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 Staffans sammanfattning vecka 13 inför helgen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Fredagen 1 april och inget aprilskämt när undertecknad skriver att Allsvenskan startar i morgon 
lördagen 2 april kl. 13.00 på Swedbank och 2015 års Svenska Mästare IFK Norrköping kommer till 
Malmö för det klassiska mötet MFF-IFK Norrköping.  
Antal premiärer undertecknad sett på plats i Malmö börjar närma sig 50 och inget är så härligt som när 
den svenska fotbollen drar igång i Allsvenskan som i småklubbsvärlden en vecka senare där 
undertecknad och alla ni ledare verkar. 
Fortsätter en presentation av alla lagen i föreningen i varje fall alla lag i föreningen som spelar 11 
manna innan serierna startar. 
Herr och Dam klara och nu i detta utskick P 16 med sina 2 lag i Skåneserien samt Mellersta serien och 
även F 15 Skåne presenteras. 
 
P 16. 
Ledarstaben är som följer: 
Huvudansvarig tränare och coach Skånelaget: Bosse Jeppsson. 
Assisterande tränare och coach Mellersta laget: Johnny Magnusson. 
Lagledare: Mike Andersson. 
Lagledare: Leif Raushed. 
Administration/Ekonomi: Joakim Lindelöf. 
Övriga behjälpliga ledare/coacher: Bengt Sjöberg, Johnny Jönsson. 
Match fixare: Rickard Billberg. 
Bifogar trupp listan som idag består av 30 spelare. 
Albin Andersson, Mahdi Askari, Samuel Billberg, Liam Buczko, Linus Gerdtsson, Felix Granvi, 
Albin Ibishi, August Jönsson, Jonathan Klingspor, Leon Kolgjini,  
Josef Al-Kurdi, Hugo Lindelöf, Liam Larsson, Nassir Maliki, Liam Månsson, Simon 
Prengne, Toby Ramkali, Victor Rasmusson, Hassan Razai, 
Hampus Runefjord, Viktor Olsson, Baram Shafi, Sharam Shafi, Marko Siljanovski, Linus 
Somansson, Svante Val fridsson, Emrik Wadström,  
Maeusz Wieczorek, Ali Mohammandi, William. 
  
F 15. 
Ledarstaben är som följer; 
Thomas Igelström, Patrik Sjöstedt, Henrik Sällman och Frida Saltin. Henrik ansvarar för fysen, Frida tar 
hand om målvaktsträningen, Thomas och Patrik delar på fotbollsträningen. 
Namn på tjejerna är: 
01:or. Clara Sällman, Ida Ullner, Tilde Sjöblom Wolfbrandt, Emelie Andreasson, Wilma 
Åström, Elsa Sjöstedt, Tova Hägerlund. 
02:or. Thea Igelström, Ellen Loncar, Moa Nordgren, Kajsa Björk, Linnéa Lundquist, Mathilda 
Larsson Silli, Johanna Lindell, Hanna Sandahl, Tilde Willyson, 
Jennifer Dahlman. 
Vi har även lyft upp en 03:a, Jasmine Olsson som tränar och spelar med oss. Det gör att vi nu är 18 i 
truppen. 
 
Påskacupen för F 06/07 och Henriks text. 
Årets första utomhus turnering för vår del, Påskacupen, spelade vi i Borgeby på annandag påsk, och 
det blev fyra matcher totalt på Borgebys konstgräsplaner, det var soligt men väldigt blåsigt. 

Tyvärr blev vinden ganska avgörande för alla lagen men vädret råder som bekant ingen över. I vår 
första match mötte vi Eslöv som var väldigt duktiga och det blev förlust med ganska stora siffror. I den 
andra matchen mötte vi hemmalaget Borgeby och Veberödstjejerna var helt överlägsna, vinst med 6-1. 
I den tredje matchen mötte vi Södra Sandby som vi mött många gånger förr och det är alltid jämnt och 
så även den här gången, vi vinner matchen med 3-2 och tjejerna gjorde en riktig kanonmatch.  
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I den sista matchen mötte vi Eslöv igen och de vann även den här gången men våra tjejer kämpade och 
slet. Sammantaget är vi väldigt nöjda och nu vi ser framemot seriespelet som drar igång den 16 april 
hemma mot Löberöd. 

Medlemsavgifter. 
Inte nu igen säger ni högt när ni läser denna text. Så länge undertecknad får skriva på hemsidan 
kommer detta att finnas till läsning innan serierna startar. 

Folksam tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet tecknat en kollektiv försäkring när skador dyker 
upp och detta händer varje år för någon, tyvärr, 

Denna kollektiva försäkring bygger på att individen är medlem i föreningen. 
Nu 2 veckor innan serierna sparkar igång och undertecknad ber er kolla respektive trupps statusläge 
med inbetalda medlemsavgifter? 

P 08 först med alla spelare som inbetalda 27 spelare?  
Andra lag som också har fått in alla medlemsavgifter, hör av er! 

