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 Staffans inför helgen 20-22 april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
21 o 22 april står för dörren och nu har vi även fått lite vårvärme till oss. 
En stor fotbollshelg för föreningens alla lag när nu 1;a omgången i IF Löddes knatteserie startar och 
hemmaomgång direkt för pojkar födda 10 (8 år).  
8 härliga matcher på naturgräset på Romelevallen och förhoppningsvis är naturgräset i ett sådant skick 
att träning kan börjas i nästa vecka. 
  
Sent torsdags besked från Jonas Adolfsson att Romelevallen öppnas redan nu på lördag och derbyt 
mot Södra Sandby IF flyttas till "Nationalarenan" med matchstart kl. 14.00. 
 
Med start kl. 11.00 på söndag kan man sedan njuta av härlig fotbollsglädje och säkert köpa en god kopp 
kaffe med hembakat eller grillat vid klubbstugan och samtidigt kolla våra 2 lag födda 10 spela 
4 matcher. 
 
Av föreningens 23 lag kommer hela 19 lag ut till spel och först nästa vecka de 3 sista lagen i  
IF Löddes knatteserie ut till spel och 1 lag F 08 samt 2 lag P 07 blir sist ut.  
P 9 står över seriespel denna helg övriga ut i seriespel. 
Totalt 26 matcher denna helg med matcherna i IF Löddes knatteserie och av dessa 26 matcher hela 18 
matcher i Veberöd från kl. 19.00 fredag till 14.00 på söndag med uppehåll kväll/natt så finns det 
fotbollsmatcher att titta på. 
 
Herrar A möter serieledaren i Södra Sandby IF och som undertecknad skrev i måndags ingen stor 
överraskning om Veberöds AIF vinner matchen.  
Hade nog känts bra för hela föreningen med en "trea" denna helg. 
 
Truppen som följer; 
 Oskar Axberg Lindahl , Kristoffer Lindfors (K). Joel vom Dorp, Maciej Buszko (ny från Prespa Birlik) 
 Joseph Owusu Tabiri, Alvaro Olguin Maldonado, Mattias Jönsson, Philip Olsson, Ted Hörman,  
Eric Skiöld , Markus Larsson, Alexander Moberg, Viktor Rosberg, Axel Petersson, André Wihlborg, 
Hugo Lindelöf.    
 
Ted Hörman med för första gången denna säsong efter sjukdom/skador under försäsongen. 
Joel vom Dorp tillbaka efter lasarettsbesök förra helgen och sent återbud mot VMA IK. 
Maciej Buszko. Nyförvärv och spelklar denna helg Maciej Buszko med förflutet i Kvarnby IK och 
senast Prespa Birlik, flyttat till Veberöd och nybliven pappa.  
Med andra ord sökt sig till Veberöds AIF. 
 
På undertecknads fråga om vilken plats Maciej spelar kom följande svar från Daniel. 
Han kan spela var som i centrallinjen, vi kommer som utgångsläge att använda honom som 
innermittfältare 
Sen är han ingen "Messias" men en bra fotbollsspelare med härlig karaktär!  
Bollbehandling och spelförståelse är spetsegenskaper hos honom.    
 
Knatte.        
Tredje och sista provträningen och inte om man "duger" utan snarare om man vill fortsätta träna i knatte 
och då betala medlemsavgift och få boll och tröja av föreningen. 
Några födda 13 och 14 redan betalt men den stora massan avvaktar tills nästa vecka och sista 
provträningen avklarad. 
Ca 40 knattar och knattor i de två yngsta åldersklasserna i provträning för stunden. 
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Sövde IF. 
Fått ett par mail från sonen efter 2 matcher och 6 poäng och med i toppen, men dagens mail gjorde 
undertecknad konfunderad när sonen skriver att kvällens match borta mot Skurups AIF kommer Sövde 
IF att lämna w.o. till då spelare saknas i den grad att spel är uteslutet. 
W.o. i tredje omgången, då blir det tungt att klara 22 omgångar.   
 
Fullt med referat förhoppningsvis som vanligt och redovisning måndag/tisdag. 
 
Njut av värmen alla detta är vi värda efter en jobbig period med snö och blåst. 
 
Hälsar Staffan 
 
 


