
 1 av 2

Staffans sammanfattning vecka 40 inför helgen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF;are och andra läsare, 
Då var vi inne i oktober månad och fortfarande ett härligt väder och strålande sol under en vecka och så 
har undertecknad sett matchen live i onsdags och en upplevelse i sig men kanske likväl saknades den 
nerv som ska till för att lyfta matcher. 
OK 0-1 till matchminut 90, men ytterst få chanser för hemmalaget. Imponerades framföl allt över detta 
lags teknik, passningar som satt där på långa som korta avstånd.  
Ronaldo 2 mål och på det stora hela en match som man kunde förvänta sig.  
En härlig stämning och nu väntar vi bara på den stora sonens hemkomst den 25 november.  
Vilket spektakel det kommer att bli!  
Shakhtar Donetsk först till Malmö 21 oktober och kanske den viktigaste matchen för en tredje plats i 
gruppspelet som leder till Europé League. 
 
Fotbollen i Veberöds AIF då?  
Damer A färdigspelat. Herrar A sista matchen på lördag kl. 14.00 hemma mot Hyllie IK och tillbaka till 
division 4 2016.  
Nya tag nästa säsong med andra ord. 
Jonas A mailar följande trupp; 
Adam Ravn, Gustav Jönsson, Viktor Moberg, Alexande Fredriksson, Filip Qvist, Christian 
Svensson, Jakob Mattsson, Oliver Jönevi, Mattias Jönsson, Jeff Pettersson, Vktor Björk, Simon 
Karlsson(DEBUT), Tobias Karlsson, Nicolai Paradis o Marcus Nilsson. 
Skador och avstängningar och endast 15 manna trupp. 
 
Ungdomslagen.  
Fullt med matcher och 20 totalt som spelas varje helg i tre veckor framåt med andra ord ca 60 matcher 
kvar + 10 matcher i 5 manna när IF Löddes knatteserie avslutas nästa lördag den 10 oktober och 
Löddeköpinge invaderas av knattar/knattor och 140 lag på plats. 
 
Romelecupen 2016. 
Då har vi passerat 60 lag i anmälningar och nästan hälften av dessa från vår förening (idag 29 lag från 
VAIF).  Rullar på och bara att avvakta och hoppas på en drygt 200 lag som tidigare år. 
 
Knatteavslutning. 
Lör 3 oktober och årets sista träning på Romelevallen och till sist blev vi 112 knattar/knattor som 
medlemmar i Veberöds AIF 2015. 
Ett kort veckobrev av en något stressad statstjänsteman faktiskt. 
Ha en bra helg alla och som vanligt önskar undertecknad några rader från alla matcherna i helgen. 
 
Hälsn Staffan/Bingoberra i samma person. 
 
 
Match i veckan. 
P 11 Vit. Henrik Bomans text.  VAIF – Liga06 
Möte med serieledarna, som dessutom bara förlorat en seriematch de senaste 1 ½ åren. Tuff match 
väntade oss där vi visste att det skulle bli fysiskt spel. Vi inledde riktigt bra och hade det mesta av 
spelet. Skapade också bra målchanser. Liga06 spelade långt. De skapde farliga chanser på någon 
hörna men kom annars inte till riktiga chanser. Killarna var riktigt fokuserade och hjälpte verkligen 
varandra. Alla jobbade! Efter ca 15 min tar vi ledningen genom fint anfall och bra avslut. Vi har flera fina 
kombinationer och har fler chanser. Bl a en ribbträff.  

I andra tar Liga06 tag i mer av spelet men skapar inte någon riktig farlighet. Istället kommer vi till flera 
fina chanser. På en av dessa gör vi genom lysande framspelning och fint avslut. Killarna fortsätter jobba 
hemåt och gå in i närkamper. Liga06 skapar något läge men annars känns det lugnt. 
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Vi får fler bra chanser och gör sedan 3-0 efter fin brytning och sedan framspelning. Riktigt kul att se 
killarnas inställning idag där alla verkligen gav allt.  

En jämn match där vi skapade klart flest klara chanser och också vann rättvist 

 


