
 
 
 
Staffan inför helgen 15-17 oktober 

                                                                                                  
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare,  
 
Fredag 15 oktober och den sista helgen med seriematcher för några av våra ungdomslag, 
Redan igår kväll spelade U 19 sin sista seriematch för säsongen och också några killar födda 02 sin 
sista juniormatch och flyttar nu upp i seniorgruppen. 
Där finns de flesta i träning redan så den övergången blir inte speciell "svår". 
  
I helgen 5 ungdomsmatcher i seriespel, F 12 till Trelleborg för Trelleborg Cup samt 
P 16 till Malmö för träningsmatch mot IF Limhamn/Bunkeflo inför GAIS OPEN i Göteborg under 
Allhelgonalovet. 
En mini Gothia Cup.  
  
F 12 i cupspel  och lagets första match 9 mot 9 och anmäld i Svår grupp och laget är obesegrad under 
säsongen. 
Här väntar tufft motstånd under lördagen då laget möter  Kristianstads DFF, TFF samt MFF i nämnd 
ordning. 
Återkommer på tisdag med text från cupspelet. Lycka till tjejer! 
 
Truppen enligt följande; 
Alva Sjöstedt, Clara Woelk, Ebba Hultzén, Emla Lönnborn, Eva Hansén, Filippa Wester, Ida 
Bjerström, Minna Hansén, Mio Lönnborn, Sonja Lind, Thilde Mårtensson, Tindra Larsson, Tyra 
Thorsén. 
  
Damer A och hemmamatch igen och denna helg väntar Lunds BK på Romelevallen på söndag kl. 
15.00 och följande trupp; 
Frida Saltin, Alexandra Dagner, Josefin Isberg, Moa Ahnelöf, Majken Wetterling, Klara Bring, 
Elin Ullner, Elin Nilsson, Moa Nilsson, Elin Nilsson (Nisse), Ida Nilsson,  Ella Malmsten, Nellie 
Nordin, My Rosén, Wanegårdh, Isabella Roséus, Lova Sjöblom Wolfbrandt Ida Boman 
06;a samt  Freja Bjerström 07;a. 
Då ser vi 2 debutanter  från det framgångsrika F 15 Skåne laget. 
Ida skulle debuterat för några veckor sedan men en skada ställde till det och nu tillsammans med 
Freja uttagen till söndagens match. Spännande! 
  
Herrar A och match först på måndag borta mot IFK Trelleborg kl. 19.00 på Vångavallen. 
Följande trupp; 
Emmanuel Ndem (MV), Daniel Svensson (MV), Martin Pintaric, Kristoffer Lindfors (K),  
Joel Vom Dorp, Hampus Isberg, Elias Persson, Axel Petersson, Isac Larsson Munthe, Johan 
Persson, Achiri Fombe Rich Brand, Mattias Jönsson, Dante Kolgjini, Linus Pettersson, 
Johannes Andersson, William Andersson , Oliver Jönewi samt Eric Skiöld. 



Oliver samt Eric tillbaka efter skador. 
  
Romelecupen. 
128 lag anmälda i tisdags har idag fredag blivit 144 lag. Bra!  
Tyvärr fortfarande snedvriden anmälan och 16 pojklag och 2 flicklag sen i tisdags. 
85 procents beläggning på pojksidan och alla åldersklasser kommer att startas. 
 
123 pojklag anmälda och 31 flicklag. Totalt 144  lag och taket är 210 lag. 
 
Vad har tävlingsledningen gjort de sista dagarna? 
I stället för att skicka inbjudan till kanslier i klubbarna som ofta är obemannade har vi via olika 
serier  sökt namnen till kontaktpersoner i de olika flicklagen i seriespel. 
 
Mail har skickats till alla åldersklasser förutom F 14/15 där inga serier spelas. 
Från födda 06 till 13 och över 100 mail till dessa ledare. 
 
Hoppas ni förstår att vi gör allt för att få in fler anmälda lag på flicksidan. 
 
Några oroliga ledare som skriver att deras tjejer sett fram emot Romelecupen hela året. 
Vi får kanske "tumma" på att åldersklassen måste vara 8 lag innan den startas upp?  
F 10 2 lag. 
F 11 3 lag. 
F 16 2 lag. 
 
Är idag ej  startklara. 
 
Övriga flickklasser har minst 4 lag anmälda idag. 
 
Jubileumsbingo och Julkalender. 
Ja nu är allt i gång och när lagen som sålt Bingolotter kommer Julkalendern ut till försäljning. 
 
Alla lags kontaktpersoner fått Mail från Låtta och Martin. 
 
Enligt marknadschefen  för södra Sverige Peter Sundén har Veberöd AIF ungdomslag  bästa 
ekonomiska förutsättning av alla föreningar och överskottet på 50 kr per kalender går hela 40 kr till 
lagkassan och 10 kr till föreningen. 
 
Förra julen fick lagkassorna 40 000 kr insatta på olika lagkonton. 
 
Se mailet  och utdelning av dessa kalendrar nästa vecka.  
 
Många lag genom åren har åkt utomlands på träningsläger eller resor till London för att 
julhandla och se match i Premier League och Paris för några år sedan för att se Zlatan i PSG. 
 
