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 Staffans sammanfattning inför helgen 1-3 september 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Då skriver undertecknad plötsligt september månad efter en riktig bra vecka med värme som 
undertecknad aldrig fick i juli månad. Fotbollen igång sen ett par veckor och för de flesta lagen spel i 3;e 
omgången av sina serier och för många av våra ungdomslag spel en vecka in i oktober månad och ca 
150 matcher kvar att spela. 

Något färre matcher denna helg framförallt betydligt färre i Veberöd. 3 matcher på Svalebo och 17 
matcher på bortaplan. 

Förklaring Skåne-Boll har hjälpt föreningen med att lotta två lag i samma åldersklass till hemma match 
för båda lagen eller till 3 lag när det gäller P 08 och sedan alla borta nästa helg därav en snedbelastning 
av matcher. En hjälp till alla ledare att varannan helg klar av sin åldersklass på en dag, typ Jims P 08;or 
spelar kl. 10.00. 11.30 samt 13.00 varannan lördag hemma sen är denna dag slut för honom haha. Sen 
väntar dock Premier League! 

Herrar A borta mot Öja FF på söndag kl. 15.00  på Charlottenlunds IP i Svarte (ej Björkvallen i Öja) och 
undertecknad önskar naturligtvis revansch för de 2-2  hemma som nästan förstörde Dansgalan för 
undertecknad, inte förrän pengarna flödade in som humöret blev bättre haha. 

Lagtruppen enligt följande: 

Hampus Ekdahl MV, Hugo Lindelöf, Kristoffer Lindfors, Lamin Bojang, Philip Ohlsson, Mateusz 
Wieczorek, André Wihlborg, Mattias Jönsson, Code Demba Sy, Deni Dulji, Viktor Björk, August 
Jönsson, Joseph Owusu Tabiri, MV Bengt Mattsson eller Daniel Baldhagen, Kevin Ascic Kruse, Elias 
Ascic Kruse. 

Sjukdomar och skador ställer till det och någon osäker till start. Tim Hörman vilar en vecka till. Hugo 
Lindelöf småskadad efter matchen mot Snogeröds IF. August Jönsson varit sjuk i veckan. Eric Skiöld 
avstängd till 170914. Alusine Kanu dom ej klar efter utvisning mot Snogeröds IF. Avstängd i väntan på 
beslut. 

Ungdomsfotboll. 
Alla lag i spel i princip och nu nere vid 5 uppskjutna matcher. 

P 9 i spel med ett nytt lag i IF Löddes knatteserie.  

Knatte. 
4:e lördagen denna helg och nu är det inga provspelare i träning längre.  

Hela 7 nya i P 12 efter sommaren, personliga besök av ledare på Förskolan som gett detta 
resultat?  
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En allt större grupp i träning och F 09/10 + några 11:or under ledning av Madde samt Sanna. 

P 11 16 spelare 
P 12 20 spelare 
F 9 12 spelare 
F 10 12 spelare  
F 11   9 spelare 
F 12   2 spelare 
 
Välkommen till Fotboll mot rasism 2017 på lördag! 
Efter att denna cup också spelar serielöst hade föreningen tur i lottning och ett lag från P 12 vidare till 
Malmö denna helg.  
Lycka till och en massa andra sidoaktiviteter arrangeras där denna dag och MFF som arrangör. 
 
Niroma. 
På lördag som nu blivit en trevlig tradition bjuds alla ledare och andra funktionärer i föreningen på god 
mat och dryck för sina insatser i Veberöds AIF under året. 
Detta är alla välförtjänta av, för övrigt naturligtvis ett ideellt arbete som alltid av ett 70 tal tränare/ledare i 
föreningen. 
Ha så kul alla! 
 
Då önskar undertecknad alla lycka till med era matcher i helgen och som vanligt önskas referat från alla 
dessa. 

 Trevlig helg/Staffan 

 

Ett par referat från veckans matcher.      

P 15 och Stefans text. 
Vi spelade äntligen vår första seriematch för hösten då vi tog emot BK Höllviken på Romelevallen. 

Båda lagen presterade stundtals riktigt bra fotboll med högt tempo.  
Ett oavgjort resultat hade varit mer rättvist men vi är nöjda med killarnas prestation trots förlust med 3-1. 
 
F 13 med Jennys text.  
Matchrapport från F13. 
Sydöstra serien hemma mot Tomelilla: 
Tuff start med insläppt mål efter mindre än en minut, och innan vi har spelat 10 minuter så här vi släppt 
in ett till. Men då visar tjejerna kämpaglöd och börjar få ordning på spelet. Vi skapar mängder av 
målchanser matchen igenom och lyckas vända 0-2 till vinst 3-2. Inte vår bästa match spelmässigt men 
vilken laginsats! 
                    

           

 


