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 Staffans inför helgen 27 april till 2 maj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Sista helgen i april och Valborg samt 1 maj väntar oss och många med "lillsemester" fram till 2 maj. 
Ännu en helg full med fotbollsmatcher och hela 25 matcher med Veberöds AIF på planen.  
Av föreningens 23 lag kommer alla 18 lag som spelar under Skånebolls regi ut till match + F 08 i 
IF Löddes knatteserie med även de båda lagen P 07 födda 11 som gör sin första match i IF Löddes 
knatteserie någonsin. 21 VAIF med andra ord. 
Endast de två lagen P 08 födda 10 som ej spelar och det kommer aldrig att ske att alla 5 lagen i IF 
Löddes knatteserie spelar samma helg. 
 
Herrar A och sin första bortamatch för säsongen uppe mot Näsby IF. 
Truppen enligt följande; 
Oskar Axberg Lindahl (MV), Hugo Lindelöf, Ted Hörman, Eric Skiöld, Kristoffer Lindfors (K), 
Joseph Owusu Tabiri, Alvaro Olguin Maldonado, Mattias Jönsson, Philip Olsson, Viktor Rosberg,   
Axel Petersson, André Wihlborg, Axel Rosberg, Mateusz Wieczorek, Samuel Wale Idowu samt Hampus 
Ekdahl. 
 
Ställer frågan till Daniel Lindgren om hur Daniel upplevde DM matchen i tisdags mot division 3 laget 
Malmö City FC och förlust med 0-2 och 0-0 tills matchminut 81? 
  
Ja vad ska man säga efter Malmö City matchen i DM skriver Daniel, vet knappt om man ska skratta 
eller gråta. Resultatet är en parodi. Återigen en skarp prestation av kollektivet, känns som vi blir 
tryggare i vårt spelsätt för varje vecka. Det stressas mindre, kvaliteten vid bollbehandling har höjts och 
killarna gör äntligen jobbet till och för varandra. Tyvärr är vi för tillfället helt under isen i skarpt läge sista 
tredjedelen, som var tydligt mot S Sandby och än tydligare i DM. Kvalitativa rena målchanser missades, 
allt från frilägen till att bara slå in bollen i öppet mål. Vi skapar väldigt mycket chanser vilket känns 
tryggt, nu ska den mentala spärren ”bara” släppa för killarna. Varför inte på lördag! I övrigt så har vi full 
kontroll på matchbilden fram till sista 10 min, då visar Malmö City den nivåskillnad det ska vara mellan 
div 3 och div 4. Två kontringsmål från en av deras spetsspelare i truppen, kyla och effektivitet. En bitter 
eftersmak då vi varit det bättre laget rent fotbollsmässigt men utan målproduktion blir det svårt att vinna. 
Positivt är prestationen killarna levererar och att samtliga tillgängliga i truppen fått betydande speltid 
sista veckan. Det hade varit bra att gå vidare till nästa omgång så att truppens fysiska status kunde 
bibehålla matchtempo.   
Till helgen blir det en hel del nya förändringar av olika anledningar, lite för mycket rotation i mitt tycke 
men det får vi hantera. Vi ska bärga TRE poäng!! 
·   
Undertecknads kommentar. 
Maciej Buszko. Debut mot Södra Sandby IF och en bra sådan, men tyvärr också 2 gula och avstängd 
denna helg. 
Av olika anledningar saknas även dessa spelare denna helg. Markus Larsson, Joel Vom Dorp, 
Alexander Moberg. 
 
Knatte.  
4:e knatteträningen i morgon lördag och nu mest spännande att få besked från Eva på kansliet hur 
många nya knattar/knattor som anmält sig i åldersklasserna födda 13 och 14? 
Har nu kommit och ca 80 betalningar bra siffra och i de äldre åldersklasserna i det närmsta 100 % klara. 
Födda 13 och 14 helt naturligt betydligt färre inbetalningar vi är mitt uppe i en lönehelg och också så att 
föräldrar vill veta att deras dotter/son verkligen vill fortsätta? 
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VM i Fotboll. 
Frågan av en läsare i veckan. Blir det något VM Tips i år i föreningen? 
Svar, finns det fler dumma frågor att ställa haha. 
Tips är på gång med hjälp av dotter och/eller Nils-Åke med PDF fil och allt. 
100 kr som tidigare och 3 poäng för rätt tips tecken och 5 poäng för rätt resultat. 
Kl. 16.00 den 15 juni lämnar undertecknad in Passerkort till jobbet och går hem på livslång semester 
haha och kl. 18.00 premiärmatchen för årets VM och matchen mellan värdlandet Ryssland-
Saudiarabien och tar sedan barn med svärbarn till vårt smultronställe på Sydkusten och Hörte Brygga 
för firande av min nya titel pensionär. 
Trevlig Valborg och 1 maj alla!  
 
Hälsar Staffan 
 
PS! Hörs nog först efter alla helger då några u-matcher spelas först andra maj. 
 
Skicka dock referat så fort ni har tid och kraft för nu spelar föreningen 25 matcher totalt mellan den 27 
april till den 2 maj. 
·   
 
·               
 
 


