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 Staffans veckorapport vecka 46 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tisdag 12 november och seniorträningen för herr startar igen och avslutas 19 december. 
Träning 2 dagar i veckan tisdag och torsdag. 
 
Damträning onsdag och torsdag en månad framåt.   
U-truppen startar tisdag 19 november. 
 
Fredag 15 november öppnar "frimånaden" upp. 
Underbar tid för ett fotbollsfreak som undertecknad att lyssna, iakttaga dra slutsatser om ryktet är sant, 
lögn eller något mitt i mellan? 
Provspelare redan i kväll när herr träningen startar och i morgon onsdag damträning och Jörgen gör sin 
tredje träning. 
 
Tufft jobb att idag ha 0 spelare till Damlaget och om drygt en månad ska antalet vara på ett ungefär 18 
spelare! 
 
Skicka SMS, mail eller ringa folk man känner och alltid med samma fråga har du hört något nytt om 
fotbollsspelare? 
Silly Season är här! 
 
2 träningsmatcher för att testa eventuella nyförvärv. 
Torsdag 21 november kl. 19.30. Veberöds AIF-Janstorps AIF. Svalebo konstgräs. 
Lördag 30 november kl. 12.00. Eslövs BK-Veberöds AIF. 
 
Romelecupen. 
12 november och 194 lag har nu blivit 198 med 2 tjejlag in i F 06 och FC Staffanstorp anmälda!  
BK Olympic 2 lag i P 06. 
 
10 lag saknas nu! 
F 04. 1 lag.  
F 05. 3 lag. 
F 06. 2 lag. 
 
P 05. 2 lag. 
P 06. 1 lag. 
P 07. 1 lag. 
 
Skånecupen. Arrangör MFF. 
Från att Skånecupen varit i "brygga" för 3 år sedan och färre och färre antal lag har MFF vänt på denna 
anrika inomhus cup och nu tillbaka på rekord i antal anmälda lag och nu passerat 500 lag. 
 
Rekord i antal anmälda VAIF lag idag hela 11 lag som ska spela Skånecupen i jul och nyår! 

Veberöds AIF Pojkar 7 Lätt- födda -12 el senare       

Veberöds AIF Pojkar 8 Lätt- födda -11 el. senare 
 

Veberöds AIF Pojkar 8 Svår- födda -11 el. senare 
 

Veberöds AIF Pojkar 10 Svår - födda -09 el. senare 
 

Veberöds AIF Pojkar 11 Lätt - födda -08 el. senare 
 

Veberöds AIF Pojkar 11 Svår - födda -08 el. senare 
 

Veberöds AIF Pojkar 13 - födda -06 el. senare 
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Veberöds AIF Pojkar 13 - födda -06 el. senare ¨  
Veberöds AIF Pojkar 14 - födda -05 el. senare 

 

Veberöds AIF Flickor 12/13 - födda -07 el. senare ' 

Veberöds AIF Flickor 13 - födda -06 el. senare  

 
Finns plats i de 3 äldsta åldersklasserna 
Juniorer.    födda 01. 3 januari.  
Pojkar 16. födda 03. 4-5 januari. 
Pojkar 15. födda 04. 29 december samt 2 januari. 
Sista anmälningsdag 30 november. 
 
Ungdomsfotboll. 
 
Jim och 05 och deras första match 11 mot 11.   
Vi spelade vår första 11 mot 11 match mot Lunds BK i helgen. Sedan Patrik, Håkan och jag tog över laget 
har vi fokuserat väldigt mycket på olika spelytor, hur vi i varje situation som uppstår kan skapa 
spelfördelare genom olika spel- och rörelsemönster. Väldigt ofta i matchen kan vi tydligt se hur grabbarna 
anammar det och under den första halvlek har vi väldigt stort bollinnehav och leder rättvist med 3-0. I den 
andra halvlek börjar grabbarna bli lite trötta vilket i sig är naturligt. Vi gör ett till mål och vinner med 4-0. 

Lunds BK i spel i Skåneserien i år (undertecknads kommentar). Nu gäller det att få plats i Skåneserien 
2020? 

30 lag som får plats och också 30 lag som spelat i Skåneserien som P 14 under 2019.  

Jesper och 2 träningsmatcher. 
VAIF vs FC Trelleborg 3-1  

En match i högt tempo där både vi och FC gjorde få misstag under matchen. Och det var två 
storspelande målvakter som gjorde den ena efter den andra riktigt snygga räddningar.  
Vi vinner idag med 3-1 där vi var något mer kliniska i avsluten. En bra och jämn.  
 
VAIF vs Blentarps BK  
Derby dags för killarna och vi började lite trevande och passiva. Det var en match som svängde fram och 
tillbaka med massor med mål från bägge hållen. Där Blentarps BK drog det längsta strået.  
 
 
Hälsn. Staffan 


