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  Staffans inför helgen 8 - 10 juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Helg igen och 5 arbetsdagar kvar i statens tjänst.  
 
Fotboll som alltid och redan fredagkväll spelar Herrar A borta mot Önneköps IF  
kl. 19.15. 
En match som ska vinnas, jumbon med 1 poäng, men som alltid alla matcher börjar med 0-0 och till sist 
kniper Önneköps IF sin första vinst, men inte mot Veberöds AIF om undertecknad får önska. 
Tränaren ute i veckan och klagar på träningsnärvaron och då vet vi att Önneköps IF tränar 2 pass i 
veckan. Tränar 3 pass i veckan som Veberöds AIF gör endast 4 föreningar i serien. 
 
Dock alltid viktigt att veta hur många pass den enskilde spelaren gör i veckan? 
Ber att få återkomma till detta efter samtal med Daniel när vårsäsongen är slut. 
 
Truppen till fredagens match är följande; 
Oskar Axberg Lindahl (MV), Eric Skiöld, Joel Vom Dorp, Mattias Jönsson, Ted Hörman, 
Kristoffer Lindfors (K), Joseph Owusu Tabiri, Alvaro Olguin Maldonado, Edvin Song Yuh,  
Markus Larsson, Viktor Rosberg, André Wihlborg samt Alexander Moberg. 
 
Ut. Maciej Buszko, (jobb), Hugo Lindelöf (sjuk), Axel Petersson (student). 
In. Philip Olsson, Axel Rosberg samt Mateusz Wieczorek. 

Skytteligan i Veberöds AIF. 
Viktor Rosberg 9 mål 
Joseph Owusu Tabiri 5 mål 
Mattias Jönsson 3 mål 
Axel Petersson 2 mål 

Varningsligan. 
Ted Hörman  2 
Kristoffer Lindfors 2  
Viktor Rosberg 2 

 
Ungdomsmatcher. 
Hemma i Veberöd endast 6 matcher denna helg, bra med tanke på loppis hos Scouterna på 
Romelevallen som vartannat år drar otroligt mycket folk till byn. 
Scouterna i Veberöd gör detta arrangemang i toppklass och är värda det överskott som kommer ut av 
loppisen och då talar vi ej "småpengar" (för en som känner till beloppet haha). 
 
Bortamatcher hela 27 sådana när nu det är dags för stor finalhelg i Löddeköpinge med alla 150 lagen i 
deras knatteserie som avslutas för våren. 
 
Alla ungdomslag ute i spel i princip plus att de 5 lagen i IF Löddes knatteserie spelar 2 matcher per lag. 
 
IF Lödde med Peter Joelsson i spetsen gör detta arrangemang på ett ytterst perfekt sätt.  
 
Hemma på Romelevallen spelar för första gången våra killar födda 12 lika med P 06 sin första 
träningsturnering med Blentarps BK samt Sjöbo IF som gäster. 
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Plan 1 Plan 2 

09.45 Vaif Vit - Blentarp Sjöbo 2 - Vaif Svart 

10.15 Vaif Vit - Vaif Röd Sjöbo 1 - Blentarp 

10.45 Sjöbo 2 - Vaif Röd Blentarp - Vaif Svart

11.15 Sjöbo 1 - Vaif Röd Vaif Vit - Sjöbo 2 

11.45 Sjöbo 1 - Vaif Svart Blentarp - Sjöbo 2 

12.15 Vaif Vit - Sjöbo 1 Vaif Röd - Vaif Svart
 
Brukar skriva att den stora "båten" siktar nu på land och i "båten" finns drygt 300 ungdomsspelare som 
alla längtar efter sommar och sommarlov, träningsfritt en dryg månad för både spelare och tränare. 
Först i land de 5 lagen i IF Löddes knatteserie som avslutas på lördag i Löddeköpinge.  
 
Återstår nu 19 matcher i Veberöd samt 19 matcher på bortaplan för föreningens alla lag och sista match 
står P 11 för den 24 juni i Simrishamn. 
 
VM Tipset. 
Onsdagkväll och undertecknad på Romelevallen och ett 15 tal tipslappar lämnades och en timme som 
gick fort för här kom att diskuteras fotboll och inte VM fotboll överhuvudtaget utan snarare om vårt A-
lag, många nyfikna på vändningen och de positiva vibbar detta ger rakt igenom hela föreningen. 

Vem är Daniel Lindgren? 
Truppen mer i harmoni i år? 
Starkt att vända denna jobbiga start tycker många. 
Varför var starten så bedrövlig? 
Håller detta fullt ut hela säsongen, ja frågorna var många. 

Statusläget är nu 70 inkomna tips och totalpotten nu 7 000 kr. 
 
1;a Pris 3 500 kr. 50 % av potten. 
2;a Pris 2 100 kr. 30 % av potten. 
3;e Pris 1 400 kr. 20 % av potten. 

2016 års vinnare och då EM Tipset 120 tipslappar och 12 000 kr att fördela, 6 000 kr till ettan 
ekonomichefen på Veidec Stefan Persson som tränar pojkar födda 02/03,  

2;a plats William Andersson spelar i P 04 samt Thomas Igelström på 3;e plats då tränandes flickor 
födda 00/01. 

William och Thomas redan lämnat sina tips för VM men Stefan filar säkert på sitt tips fortfarande. 

Denna veckas skörd ser undertecknad bland tipslapparna, Kim Nord på Fritids, lagkapten Kristoffer 
Lindfors, hela familjen Andersson med familjeföretaget Bege med 7 tips inlämnade, pappa Bengt 
mamma Kerstin, "Peppe" Johan, Malin, William samt Elliot. 

Jim med 2 tips från honom själv samt Neo, Hugos pappa Joakim med flera!    

Onsdagkväll 13 juni kl. 18.00-20.00 på klubben för att ta emot de sista tipsen på papper. 

Kl. 23.59 onsdag 13 juni sista chansen att skicka dessa på mail och Swish. 

Match 1 redan torsdag 14 juni kl. 17.00 och vill ej ha tipsinlämning samma dag som VM startar. 

Hörs igen i början av nästa vecka hälsar Staffan  

 


