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 Staffans veckorapport vecka 48 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
En brokig helg med träningsmatcher ute, inomhuscuper, coeverträning samt ett par avslutningar av 
säsongen. 
 
Tisdag 27 november och till helgen när vi 1 december och Julskyltnings söndag i Veberöd. 
Ljus i våra hem och hopp om en sol som kan titta fram, vidrig månad november. 
  
Till helgen har vi nått halva "frimånaden" och nu dags att knyta ihop “säcken" med nyförvärv som 
föreningen gärna vill ha och naturligtvis speciellt behålla årets trupp! 
 
Efter matchen i torsdagskväll och 2-2 mot Janstorps AIF har Tommy tackat nej till 3 provspelare, då U 19 
truppen redan har spelare med samma kompetens och skicklighet. 
Bra beslut enligt undertecknad. 
 
Ï kväll hälsar vi division 1 spelaren i Jesper Möller Lunds BK välkommen att träna ett pass med VAIF. 
Vi ska se det som ett artighetsbesök till sin moderklubb, men alltid bra att hålla relationer vid liv! 
 
På lördag provmatch 2 borta mot division 2 laget Eslövs BK. 
Veberöds AIF lag då med större rutin och också ett äldre lag. Några nya provspelare med i denna match. 
 
Snart dags att publicera listan med spelare in och ut. Försöker kanske redan på fredag. 
 
Damlaget fortsätter träna och nu är det dags att få en överblick om intresset är tillräckligt högt för att få 
igång ett lag redan till säsongen 2020? 
 
Romelecupen. 
Här har ni svaret om när Markus var prisutdelare i Romelecupen och hur vi fick hit honom.  
Mårten Lindfors pappa till Kristoffer Lindfors hade svaret. 
Det var 2004! Markus 22 år. 
 
Fick tag på Markus via hans mamma som jobbar som tandsköterska och var kollega med min 
arbetskompis fru!!!😀 
Hänger du med?? 
Arvode... en bukett med blommor och 1000 kr i ”körersättning” samt kallskuret från Tockafarmen. 
 
Tack för svaret Mårten och hjälp från några i klubben också med att få hit honom igen. 
Nu är huvudspåret Markus och sidospåret Gische. 
 
Har någon input i FC Rosengård? Caroline Seger eller det nya stjärnskottet Hanna Bennison 17 år! 
 
Hör av er i så fall till undertecknad! 
 
 
Fullt i alla åldersklasser i tävling! Toppen. 
215 lag och nu bara 1 lag i den yngsta åldersklassen P 13 som saknas. Sen stänger Romelecupen för 
2020. 
 
Barnkonventionen. 
Undertecknad och Stefan Persson tillsammans med 300 andra på plats i Malmö. 
3 timmars föreläsningar och även en panel diskussion. 
Alla intressanta och först ut Bris och som alltid är intressant men också svårt att lyssna på och hur många 
barn i Sverige som har det svårt I den vanliga vardagen och dessa samtal till Bris ökar hela tiden, tyvärr. 
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Går inte att skriva i detalj vad som dagens konferens innehöll utan en överblick om vad Barnkonventionen 
innebär. 
 
För Veberöds AIF tror undertecknad inte någon stor skillnad mot nu. 
Alla ungdomar som är medlemmar och tränar får spela i vår förening och ingen tidig utslagning!  
 
Gallring i tidig ålder och ”nivåanpassning” sker framför allt i en sport som simning. 
En ungdom i simning som satsar skrattar åt de antal en fotbollsspelare tränar i timmar i veckan. 
 
Vi får låta 2020 komma och se vad som händer med denna nya lag? 
 
Bingolotto och Jul skyltningen. 
Då startar vi upp på bred front och på söndag finns första lag ute i byn och säljer Sverigelotter 25 kr samt 
50 kr lott. 
I ett julstånd vid Apoteket säljs även mössor, halsdukar samt tygpåsen som delade ut vid jubileums 
firandet i augusti. 
Välkomna ner alla. 
 
Julförsäljningen precis som förra året i F 06/07 med ledaren Låtta i täten! 
 
