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 Staffans inför helgen 15-17 mars 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
En ny fotbollshelg väntar oss och redan i kväll har vi Lunds SK på Svalebo och match mot A-laget. 
Matchen inställd kommer att spelas i veckan som kommer. 
 
Börjar denna vecka med att presentera seniortruppen och fortsätter de närmsta veckorna till F o P 13 
dvs. alla lag som spelar 9 mot 9 och 11 mot 11. 
Med andra ord Herrar, U-19, P 16, F 15, P 14 2 lag, F 13 samt P 13. 
 
Seniortruppen, Hampus Ekdahl, Hugo Lindelöf, Kristoffer Lindfors, Ted Hörman, Joel Vom Dorp, 
August Jönsson, Alvaro Maldonado,  
Axel Petersson, Mattias Jönsson, Eric Skiöld, Maciej Buszko, Mateusz Wieczorek, Dante Kolgjini. 
 
Nyförvärv; Johan Jönsson, Carl Stockwell, Fredric Persson, Svante Valfridsson, Martin Pintaric, 
Bresnik Rustemaj, Filip Qvist,  
 
Ojiego Chimezie. Då blev denna kille klar efter två träningar. Spelat i FC Rosengård i division 
2.  Kommer från Nigeria och spelat i Sverige något år och Danmark 2018. 
 
Förluster; Axel Rosberg, Viktor Rosberg, Markus Larsson, Alexander Moberg, André Wihlborg, Edvin 
Song, Joey Tabiri, Oskar Axberg, Philip Olsson. 

Precis som de senaste åren en omsättning av spelare som är alldeles för hög och som gör att få en 
kontinuitet i seniortruppen är svår att klara av. 
Ut från truppen de två senaste åren t e x 23 spelare, tanke fan att då måste spelare in i princip  samma 
antal. 
 
Har skrivit det tidigare och nu igen. Undertecknad ser ljuset långt bort i tunneln. Bengt och Thomas som 
nu är ansvariga för U-19 och P 16. 
Våra ungdomslag som alla andra småklubbar har skiftande kvalité bland sina lag men talanger finns 
överallt. 
 
I undertecknads drömvärld spelar vi om några år med 70 procent eget material och kvalitén får avgöra i 
vilken serie Veberöds AIF då tillhör? 
 
Ungdomslagen. 
Serieläggning i full gång och närmar mig slutet för Juniorlaget och U 16. 
3 DM matcher hemma i helgen och först ut Juniorlaget på lördag mot Kulladals FF KL. 11.00. 
På söndag 2 direkt avgörande matcher i DM för att kvalificera sig till nästa omgång. 
Först ut P 14 mot Torns IF KL. 11.00 och 14.00 P 16 mot IFK Klagshamn. 
 
Knatte. 
Febril verksamhet med kuvertera alla brev med info o adresser till 360 knattar/knattor. 
Åldersklassen födda 14 dubbleras med ledare när ett välkänt ansikte anmälde sig i veckan och Elin 
Rosén hälsar vi välkommen till knatte. Någon till på gång in avvaktar dock tills namnet på personen är 
klar. 
Elin en välkänd person i VAIF med spel i ungdomslag och seniorlaget till slut. Nu en egen dotter som 
börjar! 
 
Tidspress med serieläggning och ett kort veckobrev idag. 
Som alltid önskas text från er alla DM som träningsmatcher. 
 
Trevlig helg hälsar Staffan 
 


