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Staffan inför helgen 11-13 september 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are  och andra läsare, 
 
Fredag igen och ännu en helg med många matcher, då P 7 med sina 3 lag och F 7 med 1 lag ska spela 
andra omgången i IF Löddes knatteserie och totalt 26 matcher med föreningens lag.  
 
Vid första anblick endast Damer A som ej spelar denna helg. 
 
Herrar A till Malmö för att möta Malmö City FC som nu har  tappat ett par placeringar efter 2 raka 
förluster och nu en 4:e plats med 13 poäng. 
 
Kan man få ett positivt resultat strax före kl. 16.00 på lördag från Malmö? 
 
Truppen enligt följande;  
Hampus Ekdahl (MV), Daniel Svensson {MV)  Isac Munthe, Kristoffer Lindfors  (K), Joel Von 
Dorp, Eric Skiöld, Viktor Björk, Hampus Isberg, Henrik Ilmanen Brynell,  Axel Petersson,  
Besnik Rustemaj, Selmir Halilovic, Johan Persson U 19 spelare, Johannes Andersson U 19 
spelare och debutant 02;a Ted Hörman,  Hugo Lindelöf samt William Andersson U 19 spelare. 
 
 
6:e plats Veberöds AIF 10 poäng.  
7:e plats IF Lödde 7 poäng. 
8:e plats Kulladals FF 7 poäng.  
 
9:e plats GIF Nike 7 poäng kvalplats.  
 
10. Råå IF 5 poäng. nedflyttning.  
11.IFK Simrishamn 3 poäng. nedflyttning.  
12. Tomelilla IF 2 poäng. nedflyttning. 
 
Helgens viktigaste matcher i division 3 Södra Götaland. 
Malmö City FC-Veberöds AIF 
Kulladals FF-Vellinge IF 
GIF Nike-Högaborgs BK 
IF Lödde-IFK Simrishamn 
Råå IF-Tomelilla IF. 
 
En helg med alla Veberödslag nästan i spel ser det ut så här. 
P 12 Dalby GIF kl. 17.30 borta. Dalby GIF utgår ur serien och matchen inställd. 
Damer B Romelevallen naturgräs kl. 19.00 och möter IF Lödde. 
F 14 Svalebo konstgräs kl. 19.00 och möter Lunds FF. 
 
Lördag kl. 09.30 startar knatte som vanligt, men denna lördag förutom sjukdomar tunt med 
knattar/knattor då både F 7 samt P 7 saknas för de spelar i IF Löddes knatteserie och kanske även P 8 
som har seriematch på söndag. 
 
Då blir det endast Boll och Lek på lördag. F och P 6 samt F och P 5 på Romelevallen. 
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Lördag. 
F 11 Vit Svalebo konstgräs kl. 10.00 och match mot TFK Nova. 
P 9 Svart kl. 10.30 GIF Nike borta. 
P 7 och spel i Harlösa kl. 10.45 med 1 lag. 
P 7 och spel i Staffanstorp kl. 11.00 med 2 lag. 
P 10 Svalebo naturgräs! kl. 11.00 och match mot Trollenäs IF. 
F 11 Svart Svalebo naturgräs. kl.12.00 match mot Uppåkra IF. OBS gräset. 
U 14. Svalebo konstgräs kl. 12.00 och match mot IF Limhamn/Bunkeflo. 
F 9. kl. 14.00 Spjutstorps IF  borta. 
Herrar A kl. 14.00 Malmö City FC borta. 
U 13 Vit Svalebo konstgräs 14.00 och bortamatchmot MFF som spelas i Veberöd. 
 
Söndag. 
P 9 Vit Romelevallens konstgräs kl. 10.00 match mot Lunds BK. 
P 11 Vit Svalebo konstgräs kl. 10.00 match mot Bjärreds IF.  P 12 serie. 
P 12 Svart kl. 11.00 Önneköps IF borta. 
P 11 Svart Svalebo konstgräs kl. 12.00 och match mot Hörby FF. 
P 8 Vit Romelevallens konstgräs kl. 12.00 och match mot Rydsgårds AIF. 
F 7 och spel i Lomma kl. 13.00. 
U 15 Sydvästra Svalebo konstgräs kl. 14.00 och match mot BK Flagg. 
U 13 Svart Svalebo konstgräs kl. 16.00 och match mot Linero IF. 
U 19 Romelevallens naturgräs kl. 16.00 och match mot Kvarnby IK.  
 
Måndag. 
U 15 Skåne kl. 19.00 Furulunds IK borta. 
 
Ja en helg med 21 lag av 23 ute i spel från fre. till mån och totalt 26 matcher. 
Ca 250 spelare och ca 40 tränare och ledare. 
 
Undertecknad blir imponerad av detta blir inte ni? 
 
6 000 boende i Veberöd . 
En fantastisk förening som kan hålla igång en sådan stor verksamhet. 
 
För detta engagemang har föreningens styrelse bjudit in alla ledare, tränare och säkert andra 
funktionärer till en trevlig kväll på Niromas nu på lördag med god mat och dryck, jättebra att föreningen i 
år även bjudit in respektive som oftast får dra det tyngsta lasset i hemmet. 
 
Kul också att så många tackat ja och ca 70 personer som är på plats. 
 
Hade gärna varit med er men undertecknads privata situation gör det ej möjligt men har varit med ett 
par gånger och alltid trivsamt med mycket snack  och skratt.  
Sådana tillställningar ska ej underskattas knyter ihop föreningen på många sätt. 
Ha en trevlig kväll allesammans! 
 
Hattrick by FC Rosengård 
Ett mycket spännande projekt som FC Rosengård ska genomföra har börjat redan tillsammans med 17 
andra föreningar och Veberöds AIF representeras av F 06/07. 
 
Lotta Schelin återvänder till Malmö för att inspirera unga tjejer . 
Den femfaldiga diamantbollvinnaren med bland annat tre Champions League-titlar på meritlistan 
återvänder till Malmö som ambassadör för Pride Cup och Hattrick by FC Rosengård. 

Projektet består av tre delar. 
Den första delen är en fotbolls-clinic som leds av FC Rosengårds elittränare och damlagsspelare. 

Den andra delen är ett kunskapspaket – tidigare år har temat inkluderat träning kopplat till menstruation 
och nutrition (näringslära), samt återvinnande idrott och 2020/2021 kommer kunskapsdelen vara 
inriktad mot inkluderande idrott och ske i samarbete med WorldPride i Malmö. 

Den tredje delen kommer att bestå av Pride Cup som arrangeras i samband med WorldPride i augusti 
2021. Deltar gör de 17 föreningar som är en del av Hattrick by FC Rosengård och hela projektet 
kommer att avslutas med att alla gemensamt går i Prideparaden genom Malmö. 
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Otroligt spännande att Veberöds AIF visar framfötterna och deltar med F 06/07. 

Denna text fick undertecknad från ledaren Låtta i F 06/07. 

Vi kommer att i höst alt i vår åka in till Malmö IP för att titta på en A-lagsträning. Därefter kommer vi att 
få träffa några A-lagsspelare.  
Sedan är det dags för en träning med FCR-tränare.  
Dagen avslutas med en föreläsning kring inkluderande idrott.  
Det kommer att ske på en helg eller på en lov-dag. Ca 11:00-16:00.  

En underbar helg igen fylld av fotbollsmatcher från fre. till mån! 

Hoppas som vanligt på mängder av matchtexter efter helgen. 
 
Hälsn. Staffan 
 
 
 


