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Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Fredag 30 november och om min mor levt skulle mor fyllt 94 år idag nu blev det nittio år när livet tog
slut.
Halva "frimånaden" är över och i föreningen ingen stor rörelse av spelare så här långt.
Dock 2 spelare ut och ingen in.
Ut. Joseph Tabiri till Lunds SK. André Wihlborg till Tomelilla IF.
Romelecupen 2019.
Status läget. 242 lag anmälda och nu endast 2 lag som saknas.
20 lag på väntelistan.
222 lag klara för spel i Romelecupen 2019 som kan bli 224 till slut.
Högsta siffran av antal anmälda lag sen vi slutade med spel om fredagar 2014.
Tillsammans blir vi starkare!
Vi har vänt på skutan! Tack alla som bidraget till detta!
Saknas nu; 2 lag i P 02.
Ungdomsfotboll.
Då ska tungviktarmötet ske i Malmö lördagen 1 december och MFF som bjudit in Veberöds AIF och
P 10 laget som nu ställs mot MFF bästa P 10 lag för första gången.
Övriga lag Kvarnby IK samt Vellinge IF.
Julskyltningssöndag och Folkspelsprodukter.
Söndag 2 december har Veberöds AIF:s sitt lotteristånd vid Colorama mitt emot Apoteket.
Där säljer föreningen alla Folkspels produkter, resterande Julkalendrar, Bingolotter, Sverigelotten och i
år en fin liten paket med 4 Sverigelotter i asken att ge bort till jul till någon som passat er hund, klipper
häck mm.
Kepsar, tröjor och andra plagg säljs för en billig peng också.
Årets säljare tjejerna i F 06/07.
Ses på Julskyltningen!
Hälsar Staffan
Sammanställning av inomhuscuper och en träningsturnering.
Henrik med P 14 i Uppåkracupen.
En bra arrangerad cup med moden hall och bra spelschema. Vi inledde med knapp förlust på S Sandby
där matchen likväl kunde ha vunnits. Vi vann de 2 återstående gruppmatcherna och fick möta Harrie i
semifinal. Det blev jämnt. 0-0 vid full tid och sedan plockades spelare efter spelare. Båda lagen hade
chanser men det gick till spela 2-mot-2. Där har vi jättelägen men lyckas inte sätta dit den och efter 12
minuters förlängningsspel sätter tyvärr Harrie en av sina chanser. Killarna stred tappert och visade
enorm moral. Tyvärr hade vi behövt vara mer effektiva för att gå hela vägen.
Henrik med P 14 i Sandbyspelen.
Få anmälda lag ledde till en grupp där alla lag fick 3 matcher. Det innebar också att alla lag inte mötte
varandra och utdraget spelschema. F04 spelade också matcher emellan. Vi inledde med riktigt bra spel.
Dominerar första matchen helt men går ändå iväg med oavgjort där motståndarna kvitterade med 15
sek kvar. Sedan spelade vi inte alls bra i följande match och sista matchen var bara något bättre. Det
ledde till 3 st 1-1 matcher. Frågan var om det skulle leda till mer spel. Efter lååång väntan visar det sig
att vi och Lilla Torg har samma poäng och samma målskillnad. Lottning för spel om 3:e plats. Ledarna
och tävlingsledare kom då överens om straffsparksläggning istället. Wow vad spännande. Vi höll
nerverna bäst och vann. Match om 3:e pris direkt efter. Killarna visar återigen suverän moral och vänder
underläge till vinst. Gick obesegrade genom cupen efter många jämna matcher.
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Jenny med F 13 i Sandby spelen.
Sandby spelen med F 05. Ett konstigt upplägg med en grupp med 6 lag där alla lagen spelade vars 3
matcher. För vår del blev det 3 vinster i gruppen och vi slutar som gruppetta, där ettan tvåan och trean
hade vars nio poäng och målskillnad avgjorde om man skulle spela final eller match om tredje pris. Vi
tog oss till final och fick möta Sandby i en match med högt tempo där vi tar ledningen. Sandby kvitterar
efter 11 minuter och matchen avgörs i förlängning där vi har flest chanser men Sandby petar in det
avgörande målet. Vi är dock väldigt nöjda med andra platsen. Trevlig cup på så sätt att F och P 05
spelade samma kväll, varannan match. Vi hade med 1 lag och killarna från VAIF 2 lag. Det blev riktigt
bra tryck på läktaren och alla tre lagen levererade fantastiska matcher i högt tempo. ’'
Andreas med P 13 i Sandby spelen.
Jodå, en skön känsla med två lag i finalen. Liten cup, bara sex lag tyvärr. Lite nervöst inledningsvis för
killarna, vi kom igång efterhand och spelade riktigt bra för det mesta. Två fina pokaler att ställa på
Niroma med oss hem efter en lång kväll!
Rickard med P 12 i två cuper.
Två cuper för P 06 i helgen med goda resultat och bra spel, framförallt i Uppåkracupen. Lite sämre spel
på söndagen där våra killar var lite slitna men trots allt godkänt. Bra även resultatmässigt med totalt
mest segrar, två oavgjorda samt tyvärr en onödig förlust mot LB07 där vi spelmässigt dominerade men
släppte in några enkla kontringsmål.
Jim med P 10 i Sandby spelen.
I helgen spelade vi Sandbyspelen och det var den första inomhus turnering för året. Vi åkte dit med
halva truppen fördelade på 2 lag.
Väldigt få lag i vår åldersgrupp där bara Vaif x 2, Sandby x 2 och Askeröd var representerade. Trots få
lag bjöd vi på en väldigt fin passningsfotboll med få tillslag som vi hade som mål med cupen.
Alla grabbar tog till sig uppgiften och resultatmässigt åkte vi hem med 3 vinster, 2 oavgjorda och 1
förlust.
Jessica med P 10 i träningsturnering.
Andra inbjudningsturneringen där halva truppen fick spela denna gång. Motståndare för dagen var FC
Trelleborg, Sjöbo IF, IFÖ Bromölla och Lunds BK. Mycket jämna matcher där vi går segrande i tre av
dem och förlorar en med uddamålet. Vi får i avslutningsmatchen möta Trelleborgs FF som för dagen
spelar bättre än vi och vinner rättvist med 2-3. Övriga lag som gästade oss var Vellinge IF, Hässleholms
IF, Torns IF och Husie IF.
Även denna helg fick vi bra respons av våra gäster och alla matcher blev jämna och bra precis det som
var tanken med arrangemanget.
Jessica med P 7 i Tomtecupen i Oxie.
3:e inomhus cupen för våra killar. Nu var det dags för Tomtecupen i Oxie.
Vi hade 2 lag med men endast 11 spelare. Så alla spelare fick dubblerar eftersom vi
hade 6 st matchen att spela.
Första matchen var killarna lite nervösa men det tog sig i andra matchen då killarna spelade
fin fotboll med ett fint passningsspel och killarna pratar med varandra på planen, hjälpte varann.
Tredje matchen spelade även killarna fin fotboll, i denna match blev det en straff till våra
motståndare. Vi var alla nervösa men vår målvakt Oliver räddade straffen.
Killarna fortsatte med sitt spel, många passningar till varann, många skott.
Våra killar utvecklas hela tiden och det är så roligt att få vara med deras resa.
Denna cup blev det 2 vinster, 2 oavgjorda och 2 förluster.
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