Staffans inför helgen 6-8 april

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Fredag 6 april och hade hoppats skriva doften av gräs känns för alla oss fotbollsälskare, men inte
denna vinter som har varit seg att bli av med och alla naturgräsplaner har stängts av Lunds kommun
7-8 april. Högst troligen även 14-15 april. Just nu godkänns Svalebo naturgräs för spel 14-15 april,
men Romelevallen öppnas tidigast mån 16 april.
Inga problem denna helg utan Herrar A flyttas till Svalebo konstgräs rakt över. Även kommande helg
14-15 april blir det spel på konstgräset. Sövde IF spelar på fredagen 13/4 kl. 19.00 och Veberöds AIF
på lördagen 14/4 kl. 15.00 match mot VMA IK. Den matchen skulle spelats i Arkelstorp men den sista
snön satte stopp för spel på deras planer så det fick bli Veberöd istället.
Söndagen den 15/4 kl. 12.00 spelar vårt P16 lag match på konstgärset mot FC Rosengården.
Herrar A.
Då är vi framme och dags att visa upp vad vi tränat på i höst/vinter och grannen Genarps IF står som
motståndare. Derbymatch direkt med andra ord.
Daniels första lagtrupp 16 spelare i tävlingsverksamhet är följande;
Oskar Axberg, Hampus Ekdahl, Kristoffer Lindfors, Hugo Lindelöf, Axel Rosberg, Markus
Larsson, Joel vom Dorp, Axel Petersson, Alvaro Olguin Maldonado, André Wihlborg, Alexander
Moberg, Eric Skiöld, Philip Olsson, Viktor Rosberg, Joe Tabiri samt Samuel Idowu.
Lycka till pågar!
I Cumap/aktivitetskalender ligger som ett framdukat smörgåsbord alla seriematcher och en
summering ger vid hand att 115 matcher ska spelas i Veberöd fördelade enligt;
23, 11 manna matcher på Romelvallen samt 24 matcher i 5 mannaspel i 3 sammankomster i IF Löddes
knatteserie. 47 matcher på Romelevallen.
45 matcher på Svalebo konstgräs.
23 matcher på Svalebo naturgräs.
Finns en klar tendens sen ett till två år sedan att fler och fler av våra ungdomslag börjar spela på
konstgräset framförallt under höstsäsongen när naturgräset är slitet.
Kom i håg ca 115 matcher plus träning på alla 3 planerna från mån till tors.
Totalt 115 matcher i Veberöd.
117 matcher på bortaplan.
Totalsumma på 232 matcher med Veberöds AIF på en planhalva i princip.
10 matcher för Sövde IF finns i totalsumman dock.
Kuriosa.
Kör en historia från Borås som var rätt kul. Man ska inte blanda för mycket alkohol med sportsliga
arrangemang, men denna historia har sina poänger.
Klockan är 14.00 och platsen är Stora Torget i Borås, plötsligt samlas flera tusen fans från MFF och
undertecknad ser en medelålders man släntrade fram till 2 poliser och undertecknad konstaterar direkt
att i varje fall 2 till 3 öl för många i kroppen på mannen. Mannen med något sluddrigt språk ställer frågan
till polisen citat" var i Borås finns den bästa kebaben?" slut citat.
En leende polis pekar med handen och svarar gå längs gatan rakt väster ut ca 7 km och då har du den
bästa kebaben. Undertecknad kollar klockan och gör bedömningen han kommer aldrig att hinna tillbaka
till matchen, mina farhågor besannades då klockan var ca 20.00 ringer Jessicas mobil.
(Jessica koordinator för MFF Support alla bussar) och jo då mannen i fråga undrade om vi kunde hämta
upp honom 4 km utanför Borås?!
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Helt klart svarade Jessica och en halv timme senare nådde vi en liten by den mannen stod och väntade,
jublet nådde sin höjdpunkt när mannen kom upp på bussen och alla frågade om det var den bästa
kebab han någonsin ätit?
Den var mycket god svarade mannen som också fick det sista ordet med frågan
citat" hur gick matchen?" slut citat och ridån ner.
Gröt kort.
Då har 24 ungdomsledare från knatte tom 12 år gått kursen plus Nils-Åke Stålring, Stefan Persson samt
Hasse Karlsson.
Bra siffra!
F 09/10 samt P 10.
Måndagkväll 9/4 inför ett fullsatt Stadion i Malmö kommer våra tjejer och killar att spela två förmatcher
inför stormatchen MFF-AIK, då vår förening ingår i Nätverket för MFF.
