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 Staffans inför helgen 17-19 maj 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fredag 17 maj och i kväll startar årets Dansgala med    

Björn Rosenström med "Det jävla bandet" gästar Veberöd! Räkna med en galet bra kväll med 
mängder av odödliga klassiker och galet skön feststämning.   

Kult bandet Drängarna gästar Veberöds Dansgala och bjuder på en festkväll i världsklass!  Drängarna 
slog igenom 1995, som en bomb, med hitlåten "Vill du bli min fru".   

SoundTrip Var med och fira 25 år-jubileum med ett av Skånes mest väletablerade coverband.  

Tråkigt väder när detta skrives och hur många blir det i kväll på den första kvällen av tre? Svårt att 
uppskatta och försäljningen i Veberöd trög för att uttrycka det milt. 
Ticket master har lämnat en uppskattning byggd på den faktiska försäljningen, ökningstakten de 
senaste dagarna, Gilla och Delningar på Facebook och då ska publiksiffran hamna ,i skiktet 1 200 till 1 
500. I så fall mer än godkänt! 

Fotboll. 

Fredag och Herrar A ut i spel redan borta mot Rosengård FF.  

Johan Jönsson, Kristoffer Lindfors, Joel Vom Dorp, Philip Qvist, Eric Skiöld, Mattias Jönsson, Hugo 
Lindelöf, Alvaro Maldonado, Calle Stockwell, Maciej Buszko, Besnik Rustemaj, Dante Kolgjini, Axel 
Petersson, Svante Valfridsson, Mateusz Wieczorek samt Albin Bring. 

 
Ted H samt August J fortfarande skadade samt Hampus E bortrest. Innebär ett rekord av unga spelare i 
truppen. 5 spelare från U-19 samt 1 spelare från P 16 och debut för Albin Bring född 03. 
 
Ungdomsfotboll. 
En något lugnare helg med 17 matcher och för första gången kan vi se U-laget på hemmaplan denna 
säsong. P 16 spelar även de på hemmaplan och båda på Romelevallen. Se Matchprogram som 
kommer under dagen. 
 
Knatte. 
6;e träningen denna vår och trupperna börjar sätta sig. Antal betalande knattar/knattor nu uppe i 114. 
Toppen! 
 
Ett kort veckobrev denna vecka, men som vanligt hoppas undertecknad text från er alla! 
 
Hälsar Staffan 


