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 Staffans sammanfattning vecka 07 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are, 
 
Följer med spänning via datorn i sjukhussängen på MAS i Malmö, där undertecknad varit inlagde de två 
sista veckorna.  
Hoppas bli utskriven i nästa vecka inget ont utan att det finns något gott med sig, kollat alla MFF:s 
träningar på Malmö IP denna vecka. "Örnen" blir vass! 
Kommer bli sjukskriven en längre period men känner mig så pass bra att undertecknad gett klartecken 
till matchsättning för vårens alla ungdomsmatcher till Nils-Åke. 
Ser att Herrar A samt Damer A är klara redan.  
 
Romelecupen 2015.  
7 VAIF lag i slutspel och alla i flickklasser d v s inget pojklag faktiskt i slutspel och till sist en vinnare i F 
01. Det ska vara precis så svårt att stå längst upp på prispallen. 
 
Romelecupen 2016.  
7 VAIF lag i slutspel En mycket bra siffra fördelat på 3 flicklag och 4 pojklag. 
Flickor 
F03 Svart samt F 03 Vit. En stark insats att ta två lag till slutspel och så även 2015. Visar både topp 
och bredd i truppen. 
 
Pojkar. 
P06 Första "riktiga ”tävlingen för dessa 10 åringar och kan ej hitta något 10 års lag från föreningen som 
nått finaldagen de senaste 25 åren. Grattis! 
P05 Föreningens 04;or om undertecknad uppfattat det rätt. 

 
Ja när klockan visar på 13.25 och strax lunch kommer det glädjande beskedet att vi även 2016 har 
minst en vinnare och ett stort grattis till Veberöds AIF F 01 som vinner mot Hyllie IK med 1-0. Stort 
grattis till alla tjejerna och ledarna för laget. Huvudansvarig Thomas Igelström har nu en diger, 
guldmedaljs samling med sina tjejer i F 01 samt F 02 de sista åren. 
Finalen innan förlorar F 03 Svart med 0-1 och exakt samma förlustsiffra som 2015 och även då mot 
Furulunds IK. Surt sa räven. 
 
Lunchen klar och man tackat för en viktminskning på 8 kg. Maten på sjukhuset gör man ej high five för.  
Finns ingen kärlek i denna tillagning och hörde att företaget i fråga levererar drygt 50 000 portioner 
dagligen. 
In igen på hemsidan och prisceremonin för första passet avklarad och se på tusan här vinner P 06 mot 
en av Malmös bästa klubbar med sin ungdomsverksamhet i BK Olympic.  
2-0 till Veberöds AIF Svart i semi och nu väntar final mot Svedala IF. Helt otroligt i denna stora 
åldersklass. 

 

Vad händer därute i Veberöd denna söndag? 

 

Om undertecknad ej tappat förståndet har nu även våra P 05;or vunnit sin semi mot Linero IF med 2-0. 

Kl. 16.30. Final i P 06. Svedala IF 1-Veberöds AIF Svart.  

Kl. 16.45. Final i P 05. Veberöds AIF Grön-Svedala IF Vit. 

 
Lugnt en halvtimme när P 04 spelar där vi ej har något lag från VAIF att bevaka. 
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Däremot fullt med kravaller på Malmö IP där Bröndbys huliganer gör allt för att sabotera spel och att 
publiken ska få en trevlig eftermiddag av att kolla på denna match, tråkigt är bara förnamnet. 
 
Matchen slut på Malmö IP och MFF vinner förtjänt med 1-0, då Berget drar upp den i nättaket efter ett 
mönsteranfall precis som Kuhn vill se det med Tinnerholm högt uppe i banan och pass snett bak till 
Berget. Nästan 4 000 på plats i mitten av februari (helt fantastiskt) och även ett tack till polisen som 
sprutade pepparspray samt vatten på huliganerna från Bröndby.  
Hoppas de frös och att det sved i deras ögon. Djävla idioter! 
 
Förlust för Veberöds AIF Grön i semi mot Staffanstorps GIF med 1-0 och om undertecknad ej är fel på 
det var det våra 04:or som kvalat in i P 03 klassen. Starkt jobbat. 
 
Ny förlust för Veberöds AIF 02;or med 2-1 mot Lunds SK som också vinner finalen. 
 
Dagens andra finalpass och 6 pojkfinaler och ögonen börjar tåras när undertecknad ser en ny finalvinst 
för P 06 med 2-1 mot Svedala IF, Härligt är bara förnamnet och med stor sannolikhet den första vinsten 
för föreningens alla 10 årslag genom åren. Kan komma en rättelse signerad Bosse Jeppsson. 
 
Vad händer och varför är undertecknad ej på plats? 
 
Ny final och ny cupseger och denna gång är det Veberöds AIF och P 05 som vinner denna match med 
2-0 och Svedala IF drömmer mardrömmar om fotbollsföreningen VEBERÖDS AIF i natt. 
Ett strålande facit där pojklagen i föreningen tar en gruvlig revansch för ett något sämre år 2015. 
3 Guld-F 01, P 05 samt P 06 
1 Silver. F 03 Svart. 
3 Brons. P 02. P 03 samt F 03 Vit 
Visar än en gång att föreningen är på rätt väg, men en lucka främst kring Herrar A är tuff för tillfället. 
 
Har nu fått text från följande lag främst från spelet första helgens Romelecupen 
P 09. Joakim Lindahl. 
P 08. Jim Gustafsson. 
P 03. Stefan Persson. 
Kan vara någon till då mina mail är något osorterade. 
Ser gärna några rader från alla lagen som föreningen ställt upp med. Senast torsdagkväll och inga 
långa mail behövs. 
 
Talat med läkaren som jourar i helgen. Vet att han är blå och inga problem när undertecknad tackade 
nej till potatissoppa och permis ner till Möllan där alla MFF:s supportrar finns. 
På denna trevliga pub med mat och dryck har MFF aldrig förlorat en match rättvist om bara domaren 
skött sig om gräset ej varit för långt eller en boll som var sunkig. 
Skönt att träffa likasinnade och som förstår sig på fotboll. 
Härlig pizza beställd med cola och en medicinering som nog ej skulle vara så vara så lyckad 
tillsammans med en bira.  
 
Än en gång till er alla VAIF:are från föräldrar till all personal kring administrationen, kiosk samt 
serveringen utan er blir det ej någon cup. 
Signaler från första helgen av Anders Sandgren, Karin Nilsson samt Martin Wanegårdh och tolkade 
mailen som att alla var nöjda och hoppas naturligtvis att det fortsatta så under alla 4 helgerna. 
 
Hälsar en glad Staffan från MAS som skulle vara på plats senast kl. 22.00. 
 
Hörs igen i slutet av veckan. 
Hälsar Staffan 
 


