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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tisdag 27 oktober och dags att ändra klockan till helgen och vintertid väntar natten till söndag. 
 
Matcherna blir färre och färre och kan snart räknas på ena handens fingrar. (7 totalt). 
Herrar A. 
Lör 30/10 kl. 14.00. Malmö City FC-Herrar A. 
Lör  6/11  kl.  14.00. Herrar A-VMA IK. 
Sön 14/11 kl. 14.00. Herrar A-IFÖ Bromölla IF. 
Sön 21/11 kl. 14.00. IF Lödde-Herrar A. 
 
Damer A. 
Sön 31/10 kl. 15.00. Damer A-Lindeborgs FF 1948. 
Sön 7/11 kl.   14.00. Damer A-MFF. 
Lör 20/11 kl.  15.00. Hallands Nation- Damer A. 
 
Söndag 7 november kommer MFF Dam till Svalebo konstgräs för att möta Damer A kl. 14.00. 
 
Föreningen gör en extra satsning för att skapa en härlig, festlig tillställning och döper denna söndag till 
dam och tjejernas fotbollssöndag. 
Hoppas att alla tjejlag med ledare kommer för att kolla på matchen från F 15 ner till F 7/6 och gärna i 
VAIF jacka i de lag som har en sådan. 
 
Vi ska försöka slå ett inofficiellt publikrekord för Damfotboll i Veberöds AIF! 
 
En organisation börjar nu byggas upp till denna match. 
Kommer krävas fler från inträdespersonal, kiosk, servering mm.  
 
Undertecknad kommer att komma tillbaka till matchen i varje veckobrev till matchstarten. 
 
Utan att förringa vårt Damlag blir det med mycket stor sannolikhet den första och sista matchen 
Veberöds AIF möter MFF i seriespel. 
 
En underbar helg när Herrar A vinner sin första hemmamatch mot FK Besa med 1-0 och årets första 
match med inga mål insläppta. 
 
Säker straff av lagkaptenen Kristoffer "Koffe" Lindfors. 
 
Måste likväl i en lagseger framhålla vår målvakt endast 16 år Nino Lantz Antolovic som gör en kanon 
match rakt igenom. 
 



Damer A och 2-2 borta mot Genarps IF/Dalby GIF.  
Underläge 1-0 sen 1-1 och ledning 2-1 men till sist en kvittering och 2-2 till slut. 
Målskyttar Josefine Isberg och Ida Nilsson. 
 
Två sargade lag med småskador, sjukdomar och Högskoleprov som ställde till det. 
 
Veberöds AIF släppte till sist fram tre debutanter. 
Målvakten Linnea Mårtensson som gör en jättefin debut, Ella Ingesson samt Matilda Rönndahl.  
 
För andra matchen i rad spelade också Freja Bjerström alla från det framgångsrika F 15 Skånelaget. 
 
Framtiden ser ljus ut med flera duktiga tjejlag i Veberöds AIF.  
 
Romelecupen 
Anmälan kommer, om ej i stora antal så kommer det lag som anmäler sig. 
300 mail har skickats ut i helgen och nu är antal anmälda lag 159. 
 
"Taket" från 212 lag har nu sänkts till 206 lag. Åldersklasser med 12 lag och kanske halvfull sänks till 8 
lag. 
Vi stryker inga åldersklasser redan nu. 
 
Pojkklasser 124 lag anmälda av "taket" på 140 pojklag. 
Saknas nu endast 16 lag sen är alla åldersklasser fulla. 6 åldersklasser fulla redan av 10. Toppen. 
 
Flickklasser 35 lag anmälda av "taket" på 68 flicklag. 
Saknas nu 33 lag. 
Ingen åldersklass full ännu.  
 
Vi gnetar vidare och så får vi se hur många lag som anmäler sig till slut? 
 
Tack alla som hjälper till att hitta lag och några av er som ringer ledare i lag. 
Toppen! 
 
Jubileums bingo. 
Då var spelet klart och mycket bra försäljning från en del lag och F 12 som sålde vid Konsum 2 timmar 
på fredagen och 8 timmar på lördagen och nästan en försäljning på 20 000.  
 
Med andra ord strax under 2 000 kr i timmen. OTROLIGT! 
 
Julkalendrar. 
Utdelning på klubben tisdag och onsdag mellan kl. 17.30-19.00.  
Bra med beställningar och 770 beställda.  
 
På klubben nu 330 kalendrar kvar som fler lag kan beställa och hämta ut. 
 
Skånecupen i Malmö och MFF som arrangör. 
Hela 13 lag fån Veberöds AIF som anmält sig. 
Pojkar. Födda 12. Lag Vit och Svart, födda 11 Lag Vit, födda 09 Lag Vit och Svart, födda 08 Lag Vit 
och Svart samt Lag Grön födda 07. Lag Vit födda 05 Lag Vit och Svart. 
 
Flickor. Födda 09 Lag Vit, födda 07 Lag Vit.  
 
Hörs på fredag hälsar Staffan som nu börjar gå över till Bingo Berra! 
 
 
 
 
 
 
 



 
Två texter från Herrar A samt Damer A.    

 
Herrar A med Jims text. 
VAIF – FK Besa 1-0 
  
Laguppställning: Nino Lantz Antolovic, William Andersson, Kristoffer ”Koffe” Lindfors, Joel vom Dorp, 
Elias Persson, Johan Persson, Oliver Jönewi, Isac Munthe, Hampus Isberg, Mattias Jönsson, Eric 
Skiöld. 
  
Avb: Axel Pettersson, Linus Pettersson, John Sjöstedt, River Paulsson, Emmanuel Ndem Nkwain, 
Achiri Rich-Brandon, 
 
Match mot FK Besa som vi förlorade mot i första mötet med 5-1 och som är ett väldigt spelskickligt 
lag. 
Vi börjar matchen med att vara väldigt låga för att inte ge FK Besa möjligheten att spela igenom oss 
(och för att ha krafter kvar till andra halvlek). Men oavsett om man står lågt så måste man göra jobbet. 
De första 20 minuterna är riktigt usla från vår sida, ett par spelare som inte riktigt gjorde det som 
krävdes för laget vilket resulterade i att våra ytterbackar får gång på gång överbelastning mot sig, 
svårt att spela 1mot 2. 
 
Nino räddar oss kvar i matchen och det skulle inte varit orättvist om FK Besa haft en 2-0 ledning.  
Efter halva första balansera vi om laget och stänger de centrala ytorna i vårt press spel vilket fungerar 
bra och vi kommer in i matchen. 
 
VI går till paus med 0-0 och inför andra halvlek gör vi 3 byten, Axel, Linus och John kommer in, vi får 
in mycket mer speed som skapar problem för FK Besa. 
 
Vårt mål kommer till genom bra samarbete av John och Axel som får in bollen till Hampus som blir 
kapad och ordnar straff. Koffe slår säkert in straffen. 
Den sista delen av andra halvlek skapar FK Besa många halvchanser och ett par farliga lägen som 
Nino klarar hantera. 
 
Skönt med en seger för killarna, fortfarande oerhört mycket att jobba vidare med, men ett steg i rätt 
riktning. 
 
Våra tre inhoppare i matchen, Axel, Linus och John, kommer in med rätt inställning och visar att de vill 
vara med i en startelva – bra inhopp och ett jäkla jobb! 
 
Våra mittbackar Koffe och Joel höll ihop det väldigt bra och tar bort tidigt farligheter i deras 
positionsspel – Rutin och spelförståelse! 
Nino i målet gör nog sin bästa match i VAIF tröjan – Man of the Match!    
 
 
 


