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 Staffans inför helgen 25-27 oktober 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare 
 
Stämningen efter kvalsegern går att känna på fortfarande. 
 
Undertecknad tog sig ner på Svalebo och sista träningen i tisdags innan uppehållet. Underbar glädje 
hos alla killarna och full fart på träningen med många nya ansikten och som alltid vid denna tid på 
säsongen lämnas inga namn ut förrän frimånaden är över. 
 
3 hemvändare i träning och tillåtelse från sportchefen Fridh med namn redan nu inga som skrivit på 
men föreningen hoppas naturligtvis att de kommer att göra detta! 
 
Alla 3 lämnat VAIF för en 5 till 6 år sedan och in på olika fotbollslinjer. 
 
Hampus Isberg född 01 med 6 år i MFF och spelat hela vägen upp till U 19 i år. 
 
Isac Munthe född 01 först grundskolan i Staffanstorp och sen Polhemsskolan i Lund och fotboll på 
schemat och spel i Lunds BK. 
 
Tim Krämer född 02 och en annan typ av utbildning i Malmö och spel i Landskrona BOIS i år spel i U 
17. 
 
Ja mycket är på gång och denna framgång för Herrar A "spiller över" på U sidan också. 
 
Har visserligen varit på gång en tid och ett halvt dussin juniorer på väg till VAIF inför nästa säsong och 
också duktiga fotbollsspelare. 
Varför? 
Bra killar som de känner sen tidigare i VAIF. 
Bra organisation runt truppen från tränare till övriga i staben. 
Så får även Mats Hommel ett beröm. Fantastisk plan att få träna på och också spela seriematcher där. 
 
Idag funderar föreningen på 2 lag i U 19 2020 då P 15 nästa år P 16 ej har antal spelare i tillräckligt 
antal för att klara seriespel på egen hand utan i behov av spelare från andra lag i föreningen. 
 
Skall sanningen fram även samtal senaste veckan från spelare/föräldrar att få provträna med olika U lag 
i föreningen nu i höst! 
 
Mörkret i tunneln som undertecknad skrivit om tidigare börjar ljusna tidigare än beräknat, sen vet alla i 
föreningen vad som väntar Herrar A nästa säsong, men också så att truppen, föreningen kommer att 
förbereda sig till max inför uppgiften. 
 
U lagen på G och nu framförallt bland de äldre lagen som saknats i flertal år i föreningen. 
 
Säsongen lider mot sitt slut och 3 matcher kvar att spela 2 för P 15 och 1 för U 19. 
 
P 06 samt P 07 blir en träningsgrupp 2020.  
 
 U 19 matchen direkt avgörande för en placering 2 eller 3 och också kan avgöra om uppflyttning till 
division 2 nästa år blir av eller ej. 
Laget kommer att förstärkas till max och samtliga juniorer från A laget kommer att spela i U 19 matchen 
denna helg. 
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U 15 med 2 matcher kvar och är med i racet om serieseger. Prespa Birlik i helgen och sedan väntar BK 
Olympic. 
 
P 13 vinner serien när den sista laget i Dösjöbro IF förlorar en "hängmatch" och Veberöds AIF vinner 
serien i B 1 och laget tillbaka i Gr A 2020! 
 
Medalj till F 13 hänger på en skör tråd och serien ej färdigspelad för en del lag i toppen av tabellen. 
 
Romelecupen. 
Idag 178 lag anmälda och fullt i princip från P 07 till P 13. 
Helt otroligt! 85 dagar innan Romelecupen börjar och drygt en månad kvar innan anmälningstiden är 
slut. 
 
Tyvärr har F 12/13 stängts ner då det inte finns intresse från föreningar att delta och F 11 tar vi beslut 
nästa vecka då samma läge där och endast 2 VAIF lag anmälda. Kollade den största cupen 
Skånecupen i Malmö och där är yngsta tjejklassen F 10. 
 
Herrar A hyllats och nu staben kring laget som ska ha sin hyllning och tack från föreningen. 
Tommy som mailar dessa texter och tillsammans har vi också lyckats få fram allas åldrar haha. 
 

