsar Staffan 
 
Text från Skånecupen Vinterserien samt träningsmatch.  
 
F 13 och med Henriks text från Skånecupen. 
F 13-laget hamnade i en tuff grupp. Första matchen mötte vi Hyllie och förlorade med 1-0.  Andra 
matchen stod Svedala IF för motståndet som slutade 1-1.  

Tredje och sista matchen i gruppspelet slutade 3-1 till FCR. Trea i gruppen och det blev B-slutspel. Semin 
spelades mot Dösjöbro IF som slutade 1-0 till Veberödstjejerna. 

I finalen väntade Svedala IF som vi hade haft i gruppspelet och som där slutade 1-1. Tjejerna var taggade 
att vinna B-finalen och när klockan stod på 09:05 kom första målet och 13:10 när det andra målet kom. 2-
0 till VAIF!  

A-finalen spelades mellan Hyllie IK och FCR som båda var i samma grupp som Veberöd och där Hyllie 
stod som slutsegrare. 

F 12/13-laget startade sin dag med att även dem möta Hyllie IK. Komfortabel vinst med 3-0. Även den 
andra matchen mot LB07 och tredje matchen mot Vellinge IF slutade med just 3-0. 

I kvartsfinalen väntade Husie IF och den slutade precis som de övriga med 3-0. FCR var motståndet i 
semifinalen. Det blev en tuff match med tekniska spelare men vi gör 1-0 efter 02:18 och det håller i sig 
tills slutsignalen ljuder. Vi körde hemåt till Veberöd för att ladda batterierna inför finaldagen där FCR vit 
väntade som motståndare. 

På finaldagen var tjejerna ordentligt laddade för spel. De fick gå in tillsammans med motståndarlaget och 
domaren som slutade med en line-up. Domarens pipa blåser igång matchen men efter ca två minuter har 
motståndarna gjort 2-0. 

Det var tydligt att nerverna spelade tjejerna ett spratt men efter 2-0 tog de tag i spelet och pressade för en 
reducering.  

FCR backade hemåt och höll tät bakåt. I slutminuten lyckades FCR kontra in ett mål till och matchen 
slutar 3-0.  

Besvikna miner från tjejerna som siktade mot guldet men vi åker hem med ett fint silver i Skånecupen. 

Båda lagen gör en bra turnering och nu siktar vi mot Romelecupen! 
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P 15 och Jim med text från Vinterserien. 
Fredagskväll och hemmamatch mot Bjärreds IF i Landoras vintercup. I början av matchen står det och 
väger, båda lagen vill spela en fotboll genom sitt mittfält vilket normalt blir roliga matcher. Bjärreds IF tar 
ledningen efter 10 min men vi fortsätter med vårt passningsspel och offensiva omställningar vilket ger oss 
en 2-1 ledning i paus.  
 
Efter paus växlar vi upp känns det som för Bjärreds IF hänger inte med i andra när vi sätter fart på både 
rörelse och passningstempo. Slutar med en klar seger med 9-3.  
 
Fast de stora siffrorna så är Bjärreds IF klart det bäst spelande laget vi mött. Även Isak som domare 
gjorde en väldigt bra insats med sin tydlighet mot spelarna. 
 
P 12 med Dennis text från träningsmatch. 
Träningsmatch mot Genarps IF  
9-manna match. 
En match där vi fokuserar på att hitta en fungerande spelstil, få igång snacket tidigt och hitta spelglädjen. 
Vi rullar bollen inom laget på ett föredömligt sätt och får snabbt igång både snack och teknik. 
 
Första period ägde vi snabbt spelet och tog ledningen med 1-0. 
 
Andra period slarvade vi lite och blev övermodiga i dribblandet och vi tappade spelet och Genarps IF 
kvitterade med mycket besvär till 1-1 
 
Tredje perioden tog vi tillbaka spelet och minskade dribblandet och återigen höll vi Genarps IF på sin 
planhalva. 
Vi sätter efter en stunds hård press 2-1 som står sig till slutsignal. 
En riktigt bra match som talar lovande för kommande säsong. 
Andreas, Stefan och Dennis 
 
  
 
 