Hörs på fredag/Staffan 
 
Sammanfattning från matcher  
Herrar A med Tommys text. 
Måste vara många år sedan VAIF hade ett sådant ungt lag med 8 st. U 19 spelare i varje halvlek mot ett 
bra Janstorp AIF från den andra Div. 4 serien. Då skall man veta att vi ställde över 11 st. spelare som alla 
är A lagspelare (se nedan) och dessa kommer att spela nu på lördag borta mot Eslöv BK (Div. 2) kl. 
12.00 på Berga IP. Känns som vi verkligen är på rätt väg nu med VAIF och vår satsning på våra egna 
spelare, och att vi även kan få hem dem som lämnade VAIF i ett tidigt stadium (Hampus, Tim, Isac). 
 
 Vår målsättning inför 2020 skall vara att etablera oss som ett stabilt Div. 3, och det skall göras med våra 
egna produkter och de som tog oss upp så klart. Matchen mot Janstorp AIF han knappt börja då vi gör 1-
0 redan efter 1 min på ett strålande anfall genom våra lagdelar där Adam enkelt spelar in bollen i öppet 
mål. Tycker våra 10-15 min i första är bra där vi har mer boll än Janstorp AIF och står upp mycket bra. 
Efter detta tar Janstorp AIF över och skapar 4-5 kanonläge, men Hampus i målet gör många 
kanonräddningar och räddar oss lite där. 
 
1-1 kommer i den 30 min på en frispark där vi väntar på avstånd från domaren, men deras spelare skjuter 
innan vi samlat oss och Hampus räddar skottet men returen slår de in i mål. Sedan gör de även 2-1 på 
hörna i den 40 min där deras FW puttar väck Magic och där skall vi ha en solklar frispark, men i stället så 
bröstar han in bollen i mål. Tycker vi jobbar på bra i första utan att ge för mycket instruktion till spelarna.  
 
Tre byten i halvlek och in med en 04 som mittback (William) och han gör det mycket bra i andra halvlek. 
Vår andra halvlek är bättre då vi har mer boll utan för den skull skapa några riktigt bra lägen.  
2-2 skulle komma i den 80 min genom ett långskott i bortre krysset av Dante på ett strålande snyggt sätt. 
Ludwig S som kommit in i andra kommer upp bra i den 86 min och får på ett bra skott som deras målvakt 
räddar. 2-2 var ett bra resultat för oss mot ett Fysiskt och bra Div. 4 lag från andra serien.  
 
Ett stort plus till alla som spelade och jobbade på mycket bra sätt, det är svårt med många nya i laget 
men man kunde ändå se många fina kombinationer under matchen. Tack till Max (Lödde) och Adam 
(Blentarps BK) som kom från andra klubbar och gjorde det bra. Våra hemvändare slet på bra och visade 
prov på bra fötter och spelförståelse så dessa kommer VAIF att få stor nytta av i framtiden. 
 
Plus till Hugo vår kapten denna dag som alltid håller en hög lägsta nivå i matcherna. Till sist matchens 
lirare går till Hampus i målet som var mycket bra. Nu tränar vi på som vanlig och ser fram mot nästa 
match (lördag borta mot Eslövs BK) där vi kommer att ha med Selmir för första gången, och jag hoppas 
ytterligare några nya kommer att prova med oss. Vi ses i Eslöv kl. 12.00 på lördag. 

Veberöds AIF – Janstorp AIF 2-2 (1-2) 
2019-11-21 Romelevallen, ca 50 åskådare. 