En resa till Milano där Zlatan spelar nu och en fantastisk stad att shoppa i! 
Såg Milanoderbyt Milan-Inter inför 80 000 åskådare ett oförglömligt minne. 
Milano som köpstad  ett av Europas bästa! 
 
Ett långsiktigt sparande med andra ord kan leda lagen dit!  
Hoppas alla lagen har lagkonto redan. 
 
 
Matcher i helgen. 
Hemma. 
Fredag 15/10 kl. 19.00. P 16 Sydvästra-Torns IF. Svalebo konstgräs. 
 
Hemma. 
Lördag 16/10. kl. 12.00. P 13-FC Rosengård 1917. Svalebo konstgräs. 
Domare. Cajsa Wanegårdh. 
 



 
Borta. 
Lördag 16/10. kl. 09.00-14.00. Trelleborg Cup och F 12 i spel på Vångavallen. 
Lördag 16/10 kl. 10.00. BK Höllviken-P 12 Vit.  
Lördag 16/10 kl. 16.00. LB07-P 16 Skåne. Träningsmatch inför GAIS OPEN i Göteborg. 
 
Hemma. 
Söndag 17/10 kl. 12.00. P 12 Vit-TFF. Svalebo konstgräs. 
Domare. Isac Munthe. 
Söndag 17/10 kl. 15.00. Damer A-Lunds BK. Romelevallen.   
 
Borta. 
Söndag 17/10 kl. 10.00. IF Limhamn/Bunkeflo-F 12 Vit. Spelas 9 mot 9. 
Söndag 17/10 kl. 10.00. Linero IF-P 12 Svart. 
Söndag 17/10 kl. 14.00. Torna Hällestads IF, Dalby GIF samt P 7 i träningsmatcher i Hällestad.  
 
Borta. 
Måndag 18/10 kl. 19.00. IFK Trelleborg-Herrar A. 
 
Hörs på tisdag som alltid! 
Hälsar Staffan  
 
Matchtexter. 
Damer A med Elins text.  
Vi gick in i matchen med en klar plan på hur vi ville jobba. Uppvärmningen såg bra ut och det var 
taggade tjejer som gick ut på planen.  
Matchbilden blev inte riktigt den vi hade förväntat oss, men till vår fördel.  
 
Vi jobbar på bra, ligger rätt i våra positioner i försvarsspelet och det blir ett ställningskrig under första 
halvlek. IFK Trelleborg gör 1-0 efter 17 minuter men vi hänger inte med huvudet för det utan bara 
trummar på. Kort därefter kvitterar vi och en kvart innan paus gör Trelleborg 1-2.  
 
I halvlek har vi ett bra snack, där det mesta handlar om att bara fortsätta som vi gör.  
 
Det var egentligen ingenting som behövde justeras och det var härligt att se att alla tjejerna var 
taggade och hade en känsla av vi fixar detta.  
 
Andra halvlek bjuder på många mål på båda hållen. Vi har några stunder där vi dippar lite, men vi 
jobbar in det igen och hela halvleken igenom har vi en känsla som säger att det här fixar vi. 
 
Tyvärr har vi lite oflyt och släpper in något mål som studsar på en av våra spelare och ställer vår 
målvakt. Sånt som händer, men ibland känns det extra surt. Vi kvitterar en kvart in i andra, men sen 
gör IFK Trelleborg både 2-3 och 2-4.  
 
Men, återigen så fortsätter vi verkligen att kämpa på och försöker trycka framåt när vi har lägen. Vi gör 
3-4 i 79:e minuten och då känns det verkligen som att vi ska fixa det.  
 
Tyvärr gör IFK Trelleborg 3-5 bara 2 minuter senare. Vi lyckas göra 4-5 i slutminuterna, men det 
räckte inte.   
 
Alla tjejerna ska ha en stor eloge! Vi har fler och fler och längre stunder där vi kan rulla runt bollen och 
använda få tillslag. Då blir vi farliga och motståndarna har svårt att hantera det. 
 
Alla kämpar tills domaren blåser slutsignalen och idag är det en riktigt bra inställning hos tjejerna!  
Det syns också att vi jobbar mer och mer med färre tillslag på träningarna och då tar vi ju det med oss 
in i matcherna.  
 
Ny match på söndag mot Lunds BK där vi har lite revansch att utkräva!  

 



 
U 19 med Jims text. 
Sista matchen för säsongen mot Hyllie IK som var precis efter VAIF i tabellen. 
 
Vi mönstrade ett väldigt offensivt lag, med alla offensiva spelare gick vi in med en 3-4-3 uppställning 
med väldigt hög och aggressiv press. 
 
Redan i den andra matchminuten kommer vi runt på kanten och John gör ett fint inspel som Axel gör 
mål på. 
 
I den 7:e minuten upprepar vi samma anfall där John spelar Axel som skjuter i stolpen, Johan kommer 
först på bollen som studsar ut och gör 2-0. 
 
Sista målet kommer i mitten på andra halvlek där Tim slår en väldigt fin frispark i ribban som William 
gör mål på returen. 
 
En bra match från vår sida, bra fart och bra inställning. 
 
 
 


