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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tisdag 28 maj och vi är på väg in i den vackraste månaden av alla juni månad. Allt spirar här ute i 
Hemmestorp och björkar i en grön färg som är underbar att se! 
 
Det är nu man får betalt för en mörk höst/vinter här ute. 
 
En stor fotbollshelg är över och i princip alla ungdomslag i spel , men ikväll kommer Herrar A ut för att 
slutföra omgång 9 och på Romelevallen möter laget Staffanstorp United FC kl. 19.00. 
Vinner med 3-0. 
 
Dessa två lag som ligger etta och tvåa på Fair play-ligan. 
 
VAIF på 12 poäng och Staffanstorp United 13 poäng och VAIF i ledning. Skåneboll lägger i år ett större 
fokus på detta med Fair play! 
Viktigt också för VAIF med tunn trupp att undvika en mängd avstängningar. 
 
Tommy mejlar följande trupp till matchen. 
Johan Jönsson, Kristoffer Lindfors, Joel Vom Dorp, Philip Qvist, Eric Skiöld, Mattias Jönsson, 
Hugo Lindelöf, Alvaro Maldonado, Calle Stockwell, Maciej Buszko, Besnik Rustemaj, Axel 
Petersson, Svante Valfridsson, Hampus Ekdahl, August Jönsson samt Dante Kolgjini. 
 
Skadelistan. Tim Hörman samt Mateusz Wieczorek. 
 
Ungdomsfotbollen. 
Massor av matcher och ser nu en vändning för P 13 i en tuff A-serie. 
 
 P 10 våra 09;or möter MFF med sina killar födda 10 utplockade från deras Fotbollsskola med 150 killar 
minst och VAIF vinner med 18-3!  
Har MFF laget hittat hem till Malmö ännu? 
 
Fantastiskt att vår förening har två lag födda 08 samt 09 som utan att vi behöver skämmas eller 
rodna tillhör den absoluta toppen i Skåne! 
 
Förra årets enorma insats när våra 08;or som till slut gav en delad seger med 3 andra lag i Halör Cup 
när ingen slutsegrare får koras. 4 lag som inte förlorade någon match. 
 
Kan 09;orna göra något liknande i helgen? Får bekänna färg direkt när motståndaren i första matchen 
är laget Hammarby IF! 
 
Inga problem mejlar den alltid ödmjuka tränaren för 09;orna  Jesper Eurenius!  
 
P 11 födda 08 till Lilla SM I Falkenberg som tillsammans med Gothia Cup är den största cupen för elva 
åringar i Sverige och också den cup där de bästa lagen finns med. 
 
Möter i gruppspelet ett av de andra 3 lagen som inte förlorade någon match i Halör Cup 2018 i IFK 
Haninge.  
Stockholms största ungdomsförening tillsammans med Brommapojkarna! 
 
Spännande med F 10 i Halör Cup också och ett lag som det går bra för i seriespelet och tjejklassen i 
Halör Cup som bara funnits med i 3 år. 
 
I seriespelet finns om undertecknad är rätt informerad endast ett lag som vunnit alla sina seriematcher 
och det gäller P 07 12 åringar som tränas av Marcus Andersson och en av få ungdomstränare i 
föreningen som inte har eget barn i laget! 
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Ska skrivas att Marcus är populär både hos spelarna och föräldrarna efter en turbulent tid för denna 
åldersklass! 
 
Fotbolls Cup helg. 
Till helgen med start Kristi himmelsfärdshelg har föreningen många lag ute i cupspel.  
 P 14. BIF Cupen i Bjärred. 
 P 13. Åshöjden Cup i Klagshamn.  
 F 13/12. Två lag i Tjej Cupen I Staffanstorp.  
 P 11, Två lag i Minicupen i Falkenberg (även kallad Lilla SM för 11 åringar)  
 F 10. Halörcup i Höllviken.  
 P 10. Halörcup i Höllviken.  
 F 9. Tjej Cupen i Staffanstorp. 
 
Dansgalan. 
'Vad blir betyget? 
Svårt att ge ett omdöme om man ej varit på plats. Känns spontant som undertecknad fått felaktiga 
försäljningssiffror. Sanningen kommer alltid fram till sist. 
Facebook söndag skrivs 3 000 besökare dessa 3 kvällar. 
Hoppas av hela mitt hjärta att arrangemanget gick ihop för killarna som stod för finansieringen! 
 
Fredagen med Hasse A och Patrik i får nog beskrivas som i det närmsta fiasko och för undertecknad 
den lägsta publiksiffran under alla år och 500 besökare. 
 
Lätt att ha åsikt efteråt men för undertecknad bäst före artister båda två. I Staffanstorp samma kväll 
Perikles och Staffanstorps Dansgala vinner denna "match". 
 
Lördag vi med Arvingarna och Charlotte Perrelli samt Magnus Carlsson och Lasse Stefans i 
Staffanstorp. Jämt skägg. 
 
Undertecknad för gammal att ge feedback till Stanley och Andreas från Harrys, men till och med början 
av, lägg aldrig en Dansgala i samma helg som Staffanstorp arrangerar sin. Finns bara ett ord idioti!! 
 