En liten påminnelse till de som ej betalt och avlöningsvecka för de flesta.  
Alla medlemsavgifter ska vara klara innan premiärmatchen för respektive lag är målet naturligtvis som 
alltid. 

Kul och intressanta att se årets budget för Veberöds AIF som ligger på 1,6 miljoner för att "dra runt" 
föreningen till ett 0 summe resultat. 

För första gången under undertecknads tid i föreningen och också som f.d. kassör är att 
Medlemsavgiften är den enskilda största beräknade intäkten och detta år budgeterad till 295 000 
kr.  
Visar ju också en förening som fortfarande växer. 

De 7 "pelarna" som ska uppfyllas för att resultatet ska bli på ett ungefär + - 0 resultat är; 

1. Medlemsintäkter, 2. Statliga aktivitetsbidrag 3. Kommunala aktivitetsbidrag, 4. Sponsring, 
5. Folkspels produkter i form av Bingolotten, Sverigelotten samt Julkalender och till slut föreningens 2 
stora arrangemang, 6. Romelecupen samt 7. Dansgalan. 

Knattefotboll. 
Start lördagen 9 april kl. 09.30 på Romelevallen. 

Tjejer födda 08,09, 10 samt 11. 
Killar födda 09, 10 samt 11. 

Största utmaningen detta år är att få fler tjejer till knatte och framförallt behålla dessa i föreningen, här 
har vi misslyckats och återgår till tjejgrupper respektive killgrupper redan som 5 åringar. 

Tackar Roger och Jessica för era insatser att hitta nya tränare/ledare och för stunden ser det lovande 
ut, gärna en tränare till i P 10 (6 åringar). 

Hälsar följande nya ledare välkomna till Veberöds AIF och årets knatteträning. 

P 08 samt P 09 samma team som tidigare år och 5 ledare i varje åldersklass och redan 50 
knattar/knattor som betalt medlemsavgiften i dessa 2 åldersklasser i princip alla som spelade 2015. 
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F 08, F 09, F 10 samt F 11 har följande ledarnamn; 
Anton Lundmark, Agnes Jenemalm föräldrar till döttrar som ska provträna.  

Tillsammans med 2 yngre tjejer i Ida Ekenberg 17 år samt Ronja Mårtensson 18 år bildar detta 
spännande tränarteam. 

P 10 har följande ledarnamn. 
Thomas Paulsson, Jörgen Svensson båda fanns med 2015 som tränare samt ny ledare som tar hand 
om all administration och infon till föräldrar i Anne Gloppestad. 

P 11 har följande ledarnamn; 
Jessica Sjöstedt, Iza Lundell samt Christoffer Isberg alla nya och också en helt ny åldersklass födda 11 
(5 åringar). 

På första sidan och www.vaif.se har Nils-Åke lagt in ny härlig designad färgbild av unga spelare och Ny 
säsong med knattefotboll där alla nya knattar/knattor kan anmäla sig. 

Trevligt och smakfullt! 

I helgen 3 DM matcher i Omgång 1 efter gruppspelet P 14, P 16, Herr Junior samt en slutspelsmatch 
kvartsfinal för F 15 i Vinterserien + några träningsmatcher och en fullspäckad helg nere på Svalebo 
konstgräs.  

 Matcher i helgen. 
8 matcher på konstgräset denna helg. 4 tävlingsmatcher. 3 DM matcher + F 15 i slutspel i Vinterserien. 

Lycka till alla och förhoppningsvis något lag som avancerar till omgång 2.  
  
Damer A Södra Sandby i sin sista träningsmatch innan seriepremiären och tufft motstånd i division 1 
laget Borgeby FK som Benny Fehrnlund tränade 2015 och i år tränare för Södra Sandby. Match 2/4 kl. 
13.00 i Södra Sandby 
  
Hörs igen i nästa vecka tis./ons. och förhoppningsvis fullt med referat från matcherna som spelas 1-2-3 
april. 
 
Hälsn. Staffan 
 
 
2016-04-01 19.00 Herrar A Träning Veberöds AIF Lunds BoIS Svalebokonstgräs 
2016-04-02 09:30 F12 Träning Veberöds AIF Torna Hällestads IF Svalebokonstgräs 
 11:00 P16 DM slutspel Veberöds AIF Lindeborg Svalebokonstgräs 
 13:00 P12 Träning Veberöds AIF Veberöds AIF P11 Svalebokonstgräs 
 14:00 P12 Träning Veberöds AIF Veberöds AIF P11 Svalebokonstgräs 
2016-04-03 10:00 P14 DM Slutspel Veberöds AIF Kyrkheddinge IF Svalebokonstgräs 
 12:00 Herr J DM Slutspel Veberöds AIF Svedala IF Svalebokonstgräs 
 15:00 F15 Vinterserie Veberöds AIF Vellinge IF Svalebokonstgräs 
 
 
 

 

 

 
 


