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 Staffans sammanfattning vecka 15 inför helgen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Nu stundar en påskhelg och lediga några dagar, känns bra. 

En fotbollshelg full av matcher ändå och nu startar seriematcher för de flesta ungdomslag i Veberöds 
AIF. 18 matcher ska spelas och finns ett par lag som i ojämna serier med 7, 9 eller 11 lag står över i 
första omgången. 5 matcher i Veberöd och hela 13 matcher som spelas borta. Nya ungdomsdomare 
som gör sina premiärer ta väl hand om dessa precis som ni gjorde i Romelecupen. 

Önskar alla våra ungdomslag lycka till när nu seriespelet sätter igång! 

Herrar A gör sin längsta resa i serien när Hanaskogs IS väntar långfredag kl. 12.00 på Marks IP i 
Hanaskog. 

Herrar A kommer ut med i princip samma trupp som matchen hemma i lördags. Långfredag 14 april kl. 
12.00 på Västra Heds IP. Hanaskogs IS-Veberöds AIF. 
Truppen helt klar efter träning ikväll och kan justeras på ett par punkter. Filip Qvist finns att tillgå och 
Ted Hörman skada baksida lår förra veckan på bättringsvägen. 
 
1. Nehar Maliqi, 2. Hugo Lindelöf, 3. Daniel Nilsson, 4. Anes Begic, 6. Eric Skiöld, 7. Kristoffer Lindfors, 
8. Joseph Owusu Tabiri, 9. André Wihlborg, 10. Mattias Jönsson, 11. Selwan Aljaberi, 12. Deni Dulji, 
13. Adis Krasnici, 14. Mathias Andersson, 15. August Jönsson, 17. Philip Olsson, 20 Linus Gerdtsson 

Kul att få lite positiva mail av undertecknads veckorapport och också en 3 till 4 mail som bad 
undertecknad än en gång delge alla VAIF:s nyförvärv till denna säsong och en staket räv skriver kände 
igen Lindfors på mittfältet och Jönsson på kanten fanns faktiskt en VAIF:are från 2016 i startelvan men 
ej så känd ännu i Hugo Lindelöf. 

Här kommer de ännu en gång 

1. Nehar Maliqi. Målvakt. Från Torns IF.      
2. Daniel Nilsson. Mittback. Från SkåneKurd FF. 
3. Anes Begic. Mittback. Från BW 90 IF. 
4. Eric Skiöld. Ytterback. Från Öja FF. 
5. Tim Hörman. Ytterback. Från Öja FF. 
6. Selwan Aljaberi. Forward. Från SkåneKurd FF. 
7. André Wihlborg. Yttermittfältare. Från Sjöbo FF. 
8. Deni Dulji. Mittfältare. Från FBK Balkan. 
9. Adis Krasnici. Mittfältare.  Från Rydsgårds AIF. 
10. Mathias Andersson. Mittfältare. Landskrona BOIS/Vellinge IF. 
11. Joseph Owusu Tabiri. Mittfältare. Från Torns IF.             
 
Osäker på någras placering i laget. Mittfält/yttermittfält ytterback/innerback.     
Alla med i startelvan eller på bänken i matchen i lördags förutom Tim Hörman skadad. 
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Spelare kvar från laget 2016. 
1. Kristoffer Lindfors. Lagkapten. 
2. Mattias Jönsson. 
3. Philip Olsson. 
4. Hugo Lindelöf. 
5. August Jönsson. 
6. Filip Qvist. 
7. Linus Gerdtsson. 
8. Wale Samuel Idowu. 
9. Viktor Björk. 
 
Med andra ord ändring från undertecknads sammanfattning i måndags med 12 nyförvärv och 8 spelare 
kvar från 2016 till 11 nyförvärv och 9 kvar från 2016 och spelande i Herrar A.  
 
Glömde Linus Gerdtsson och ber om ursäkt för detta, alla killar födda 00/01 ska vi vara glada för som 
stannat kvar i föreningen efter manfallet och Gothia Cup historian förra sommaren. 
 
En ny tråkig sådan historia som kommer att leda till ännu större konsekvenser än när Torna 
Hällestad "lånade" spelare från Veberöds AIF. 
 
Ett P 15 lag som anmält sig till cupspel i Stockholm (klubben A "lånar" en spelare från klubben B). Allt 
frid och fröjd men klubben A "glömmer" att kontakta klubben B och ingen övergång sker. 
 
Spelaren skadar sig svårt under en match i cupen som leder till operation och till sist ett beslut om en 
ankelskada som är så svår att killen ej kan fortsätta spela fotboll.  
 
Föräldrar kontaktar försäkringsbolaget som i sin tur vägrar att betala ut ersättning för att killen spelat 
tävlingsmatch i förening som ej hade licens för honom. 
 
Nu har föräldrarna gått till domstol och stämt klubben A som ej gjort klar en sådan övergång och 
historian kommer att sluta i rättsliga förhandlingar. Följer fallet och vad rätten kommer att besluta med 
stor spänning. 
 
Skriver att Försäkringsbolagen ej kollar om våra ungdomar är medlemmar i föreningen när 
skadeanmälan inkommer, men är helt övertygad att denna dag ej är långt borta. 
Se till att era spelare har betalt sin medlemsavgift när nu serier drar igång är undertecknads råd till er 
alla. 
 
Knatte. 
Tränar Påskafton och fler inbetalningar har inkommit i veckan, men 3 provträningar som alltid. 
Start i IF Löddes knatteserie nästa helg. 
 
Bingolotto. 
Vårens störst spelhelg när Bingolotto spelas Påskdagen med enbart Färgfemman som pris. 
Köp av P 04 och P 05 som säljer lotter nere på Konsum under Långfredag, Påskafton samt Påskdagen 
mellan kl. 10.00-16.00 alla 3 dagarna.  
 
Önskar alla en trevlig och glad påskhelg även om vädret inte helt är med oss men 4 dagars ledighet är 
alltid trevligt. 
 
/Staffan 
 
PS! Klar 2-0 seger mot GIF Sundsvall i tisdags och en bättre start för MFF i år än 2016. Bäst så här 
långt Pawel Cibicki länge sedan MFF hade en anfallare som går på djupet hela tiden och giftig som fan. 
Klassmål av Markus Rosberg och årets första mål för Markus. 
 
 