Perikles är en institution i Veberöd! För att killarna från Lund ska förstå detta sa undertecknad till dessa 
att i Veberöd är Perikles större än Beatles haha! 
  
Mina 2 ungdomar "strejkade" i år och alla deras kompisar ca 20 ungdomar och de var fler som uteblev. 
 
För lite dansmusik säger många! 
Bland annat Stefan Persson som tillhör de som är ute och dansar! 
Stefan föreslår Perikles samt Joddla med Siv och garanterat utsålt! 
 
Enligt många är Stefan kung på golvet när det gäller att bugga! 
 
Artister som drar stor publik enbart för att lyssna på är ytterst få som har denna attraktionskraft i Sverige 
om ens någon!  
 
Stämmer gaget för Charlotte Perrelli behöver 500 extra biljetter säljas för täcka gaget och så många 
kommer absolut ej för att lyssna på henne. 
 
 Hoppas på ett bra samtal med Harrys trevliga killar både Stanley och Andreas samt våra 
representanter från Veberöds AIF Lennart Fridh samt Jesper Eurenius och att hitta ett koncept 2020 
som ska ge än mer publik. 
 
En bra inkomstkälla för föreningen fortfarande och ett happenings för alla i Veberöd! 
 
Rätt koncept måste hittas och än en gång är galan med artister för att lyssna på eller för en publik som 
vill dansa? Eller bådadera? 
 
Hörs på fredag! 
 
Hälsar Staffan 
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Sammanställning från alla matcher denna helg.' 
U-19 med Henriks rader. 

Stehags AIF – VAIF U19 
Utmaning att ställa fullt lag på benen då vi hade många borta pga. avstängningar, skador, resor mm. Vi 
ställde dock ett mycket motiverat lag på planen i ett regnigt Stehag, men med bara 2 avbytare. I första 
halvlek rullar Stehag bollen fint mellan lagdelarna och satte sedan bollar djupt bakom vår backlinje. Vi 
löste detta ändå bra men laget blev utdraget. Dessutom fick vi många lägen att ställa om så det blev 
öppen matchbild med mycket löpningar. Vi hamnar i underläge men killarna visar härlig karaktär och vi 
kvitterar! I halvtid pratar vi om att kliva fram mer och sätta bättre press på bollhållare. Som killarna 
spelar i andra halvlek! Första halvlek var bra men andra var helt outstanding. Vi dominerar totalt, fina 
kombinationer, bollvinster, fantastiskt farliga hörnor och vi skapar oerhört många lägen. Tyvärr vill inte 
bolluslingen in. Trots bra spel över 2 halvlekar, suverän inställning och driv framåt förlorar vi matchen. 
Kändes inte alls rättvist. (resultat 3-1) 

F 15 med Connys text. 
Vi spelade i regn och på en mycket tung sprungen, men väldigt fin plan i Röstånga. 
Förutsättningarna var tyvärr inte de bästa, vi fick tidigt ändra från 11 till 9 manna, ändå stod vi med 
endast en avbytare inför matchstart, sista återbudet samma morgon. Lite hur våren varit för oss. 
 
Nu till matchen, vi spelar verkligen för varandra denna matchen, äger spelet och spelar runt bra och 
skapar målchanser. 
Tyvärr får de ett slumpmässigt anfall och gör snöpligt 1-0. 
Resten av halvleken är det fortsatt bra spel och även mål, dock spelar även motståndarna upp sig och 
underläge 4-3 i paus. 
 
Är överens i paus att det är vår match och vi skall fortsätta spela runt och skapa målchanser, så 
kommer målen. 
Vi följer vår game plan men tyvärr uteblir målen och motståndarna kommer i några strö anfall och lyckas 
trycka in ytterligare två mål. 
Men en väldigt välspelad match från vår sida och ett stort fall framåt, kul att se allas kämpaglöd idag. 

P 14 och Andreas text. 
Vi mötte Torns IF i fredags, var själv bortrest men fick positiv info från lagledarna Patrik Sjöstedt och 
Jim Gustafsson; vi spelade riktigt bra och vann med 11-0. 
I lördags mötte vi BK Olympic, en tuff och rolig match där vi hamnade i underläge men var på väg att 
jaga ikapp men lyckades tyvärr inte, istället ökade BK Olympic sin ledning. Slutresultat 3-7. 
 
F 13 och Henriks text. 
Hemmamatch mot GIF Nike som alltid ger oss rejält med motstånd och så även denna gång. Det blev 
en mycket fysisk match med hårda dueller men det bjöds också på fin fotboll mellan varven. Våra gäster 
tar ledningen i matchen men Veberöds tjejerna viker inte ner sig utan fortsätter att visa hög moral vilket 
lönar sig. 1-0 blir så småningom 1-1 men GIF Nike tar återigen ledningen och när vi påbörjar tredje 
perioden så ligger vi under med 2-1. Men känslan är bra inför sista perioden och den känslan visar sig 
stämma, matchen slutar visserligen 2-2 men vi spelar väldigt bra och 3 poäng till tjejerna från Veberöd 
hade inte varit orättvist men vi får helt enkelt vara nöjda med oavgjort. 
 
