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 Staffans inför helgen 29 oktober – 1 november 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 29 november och undertecknad har sett Markus Rosenberg för sista gången på Stadion i 
Malmö. Jo undertecknad var där nyper mig i armen och ser en fotbollsmatch som inte ens Ingmar 
Bergman skulle kunnat regisserat bättre. 
 
 Ett MFF som i princip blir mer eller mindre utspelat i första halvlek av ett mycket bra lag i Dynamo 
Kiev.  
Vändning i andra halvlek svår att förstå, men en av orsakerna var det direkta bytet och Erdal Rakip in 
och bäst på plan i andra halvlek. Matchminut 95 och Markus avgör matchen helt otroligt! 
  
Allt har ett slut och det gäller oss alla. 
Kommer dyka upp en ny spelare som ersätter Markus, men ikonstatusen över honom kommer aldrig att 
försvinna. 
 
För undertecknad som sett MFF ett halvt sekel blir naturligtvis den största genom alla tider Bosse 
Larsson i en annan tid men likväl en otroligt skicklig fotbollsspelare.  
 
En arbetarstad på den tiden och Kockum ett av värdens största varv och folk kunde ställa klockan när  
4 000 anställda cyklade hem efter arbetsdagens slut kl. 16.00. 
 
Nästa ikon troligtvis Pontus Jansson!  
 
Herr o Damtruppens status. 
Första listan och halvvägs in i "frimånaden". 
Damtruppen 8 nya spelare. Toppen! 
 
Herrtruppen. 4 nya spelare in, 2 spelare ut samt ny ass. tränare till Tommy Johnsen.   
  
Damer in.                                 Herrar in.                            Herrar ut. 
Amanda Sjöstedt.                     Hampus Isberg.                   Alvaro Maldonado.  
Clara Andersson.                      Selmir Hallovic.                   Mateusz Wieczorek. 
Elin Ullner.                                 Isac Munthe 
Elin Öjerholm.                           Tim Krämer 
Ida Ullner. 
Kim Glantz. 
Moa Nordgren. 
Sandra Nilsson. 
 
Mateusz som nu försöker spela in sig i division 4 och Sjöbo IF. 
 
Hoppas få se Mateusz som u-domare även 2020 och du som också ställt upp som ungdomstränare för 
något u-lag i Veberöds AIF.  
 
Tack än en gång Mateusz du är alltid välkommen tillbaka till den vita tröjan och spel på Romelevallen. 
 
Ass-tränare för herrsenior 
Jonas Andersen och har senast varit ansvarig för IFK Hässleholms juniorer i Junior allsvenskan. På 
sin merit lista finns bland annan VM guld och SM guld i bandy med Edsbyn så han har varit på en hög 
nivå inom sporten. Tränat Damer i Div. ett och 2 också. Gjort ett mycket bra intryck och kommer att 
passa kanon in i gruppen och kommer att jobba mycket med vårt anfallsspel inför 2020. 
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Lagtruppen mot Eslövs BK lördag KL. 12.00 i Eslöv. 
Truppen enligt följande; 
Kristoffer Lindfors, Martin Pintaric, Joel Vom Dorp, Johan Jönsson, Ted Hörman, Philip Quist, 
Mattias Jönsson, Erik Skiöld, Viktor Björk. Selmir Halilovic, August Jönsson, Axel Petersson, 
Fredrik Persson, Hampus Isberg, Isac Munthe. 
 
Årets Tornare: Tobias Karlsson 

I stenhård konkurrens har Tobias varit framträdande både på och utanför planen. En lojal spelare som 
alltid har en positiv inställning. Trots sin ringa ålder har han redan tagit en ledarroll i truppen. 

Ett stort grattis från alla i Veberöds AIF! 

Zlatan.       STOR FOTBOLLSSPELARE.          Liten människa. 

Hörs på tisdag/Staffan 

VAIF U19 – Lilla Torg FF 
Efter 3 v uppehåll och bara en träning i benen var det dags för träningsmatch mot Lilla Torg. 17 spelare 
var kallade där alla skulle få minst en halvleks speltid. Detta innebar att vi i stort sett bytte lag i halvtid. 
Vi visste att motståndet skulle vara bra eftersom Lilla Torg var mycket nära avancemang till div 1. Vinst 
istället för oavgjort i sista seriematchen mot IFK Klagshamn, slutliga serievinnarna, hade inneburit 
avancemang. (Vi slutade 2:a i div 3) 

Det blev en riktigt bra match! Lilla Torg är ett spelskickligt lag där fysik kombineras med snabbhet och 
spelskickliga lirare. Vi står upp mycket, mycket bra! Vi har målvakter som gör strålande räddningar. 
Stabila backlinjer där våra ytterbackar våga kliva högt upp i plan. Ett innermittfält som kombinerar 
bollvinster med spel på få tillslag och hot i djupled. Anfallsspel med uppspel och avslut både centralt 
och via kanterna. Matchbilden är jämn och båda lagen kommer till fina avslut. Resultatet kunde gått åt 
vilket håll som helst men slutar med uddamålsförlust (2-3). 
Henrik B 

 


