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 Staffans veckorapport vecka 44 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Var får ni de senaste nyheterna om inte i veckobrevet. 
Under måndagen "signade" Jörgen Svensson kontraktet som gör att Jörgen tränar ett nytt Damlag i 
Veberöds AIF och om allt går i lås redan med start i seriespel 2020! 
Lycka till Jörgen och senast föreningen hade ett Damlag var 2013. 
 
Nu har också alla tjejer i VAIF ett mål att försöka nå och en plats i Damlaget om något år 
120 tjejer i spel i föreningen och dessa lag vinner betydligt fler matcher än som förloras. Otroligt 
spännande att få följa denna start. 
 
Något har saknats i föreningen i 7 år men nu är föreningen på G med Damlag 2020! 
 
Följande press release har skickats ut idag 

                                             Veberöds AIF start damfotboll 

Veberöds AIF välkomnar alla motiverade spelare att provträna för en plats i truppen. 

Veberöds AIF är en av kommunens mest etablerade förening med en stor och bred verksamhet måste vi 
självklart erbjuda både herr- och damfotboll. För Veberöds AIF är detta en mycket viktig principfråga och 
vi är stolt över att vi nu satsar på damfotbollen igen. 

Damfotbollen är på frammarsch och en satsning ligger rätt i tiden för Veberöds AIF men framför allt för 
regionens unga fotbollsspelande damer. 2020 blir ett spännande år i Veberöds AIF. 

Vår målsättning är att inför våren 2020 ha en trupp lagom stor för ett damlag som startar i division 4 samt 
ett F 16 lag. 

Träningarna kommer börja under vecka 45 onsdagen 6/11 klockan 19:15 på Svalebo konstgräs samt 
torsdagen den 7/11 klockan 17:45 på Svalebo konstgräs.   

Låter detta intressant i sann gemenskap framåtanda och passion, maila våran huvudtränare Jörgen 
Svensson anmälan till svensson64@telia.com, Jörgen Svensson, 0706-262112 

Välkomna önskar Veberöds AIF 
Jesper Eurenius 

 
Seniorfotboll herr. 
Idag "signar nyförvärv 2 till herr seniortruppen då en av de 3 ungdomarna som har Veberöds AIF som har 
sin moderklubb skriver på övergångshandlingen och Veberöds AIF hälsar Hampus Isberg välkommen 
hem. 
Hampus som under 6 år funnits i MFF och deras akademi. Hampus är född 01 och kommer att göra 
truppen stärks än mer inför 2020. 
Intervju med Hampus kommer förhoppningsvis redan på fredag. 
 
Sen tidigare är Semir Halilovic klar från Rosengård FF och deras bästa målskytt 2019. 
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Ungdomsfotboll. 
Ett seriereferat kom in i helgen från Stefan Persson och U 19 matchen som inte blev så spännande som 
vi trott. Skanör Falsterbo tappar poäng och spelar 2-2 mot Oxie SK i slutet av förra veckan och då i 
praktiken U 19 klara med den viktiga andra platsen och endast Mateusz som förstärker laget som vinner 
inne i Lund mot Lunds FF med 7-1 och den stora målskytten för dagen  Johan Persson  med 4 mål! 
Hoppas på division 2 nästa säsong, detta är killarna värda! 
 
Herrar A i vila och I kväll tränar U-truppen för sista gången och sen uppehåll till den 17 november och i 
morgon onsdag sista seriematchen för föreningen P 15 i spel borta mot BK Olympic. 
 
P 15 vinner seriematchen i helgen mot FC Bellevue på w.o. 
W.o. matcher i massor denna helg och naturligtvis ställde höstlovet till det och lag saknade spelare. 
Matchen mot BK Olympic avgör andra platsen då Lunds BK betydligt bättre kvot ej går att nå utan Lunds 
BK vinner serien. 
 
Ja utesäsongen är slut, men redan nu matcher på Svalebo konstgräs bokade. 
 
P 15 med ny tränare i Jim Gustafsson och spel i Vinterserien som BK Landora arrangerar och som Jim 
skrev i ett mail skönt med 11 mot 11. 
Skrev till Jim om mitt första tränaruppdrag i Kävlinge GIF tränade killar födda 70 haha.  
 
Kommer då på att dessa killar i spel som nioåringar i 11 mot 11 fanns inget 7 mot 7 då.  
Små killar stort mål! Allt var inte bättre för. 
 
Tänker tillbaka på tiden då och plötsligt slår det undertecknad att dessa killar fyller 50 år 2020. Du 
milde Jesus! 
 
P 13 och Andreas Friberg mailar spel Vinterserie som Lunds BK arrangerar.  
 
Det finns fortfarande platser kvar i de olika Vinterserierna som arrangeras nu i höst/vinter: 
BK Landora och BK Höllviken de största arrangörerna.    
 
Romelecupen 2020 
179 lag anmälda och nu kommer anmälan i mer sakta fart, dock inte konstigt då flera åldersklasser är 
fulla och reservlag på kö!  
 
Saknas lag. 
F 04  3 lag 
F 05  4 lag 
F 06  4 lag 
F 09  2 lag 
P 04  1 lag 
P 05  5 lag, Klassen kan sänkas från 12 lag till 8 lag och då saknas endast 1 lag i P 05. 
P 06  3 lag 
P 07  1 lag 
P 10  3 lag 
P 13  3 lag 
 
29 lag saknas totalt och i tävlingsklasserna 21 lag. 
Tävlingsklasserna F 04 och P 04 till F 07 och P 07. 
Hoppas på hjälp från er alla och speciellt tävlingsklasserna där er kunskap om lag och ledare kan vara 
till stor hjälp att nå dessa  
21 lag. 
 