Alvaro Olguin Maldonado 37 år 
Alvaro är både spelare och Ass tränare och har tagit ett stort ansvar i år, både på plan och utanför 
plan. Han har en stor betydelse framför allt för dem unga spelarna som han leder på ett mycket bra sätt 
på träning och match då han har ett stort fotbollskunnande från sin långa karriär. Han har i 
kvalmatcherna klivit fram på ett mycket bra sätt och tagit ett stort ansvar på planen och verkligen visat 
vilken bra spelare han är. Han har under året visat prov på stor kunskap på träning och sitt fysiska 
kunnande. Han är även jäkel på att baka som vi tagit del av under året som smakat super gott. Till sist 
en mycket uppskattad ledare och spelare som betyder mycket för Veberöd AIF. 

Mats Larsson 56 år  
Är en stor profil bland dem flesta som sysslar med fotboll sedan många år tillbaka, och även känd som 
en av dem bästa målvaktstränare vi har i landet. Har varit i VAIF nu några år och tar fram dem bästa 
målvakterna år efter år som håller en väldig hög klass efter hans hårda träningspass vecka efter vecka. 
Har jobbat med Mats innan i Lunds BK bland annat så jag visste att detta kommer att bli super bra i år. 
Väldigt omtyckt bland alla i VAIF och håller bland annat kurser för ungdomsledarna som verkligen håller 
honom högt. Har i år tagit ett stort ansvar både som Målvaktstränare, Ass tränare, lite lagledare och 
även sjukvårdare på våra matcher. Ett stort tack för allt och vi jobbar vidare även 2020. 

Undertecknads kommentar Mats Larsson också målvaktstränare för P 02 Landslaget. 

Jonas Adolfsson 48 år  
Jonas som jag säger, men tydligen skall det vara Adolf som gäller och jag jobbar på det min vän. Adolf 
är en ikon inom VAIF som varit lagledare i många år på seniorerna (13 i rad tror jag) och gjort mycket 
annat också både på plan och utanför plan. En lugn och sansad person som vet vad han pratar om och 
kan hur mycket statiskt som helst om VAIF. Har ställt om i år då han kan och han det är vi mycket 

tacksamma för. Även den som står vi grillen på kvällen när spelarna är hungriga efter träningar, 😊 
Hjälper även till på våra hemma matcher med allt möjligt och skall ha ett stort tack fört allt han gör och 
säger aldrig nej när man ber om något. 

Yngve Moberg 75 år 
Yngve är 75 år och är en hjälte då han sköter allt när det gäller våra kläder till match och träning. Allting 
ligger färdigt när spelarna kommer till träning eller match och den servisen går inte att klaga på. Han är 
också den första att fira varje poäng vi tar i serien vad jag vet. Han har ett stort   för klubben och 
sådana människor växer inte på träd. Han mycket uppskattad bland spelare och ledare och jag hoppas 
att han håller på i många år till.  

Mårten 😊 49 år 
Mårten som är Kristoffers pappa är den som har varit vår trognaste supporter i år, han är på våra 
träningar varje vecka och hjälper till med att hämta bollar på träningar och mycket annat. Han är även 
super bra kock som fixar maten på träningslägret på hemmaplan och grillningar efter träningar. Hans 
insatser i klubben på många plan är ovärderliga och det skall du ha ett stort tack för Mårten. 
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Skulle även vilja tacka Filip Qvist för sitt slit med spelarna på träningar och match då han masserat och 
fixa till dem i dugligt skick. 

Då skall man veta att han själv har spelat alla matcher från start, och är det någon som orkar med detta 
så är det Filip som även är den som springer mest av alla i laget. 

Tusen tack Filip och kör hårt inför 2020 också. 

Här stannar undertecknad av med text, kändes konstigt idag när Tommy ej levererade lagtrupp. 
Ett par matcher och text till tisdag och sen veckobrev en gång i veckan en tid. 
 
Ha en skön helg alla önskar Staffan 
 


