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 Staffans sammanfattning vecka 04 inför helgen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 På grund av teknisk uheld kommer rapporten först idag lördag. 
 
Fredag 27 januari och vi börjar närma oss helg 2 i Romelecupen och ett liknande upplägg som helg 1.  
Först ut P 09 och spel i 6 grupper fram till kl. 18.00 och sen avslutas dagen/kvällen med 
tävlingsklassen P 02 och 2 grupper. 
 
Söndag startar P 07 och dagen avslutas med den yngsta tävlingsklassen P 04 = 13 år. 
  
4 VAIF lag i spel denna lördag i P 09 2 lag och P 02 2 lag.  
Söndag 4 VAIF lag. 2 lag i P 07 samt 2 lag i P 04. 4 prisutdelningar denna helg. 
Först i helg 3 kommer tjejlagen ut och detta upplägg har föreningen haft under många år. 
  
Övrig fotboll i föreningen. 
Herrarna ut i spel i EMEK Cup i Eslöv och 7 manna på konstgräs. 

Intervju i SKD med VAIF:s tränare Leif Engqvist. 

Vi vann tre jämna matcher mot på pappret sämre lag. En styrka att vinna utan att spela särskilt bra, 
menade Leif Engqvist, Veberöds tränare. 
Veberöd samtliga fyra matcher slutade med uddamålssiffror. I första matchen blev det 1-2 mot Lunds 
BK:s U19-lag, som sedermera vann gruppen. 
Därefter vann Veberöd med 4-3 över Stehags AIF, 2-1 mot Harlösa IF och 1-0 i sista matchen mot 
Ovesholm.  
– Mot LBK ledde vi med 1-0, men tappade. Stehags AIF var nog det lag som spelade den bästa 
fotbollen den här kvällen. Mot dem låg vi under men vände och vann. 

Mot Ovesholm räckte det med oavgjort för att säkra slutspelsplatsen. Vi hade gott om tålamod och var 
på deras planhalva i princip hela tiden, upplyser Leif Engqvist. 
Veberöd kom till spel i Emek-cupen med sex av sina tio nya spelare som kommit under vintern: Josef 
Tabiri och målvakten Near Maliqi från Torns IF, Anes Begic från BW90, André Wihlborg från 
Sjöbo, Daniel Nilsson från SkåneKurd och Ardis Krasnici från Rydsgård. Två av de fem egna 
Vaif:arna på planen var unga talangerna Hugo Lindelöf och August Jönsson, födda 2000 respektive 
2001. 
– Vi har fått in tio nya och tappat sex, så vi står på plus inför säsongen, påpekar Leif Engqvist. 
Lunds BK vann grupp 2 i Emecé-cupen på tio poäng, Veberöds AIF blev tvåa på nio och Stehags AIF 
trea på sex poäng. Harlösa IF spelade oavgjort två gånger och blev gruppfyra, en poäng bättre än 
jumbon Ovesholm. 
Kristoffer mailar följande: 

Vaif:arna som var med i tisdags mer än de som finns i artikeln var Matte, Pippo och Qvist = Mattias 
Jönsson, Philip Olsson samt Filip Qvist. 

Inte riktigt samma lag till helgen då Andre, Pippo och Qvist lämnat återbud av olika anledningar.  

Jag (Kristoffer) blev tillfrågad och kommer spela, även Selwan kommer spela, annars samma lag på 
söndag då slutspelet spelas. 
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Övrig fotboll inget att rapportera om, träningar igång men inget matchspel på ett tag.  
Först ut Herrar A om 14 dagar den 11 februari och match mot Sjöbo IF hemma. 
 
Däremot börjar lagen nu komma in med träningsmatcher och spel i slutet av februari. 
DM lottat för P 14 och spel i mars månad väntar. Oxie SK och Bjärreds IF hemma och Husie IF borta 
väntar. 
 
Hörs igen på tisdag. 
 
Hälsn. Staffan 
 

 
 
 
 
 


