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 Staffans sammanfattning vecka 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påsken är över och undertecknad återvänt från knalleområdet i Borås och en fotbollssäsong kunde inte 
börjat bättre. 9 plusgrader i Borås en sol som låg på ansiktet i andra halvlek nästan som man behövde 
en sol faktor.  
En första halvlek som var sensationellt bra för att vara en premiärmatch och rättvist med 3 poäng hem 
till Skåne, Malmö och MFF. 
Bäst på plan enligt undertecknad Fouad Bachirou, vilket nyförvärv! 
 
Ok 93 matchminuten och fri Elfsborgsspelare i Simon Lundevall och kanonräddning av Johan Dahlin. 
 
Bedömer att från träningsmatcher, Svenska Cupen och denna match att Daniel Andersson lyckats få ett 
lika bra lag på plan som under 2017. 
 
Vi blev till sist drygt 3 400 personer och MFF:are på Borås Arena och marschen från Stora Torget var 
fantastisk. 4 ridande poliser och en massa blå ljus. 
 
En lugn premiär med så många bortasupportrar den så kallade Ultras falangen (undertecknad kallar 
dessa killar för fubbickar) skulle naturligtvis direkt bråka med hemmasupportrar, men då gick polisen 
med vesir, hjälm direkt in och körde lite pepparspray.   
Rätt kul att kolla när dessa förvirrande ungdomar for omkring längs gatan utan att se något.  
 
Tillbaka till Veberöds AIF och nu bara 5 dagar kvar till seriepremiären mot Genarps IF på konstgräset 
och lördag kl. 14.00 avspark. 
Stark match mot Vellinge FF skärtorsdag och vinst med 5-1. "Vigge" 2 mål, Joe Tabiri 2 mål samt 
Axel Petersson 1 mål. 
Två sena nyförvärv i; 
Joel vom Dorp, 27-årig mittback som hamnat i Skåne pga. studier. 
Song Edwin, 28-årig "hemvändare" som behärskar ytterbacken oavsett sida. 
 
Truppen på 18 spelare mot Vellinge FF såg ut så här enligt lagkaptenen Kristoffer; 
 
Kristoffer Lindfors, Hampus Ekdahl, Oskar Axberg, Hugo Lindelöf, Axel Rosberg, Markus Larsson, 
Axel Petersson, Alvaro Olguin Maldonado, André Wihlborg, Alexander Moberg, Eric Skiöld,  
Mateusz Wieczorek, Philip "Pippo" Ohlsson, Viktor "Vigge" Rosberg, Joseph Tabiri, Edvin Song, 
Samuel Idowu samt Joel vom Dorp. 
 
Kristoffers kommentar; 
En väldigt fin prestation och match från vår sida. Hög kvalitet, fokus och inställning från samtliga. Det 
märks att premiären är runt hörnet och konkurrensen är bättre än på många år. Försvarsspelet har sett 
bra ut och nu lossnade det även offensivt. Nu riktas fokus mot Genarps IF där vi kommer göra vårt 
absolut bästa och hoppas på mycket stöd från publiken.  
Deni Dulji och Kanu har fått lämna truppen. 
Sjuka, bortresta, skadade var: Ted Hörman, August Jönsson samt Mattias Jönsson. 
21 spelare i truppen om vi inte missat något namn? 
 
Ungdomsfotboll. 
Kommer fram till seriestarten att presentera trupperna för de lag som spelar 9 eller 11 manna och börjar 
här med det äldsta laget P 16, F och P 14 samt F och P 13. Några av er ledare har ej skickat in era 
lagtrupper, tacksam om ni vill göra detta nu i denna vecka. 
 
 
 
 
 
 
 



 2 av 2

 
P 16 med huvudtränare; Stefan Persson med hjälp av Håkan Brink. 
 
Spelare 
2001. Simon Prengne, Simon Grahn. Dispens för båda.  
 
2002. Linus Pettersson, Ludvig Söderberg, Johannes Andersson, Albert Strandqvist, Erik Wester, 
Simon Andersson, Khalil Misto, Jonathan Ylimäki-Cronqvist, Edvin Persson samt Leo Appelgren. 
                                
2003. Albin Bring, Ludwig Streer, Johan Persson, Philip Holkkola, Alexander Svensson, Julius Läck, 
Theo Clausson samt Fredrik Fahlcrantz.  
 
P 14 samt P 13 årets första två lag ut i seriepremiär på söndag 8 april. 
 
Knatte. 
Kanske det undertecknad upplever som det roligaste vi har i föreningen. Vem kommer och hur många 
kommer, känner vi någon förälder som vill hjälpa till många frågor och inga svar förrän på lördag. 
 
Andreas Nilsson huvudansvarig för P 05 kommer för att hjälpa till när dottern nu börjar, Roger Sjöstedt 
kommer att hjälpa till t o m föreningens ordförande Nils-Åke Stålring har lovat/hotat att klä om för att 
hjälpa till. 
Ser undertecknad någon till räcka upp handen för att hjälpa föreningen på lördag? 
Åldersklasserna 11,12, 13 samt Boll o Lekskola födda 14. 
 
Ja nu rullar maskineriet i gång på allvar. Domarkurs i morgon onsdag och vi blev till sist för många och 
utbildaren sa nej med hänsyn till kvaliteten. 
"gamla" u-domare + nya från truppen 01, 02 samt 03 är välkomna i morgon kl. 18.00 i klubbhuset. 
Nästa onsdag för alla killar och tjejer födda 04. 
Vi kommer att utbilda drygt 30 u-domare dessa två onsdagar, kanon!  
 
Hörs igen på fredag och förhoppningsvis årets första trupp för Herrar A när seriespelet nu sätter igång 
 
Hälsn. Staffan 
  
 