Några också maskotar vid ingången till matchen. Detta kommer de aldrig att glömma och hoppas ni får
en underbar kväll tillsammans med föräldrar och syskon när ni intar familjeläktaren och 100 biljetter som
gick åt som smör i solen.
Knatte.
Start för knattesäsongen och också dessa tjejer och killar födda 14, 13, 12 samt 11 som får chansen
direkt och naturgräs gäller.
Välkomna ner och kolla när fotbollen och glädjen är som störst.
Start kl.09.30 och Romelevallen som gäller.
Årets första knatte född 14 har blivit medlem och namnet är Malte Edler, bra för då har pappa Andreas
ett uppdrag som väntar honom haha.
Spelade i VAIF under storhetstiden och bör ha mycket att lära ut!
Ungdomsfotboll.
Då fortsätter vi presentationen av våra ungdomslag som spelar 9 manna eller 11 manna.
F 16. Veberöds AIF/Blentarps BK.
VAIF: Tränare Peter Kronvall
02: Kajsa Björk
03: Matilda Wennberg/Bengtsson, Hanna Kronvall, Clara Andersson.
BBK: Tränare Helena Kauranen och Per Hansson
01: Louise Jonsson (dispens)
02: Emma Andersta, Maya Strobel, Hanna Östberg, Thilde Jacobson, Emelie Bengtsson,
Ellinor Svensson, Isabell Lööw, Lisette Bergqvist, Wipada Chaihong, Selma Jönsson, Julia Fajt.
F 14/13. Veberöds AIF/Harlösa IF samt Harlösa IF/Veberöds AIF.
F03: Amilia Månsson, Vilma Hemming. Båda dispens.
F04: Kajsa Andersson, Nellie Nordin, Basma Abenar, Cajsa Wanegårdh, Elin Nilsson, Nea
Nilsson,
Linn Olsson, Saga Sjöland, Sophia Höiland. Ella Malmsten, Nicolina Englund.
F05: Lova Wolfbrandt Sjöblom, Klara Bring, Engla Stålhammar, Elin Svensson, Isa Lagerberg,
Marielle Holm, Sofie Jakobsson, Jolanda Bergerell
Huvudtränare: Conny Nordin, Jenny Wanegårdh, Christian Holm, Lagledare: Jenny Olsson.
P 14.
Adam Isberg, Charlie Andersson, Eskil Oleskog, Fahed Al Fartuzi, Gustav Boman, Kevin Scholl,
Linus Thunell, Lucas Jönsson-Lundqvist, Marcus Lindén, Mio Lloyd, Oscar Bengtsson, Philip
Linander, Sebastian Hallkvist, Theo Mattila, Toby Rannamaa, William Andersson.
Ledare: Johan Andersson, Joakim Linander, Henrik Boman.
P04 1/16-delsfinal DM: Hittarps IK – VAIF
Hittarps IK väntade i 1/16-delsfinalen. Ett lag som vunnit sina matcher med 4 mål eller mer och som inte
släppt in något mål. Tufft! De var så duktiga som de tidigare resultaten visade så vi fick försvara oss.
Mycket överflyttningar och de hade fantastisk rörelse. De skapar ingen direkt chans förrän de 1-0 på
nick vid hörna. Direkt därpå gör de 2-0. Tungt när de även gör 3-0 innan första halvlek är över. Vi ändrar
lite i halvtid men Hittarp fortsätter att ha majoriteten av spelet. Skapar inte så många heta chanser men
utökar till 4-0 i andra halvlek. Killarna biter ihop och kämpar in i det sista. Hittarp är mindre dominant i
sista halvlek och vi reducerar. Finns ytterligare några möjligheter men vi kommer inte närmre. VI mötte
en bättre motståndare som spelar fin fotboll. Samtidigt kom vi inte upp i den nivå vi kan. Vi ska dock ta
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med oss att vi inte ger upp, gör ett snyggt mål och har fått tufft motstånd som uppladdning inför
seriepremiären (spelas sön 8 april).
P 13 med Andreas Nilsson;
Målvakter; Jakob Skelander Ekberg, Nino Lantz Antolovic, Linus Läck.
Utespelare, Noel Andersson, John Sjöstedt, Léon Musekura, Elliot Olander, Hannes Sandgren,
Ludvig Ekstrand Szabo, Hampus Möller, Hugo Lundquist, Philip Nilsson, Leo Nyman, Marcin
Wieczorek, Maurice Poussart, Anton Woelk, Emil Lindahl,
Hälsar Staffan och nu börjar vi med referat från alla seriematcher.
Lycka till Herrar A, P 14 samt P 13 när nu serierna drar igång.
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