Fullt i F 07, F 10, , P 08, P 09, P 10, P 11 och P 12. 
 
Coerverträning. 
I söndags startade förening denna utbildning och 14 tränare/ledare på plats. 
Stefan Persson lämnade följande text. 

14 taggade ledare/tränare deltog på söndagens Coerver träning. 
Det presenterades många bra övningar som vi ledare själva fick testa på att utföra. 
På ngt sätt ska vi absolut införa Coerver övningar i vår spelarutbildning framöver. 
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Vi kommer att prata mer om träningsformen på vårt ledarmöte den 5 november. 

Inbjudan ledarmöte 5/11 
Tis 05/11, 18:30 - 21:00 Veidec Hissvägen 6 
Vi vill att så många som möjligt deltar. Minst en person från varje lag. 
VAIF bjuder på en lättare fika. 
Välkomna 
 
Idag tisdag 28 anmälda, 7 kommer ej, 26 ej svarat. 
Här höjer undertecknad fingret och skriver bättre ett negativt besked än inget besked alls! 
Ni 26 som ej svarat gör det nu! 
 
Avslutning 7 manna lagen. 
Lördag 2 november kl. 08.00-15.00 på Svalebo konstgräs. 75 deltagare. 

Stefan Perssons text från U 19 matchen. 
U 19 avslutade serien med en övertygande seger mot Lunds FF med 7-1. LFF tog ledningen med 1-0 på 
straff en stund in i matchen. Killarna kvitterar ganska omgående på en hörna. Spelet är stundtals lite 
halvslarvigt från båda lagen men vi lyckas sätta ytterligare två mål innan det är dags för paus. I 2:a tar 
grabbarna över matchen och står för många fina prestationer som leder till ytterligare fyra mål. Vi slutar 
på en fin 2:a plats i serien och hoppas nu att det kan bli en uppflyttning till div 2 nästa år. 
Stefan med ytterligare kommentar på undertecknads fråga om Johan gjort så många mål i tidigare 
matcher? 
Han har inte gjort 4 mål i en 11 manna match.  
 
Många bra prestationer igår. Toby Rannamaa har gjort en fantastisk höst. 
Lukas Lundqvist gjorde ett bra inhopp och var delaktig i något mål. 
Båda 04:or!  
Många spelare som haft en fin utveckling i år.   
 
Tommy Johnsen seniortränaren såg första halvlek och lämnade denna text. 

Åkte och såg första halvlek där vårt U 19 mötte Lunds FF borta och vann med 7-1   många bra spelare 
för framtiden och det såg riktigt bra ut stundtals i matchen. 

Endast Mateusz med från A truppen då de andra var bortresta denna dag, och Mateusz skötte sig mycket 
bra längs fram. 

Tycker VAIF är på rätt väg och idag fanns det många bra spelare för framtiden i VAIF:s A lag. 

 
P 11 med Dennis text. 
P 11 ställde upp med två lag i Pågacupen i Staffanstorp i helgen. 
Vi fick möta flera bra lag bland annat FC Trelleborg ,Vellinge IF , Fortuna FF , Staffanstorp United och 
Kvarnby IK. 
 
Vi ställde upp med två jämna lag och det visade sig tydligt att vårt spel står sig och att vår träning i höst 
ger utdelning. 
 
Lagandan var på topp och flera spelare visade tydligt att de har utvecklats i höst.1 oavgjord , 3 vinster 
och 4 förluster på 8 matcher. 
En mycket rolig och givande cup! 
Dennis, Andreas och Caroline 

P 10 och Jespers text. 
Gåscupen i Skurup 
Vi spelade 4 st matcher mot FC Rosengård, Anderslövs BoIK, Skurup AIF och Rydsgård AIF. 

Killarna spelade en fin fotboll för dagen och vi åker hem obesegrade med en målskillnad 15-1 till VAIF´S 
valör. 

 



 4 av 4 

Blandat. 

 Trevligt mail från Stefan Jönsson. Veberöds senaste Damtränare 2013. Sen Damtränare i Södra 
Sandby IF och i år ass.tränare för Herrar A i division 3. 

Ville bara säga STORT GRATTIS till klubben och herrlaget för avancemanget till div 3!!! 
 
Läser ju fortfarande dina veckobrev och fortfarande bara ”varannan rad” men har ju noterat den 
statistik och de farhågor du skrivit om gällande avancemang till /svårighet att etablera sig i 
division 3.  
 
Siffror/statistik är svårt att prata bort och visst krävs det mycket jobb för att etablera sig men 
absolut ingen raketforskning att klara av det!  
Hårt jobb, lagom respekt för uppgiften samt enade krafter...då finns det goda möjligheter att 
etablera sig i 3:an! 
 
Ingen överraskning alls för mig men alltid lika trevligt att läsa inläggen från Captain Lindfors! Oavsett 
matchens betydelse, oavsett resultat eller lagets prestation så är det alltid ödmjuka, genomtänkta och 
konstruktiva inlägg från honom.  
Trevligt och smart!  
Ha det bra och lycka till i 3:an!! 
 
MFF-AIK. 
Ett klassiskt möte och en härlig frenesi som MFF tar över i andra halvlek och som vanligt avgör AC 
matchen inbytt i matchminut 75 och 4 minuter senare gör han 1-0. 
MFF klar för EL-spel 2020 och också med in i upplösningen och var SM titeln ska hamna. 
 
Dessa segrar är underbara att få uppleva och igår fantastisk hyllning till Markus Rosenberg efter 
matchen och kommer att hyllas enormt den 28/11 när MFF möter Dynamo Kiev. 
 
Hörs på fredag och känner ni de positiva vibbarna som blåser i Veberöds AIF, det gör i varje fall 
undertecknad!  
 
Staffan 
 
 

 