P 13 med en något upprörd Rickard. 
Match mot IF Lödde i helgen där vi spelmässigt dominerar hela matchen men har bara en bräcklig 1-0 
ledning trots väldigt många chanser. IF Lödde går upp och kvitterar med ett långskott med ca 3 minuter 
kvar och allt känns som det brukar denna säsongen, men våra grabbar biter ihop och frälser oss alla 
med ett 2-1 mål med 1 minut kvar.  
Som domare agerade en av tränarna för IF Lödde som under skandalartade former missade klara 
hörnor, straffar, gav felaktiga utvisningar och bad våra spelare att "hålla käften". 
 
F 12 och Henrik igen. 
Bortamatchen i söndags mot Lunds FF blev en mindre givande match, vi vinner matchen med hela 15-1 
och det finns inte så mycket mer att skriva om den matchen. 
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P 12 med Marcus text. 
4:e Lundalaget på 4 helger summerar vi med 4 vinster. Dagens match mot Linero IF bjöd på en jämn 
och bra match. 1:a period var det riktigt bra spel där vi kommer till många avslut. Bollen ville inte riktigt 
in utan 0-0 står sig ett bra tag. 
Spänningen fortsätter i period två, VAIF tappar något av det fina spelet från period 1 men lyckas ändå få 
in 1-0, äntligen!!  
 
3:e period och vi får in några bollar till och slutresultatet skriver vi 4-1 till VAIF!! 
 
Stundtals ett riktigt bra passningsspel idag, var riktigt underbart att se att grabbarna tar till sig det vi 
tränar på och sedan tar det med sig till match. Även en hel del crossbollar där vi får förflytelse på Linero 
IF som gör att de kommer fel i positioner som vi utnyttjar på ett mycket bra sätt. 
 
P 11 med Jims text. 
I A serien tog vi emot LB07 på hemmaplan. Första perioden är relativt jämn men i andra och tredje 
perioden blir vi idag ett nummer förstora. Temat för dagen var att få med våra backar i det offensiva 
spelet vilket killarna klarade galant. En mycket bra match med många fina spelmål, vinst 12-2. 
 
Svedala IF dragit sig ur C serien så tyvärr ingen match i den serien denna helgen. 
 
F 10 med Mårtens rader. 
Inledningsvis tog sig äldre laget an Svedala IF borta under höstlika förhållanden. Efter en tuff första 
halvlek höll vi andan men sedan gick det utför för motståndet. Något hände och det resulterade i en 
brakseger,9-1 till VAIF. Strax innan slutet var del av ledarna tvungna att dra mot Lomma. 
 
Nästa helg är det ingen rast och ingen ro! 
Halör cup både fredag och lördag samt tjejcupen i Staffanstorp för yngre truppen på lördag! 
Ny vecka-nya tag  
 
P 10 och Jespers text.  
A1 Sydvästra, VAIF VS MFF 18-3 
Vaif satte full fart och visade upp fint passningsspel och massor med snygga mål inför en storpublik, tror 
jag räknade det till 67 st. Vi gnuggar vidare och sikte mot Halör Cup! 
 
C1 Sydvästra, VAIF VS Malmö City FC 24-0. 
Killarna gjorde det bra idag, en fin lagkänsla i l 
F 9 och Mårtens text igen. 
Yngre laget mötte Gif Nike och hade det tufft. Trots bra kämpaglöd och mycket vilja så slutade det med 
en förlust med 3-1. Vi spelade mycket bra men hade problem med avsluten🙄 
 
P 9 och Thomas text. 
Dubbelt hemmamöte i snålblåst o regn. 
I första matchen mot Dalby GIF, kom vi inte upp i den standard vi tidigare sett. Killarna kämpade på, 
mot en fantastiskt duktigt Dalby GIF målvakt.  
Synd att resultatet inte mättes i stolpe och ribbträffar. 

Mot Klågerups GoIF, fungerade spelet bättre. Nästan identisk laguppställning från vår sida.  
En bättre genomförd match där skotten gick stolpe in  

P 8 och inbjudna till MFF och knattematcher samt maskotar till matchen mot AFC Eskilstuna. 
Igår var det en stor dag för våra killar samt tjejer.  
Det var dags att spela förmatch och vara maskotar på MFF match. 
Killarna var spända och nervösa men väldigt taggade. 
Det var en sådan häftig känsla att få gå in på planen. 
Det blev två matcher för oss med vinst men vad spelar det för roll, vi var på Stadion och MFF match!! 
 
Efter matcherna tackade vi publiken, vi tackade även MFF fansen - så häftigt 
När detta var klart så gick vi in och det var dags för några att gå tillbaka till läktaren och de som skulle 
vara maskotar blev kvar. 
Spelarna var helt lyriska när dem skulle byta om. Kläderna var lite stora ! 
 
Oliver från vårt lag fick förfrågan att hålla i matchbollen och gå in med domarna . Detta gjorde han med 
stolthet. 
Alla spelare var så duktiga och det syntes på dem att dem var stolta.  