Dessa stod över i matchen mot Janstorp AIF. 
Kristoffer Lindfors, Martin Pintaric, Joel Vom Dorp, Johan Jönsson, Ted Hörman, Philip Quist, Mattias 
Jönsson, Besnik Rustemaj, Erik Skiöld, Viktor Björk samt Selmir Halilovic . 
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En hel start elva  
Startelvan: 

1. Hampus Ekdahl (MV), 2. August Jönsson, 3. Hugo Lindelöf, 4. Maciej Buszko, 5. Max Brigge, 6. Adam 
Skiöld, 7. Hampus Isberg, 8. Isaac Munthe, 9 .Axel Pettersson, 10. Dante Kolgjini, 11. Tim Krämer 
Avbytare. Fredrik Persson, Ludvig Söderberg. William Andersson 

F 16 med Connys text. 
Lördagen 22/11, det var det dags för Klågerups cupen. 
Vi åker iväg med ett lag. 
Första matchen startar vi med uppställning 2 2, vi spelar lite avvaktade och försiktigt. 
Förlorar med 2-0 mot Torna Hällestad. 
Pratar efter matchen om våra brister och vad vi kan bli bättre på. 
Vi kommer överens, tjejerna och jag, att testa uppställningen 1 2 1 istället. 
 
Vi kommer ut som ett helt annat lag till andra matchen, spelar lugnt och bra passningsspel, ,skapar 
många målchanser och vinner med 2-0, tredje matchen fortsätter vi med riktigt bra spel och möter 
Klågerups GoIF, vinner med 2-1, slutar som gruppvinnare och går till A slutspel. 
 
Semifinalen möter vi nästa Klågerups lag, med 3 sek kvar gör de 2-1....så orättvist, då har vi haft en del 
riktigt bra målchanser innan, men surt som f-n. 
 
Vi laddar om inför match om 3:de plats och vill ha revansch mot Torna Hällestads IF (som vi förlorade 
mot i gruppspelet) 
De tar ledningen, vi har målchanser...men får inte till det lilla sista...när 2 min återstår så trycker vi 
äntligen in kvitteringen , matchen går till förlängning och golden goal, vi får ta ut spelare. 
 
Matchen avslutas med 3 mot 3, vi fortsätter spela tryggt och disciplinerat, vi avgör och vinner matchen, 
detta är tjejerna såååå värda, vi har varit i flera sådan lägen tidigare,  då har vi alltid förlorat, men 
ikväll...Vi spelade riktigt bra, lugnt och tryckt, alla tjejer var så grymma. 
 
 
Jim och P 14. 
U 14 Billecupen 
Spelade Billecupen i fredags med två lag. Futsal i en liten inomhus hall gav inte den bästa möjligheten till 
bra spel men båda lagen kämpade på bra och ett av lagen tog sig vidare till final där vi förlorade med 1-0 
mot ett duktigt BK Landora. 
 
U 14 JAIF cupen 
På lördag var det 7 mot 7 turnering i Skurup. Även här två jämna lag där ett av lagen vinner sin grupp och 
får LB07 i semifinal. 1-1 efter full tid och golden goal. LB07 gör mål och vi slutar 3:a i turneringen. 
 
Dennis och P 11.  
Vi började helgen med en träningsmatch mot GIF Nike på bortaplan i fredags , en match där vi gick in för 
att träningsspela 9 manna-formation i 7 manna-spel. 
Med utgångspunkt att öva spelglädje, kommunikation och fokus på passningar körde vi över GIF Nike 
med 8-1 och många av våra spelare tog för sig  både fysiskt och tekniskt på plan. 
En riktigt bra träning för killarna dock inte någon större utmaning för vårt mixade lag. 
 
Söndagen åkte vi till Hardeberga Futsal cup efter en bra coerver träning och trötta ben. 
Vi jobbar stenhårt med snacket , rulla boll och rörelse på plan. 
Åtta matcher varav en oavgjord , 3 vinster och 4 förluster. 
Vi ser många spelare som träder fram och tar för sig både fysiskt och tekniskt även vid sargspel. 
 
Jesper och P 10. 
GIF NIKE vs VAIF  
 
GIF NIKE hade några riktigt pjäser på planen. VAIF satte full fart från början och chockade GIF NIKE med 
vårat höga presspel och kunde väldigt snabbt göra 1-0 efter ett bländande anfall. En ledning som vi sen 
aldrig släppt. Det var en match i högt tempo med rejäla närkamper men vi klarade ut detta på ett moget 
sätt genom att våga utmana och spela runt bollen mellan lagdelarna. Bra jobbat killar! 2-4 till VAIF  
 


