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  Staffans inför helgen 25-27 maj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 25 maj och lönedag som blir den näst sista för undertecknads del sen "bara" Pensions-
utbetalningar. Haha! 
Fest väntar undertecknad hela denna fredag då mina närmsta arbetskamrater ska fira av mig med 
buller och bång med glädje ser undertecknad fram mot detta firande och även lite skräck för att klara 
detta firande fullt ut.  
Tagit ledigt från Knatte på lördag för att vila ut hela lördagen till Champions League finalen börjar. 
 
I Lunnarp har undertecknad några "ögon" på plats och hoppas den positiva vinden för A-laget fortsätter 
även i denna match. 
 
Herrar A ut redan i kväll igen efter att vunnit i tisdagskväll hemma mot Lunds SK med klara 5-1 och det 
måste sägas ett svagt motstånd som undertecknad skrev i princip hela truppen från division 3 2017 
borta med få undantag och till matchen i tisdags ytterligare ett antal spelare borta. 
Slarvigt baklängesmål för annars hade 0 insläppta på Romelevallen fortfarande gällt, men man kan inte 
få allt med sig hur länge som helst. Laget blir naturligtvis bättre och bättre med dessa segrar och ett helt 
annat självförtroende finns i laget för stunden.  
 
Nu väntar ett "lurigt" lag i Lunnarps BK borta i kväll. Krigar och kämpar på så länge de är med i 
matchen. 
2016 i samma serie och vi förlorade hemma med 0-1 och oavgjort borta med 1-1.  
Lunnarps BK åkte av serien 2016 men nu tillbaka igen. 
 
Lunnarp BK förlorade med 4-0 borta mot Janstorps AIF i tisdags och till slut två gula och lagkaptenen 
Emil Persson samt Martinus Gelens saknas i kvällens match mot Veberöds AIF och båda startat i 
samtliga 8 matcher denna säsong.  
 
Veberöds AIF har nu en knapp full hand spelare på 2 gula vardera och nu kommer i slutet av 
vårsäsongen avstängningar på rad, men i kväll är laget det starkaste som vi kan ställa upp med. 
 
2 avbytare i Önneköps IF i förlust matchen mot Näsby IF med 4-0 och tufft för många lag med tunna 
trupper redan vid seriestart. 
Rydsgårds AIF vinner hemma mot IFK Simrishamn med 3-2 och avgör i sista minuten på en straffspark, 
men drar på sig 4 nya gula kort och ett rött likväl. 
 
Hoppas på ytterligare en vinst i kväll men förväntar mig en tuff match att laget är på tå och ödmjuk inför 
uppgiften. 
 
Nästa fredag 31/5 hemma mot IFK Simrishamn som blir vårens sista hemmamatch för sen avslutar 
laget med 3 bortamatcher innan semestern kommer, Önneköps IF 8/6, Genarps IF 16/6 samt VMA IK 
20/6.  
Sommaruppehåll 25 juni och 4 veckor framåt och återstart 16 juli och sen väntar bortamatch mot Södra 
Sandby IF 11/8 och först den 18/ 8 ser vi A-laget hemma på Romelevallen möta Näsby IF.  
 
2 och en halv månad utan hemmamatcher med andra ord och nu efter omgång 8 har vi spelat 6 
hemmamatcher och endast 2 på bortaplan och andra sidan är vi obesegrade på bortaplan samt på 
Romelevallen haha. 
 
Djävla konstgräs med 2 matcher och båda förlorade. På Norra Stå kallar vi detta för plastamög. 
 
Därför blev undertecknad glad av nyheten som var obekant för undertecknad att Svenska 
Fotbollsförbundet nu jobbar stenhårt på att 2020 ska endast naturgräs tillåtas i Allsvenskan! 
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Lagtruppen mot Lunnarps BK enligt följande, mailar Daniel; 
Oskar Axberg Lindahl (MV), Eric Skiöld, Hugo Lindelöf, Joel Vom Dorp, Mattias Jönsson, 
Maciej Buszko, Ted Hörman, Kristoffer Lindfors (K), Joseph Owusu Tabiri, Alvaro Olguin 
Maldonado, Edvin Song Yuh, Markus Larsson, Viktor Rosberg, Axel Petersson, André Wihlborg 
samt Alexander Moberg. 
 
In. Erik Skiöld, Mattias Jönsson samt André Wihlborg. 
Ut. Axel Rosberg, August Jönsson (båda sjuka) samt Hampus Ekdahl (väljer att i denna match ha en 
extra utespelare på bänken).    
 
Ungdomslagen.      
Många, men inte alla ute i spel som vanligt men endast 6 hemmamatcher och 16 matcher på bortaplan 
denna helg.    
 
Knatte.    
Näst sista träningen denna lördag och sen avslutar vi våren 2 juni med korvgrillning som vanligt. 
Börjar närma oss 115 knattar/knattor i träning. Kanonbra!    
   
Fotbollsskolan. 
Omgång 1 i vecka 25 och nu hela 37 anmälda killar och tjejer.  
Har ej lyckats få fram något tak för antalet föreningen kan ta emot. 
 
VM Tipset. 
Nu ute i hela Veberöd i det närmsta i varje fall 300 tipslappar utdelade i alla ungdomslagen som spelar 
under Skånebolls regi samt ytterligare ett 50 tal medlemmar i föreningen som fått detta tips. 
Nu gäller det att sälja in VM Tipset till alla ni känner släkt, vänner, grannar, arbetskamrater, kusiner, 
sambo/särbo, partner jag även om ni har något ex får delta haha!  
 
Stor inlämningsdag onsdagen 13 juni kl. 18.00–20.00 i klubbhuset.  
Undertecknad finns på plats på kansliet då. 
 
PDF fil med VM Tipset kommer strax upp på hemsidan och ni som inte bor i Veberöd skicka tipset 
på mail till undertecknad staffandarfelt@hotmail.com samt Swisha in 100 kr, 076 394 30 89. 
 
Hörs igen mån/tis. hälsar Staffan 
  
  
 


