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 Staffans veckorapport vecka 49 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Äntligen december månad och ljus i våra hem. Julskyltnings söndagen förbi,  inte som förr dock.  
 
Flyttade till Hemmestorp 1988 och fullt med affärer i byn. Nu har de flesta slagit igen och den vanligaste 
yrkesgruppen i Veberöd är damfrisörer på andra plats pizzerior, restauranger. 
 
Sidan om Apoteket har en tatuerare slagit upp, spontant ett för smalt yrke i Veberöd, men alls icke så. 
Killen är etablerad sen länge och kunder från hela Sverige, dagens första kund i söndags från 
Växjö!  Mycket som är märkligt? 
 
Apoteket där undertecknad är frekvent kund, tyvärr. Apotek som växer och växer och enligt 
undertecknad väldigt trevlig ägare med personal och nu har Apoteket byggts till. 
 
30 april 2020 stänger Nilssons Blommor som har funnits i Veberöd sen 1924! 
Känns ledsamt och Mårten 3:e generationen. 
Personlig vän med Mårten och Stina och våra söner på samma dagis och Prosten för 25 år sedan. 
 
Vad ska Mårten göra nu? 
 
Först till Nämndemansgården! 
Satte ni kaffet i vrångstrupen? 
 
Här fick undertecknad till det haha. Börjar en anställning som fastighetsskötare på Nämndemansgården 
och alla som känner Mårten är inte ett stillsamt pensionärsliv något för honom. 
 
Erika som är anställd hos Nilssons Blommor öppnar egen blomsteraffär i Ullas Modes tidigare affär. 
 
Ja ni förstår hur lite fotboll det är för stunden i föreningen att skriva om, därav texten ovan. 
 
Seniorfotboll. 
Mitt i "frimånaden" och spelare hit och dit. 
Kan snart slut summeras och för senior och herr kommer det ej så många fler övergångar än de 4 som 
redovisades förra veckan. 
En stark innermittfältare jagas men fler klubbar jagar samma spelare! 
 
Dam 8 spelare klara men fler behövs och Jörgen får nu hjälp av Elin med denna jakt på fler tjejer . 
4 träningar återstår för Dam innan juluppehåll och bara hoppas att fler osäkra namn väljer Veberöds AIF 
till slut! 
 
Herrar A förlorar med 3-1 mot division 2 laget Eslövs BK, men en nöjd tränare i Tommy (läs text nedan). 
 
Åter ett ungt VAIF lag till spel och följande födda på 2000 talet. 
Hugo Lindelöf 00, August Jönsson 01, Hampus Isberg 01, Isac Munthe 01, Axel Petersson 02, 
Linus Pettersson 02. 
 
Romelecupen. 
Förlåt för lottningen inte visades i fredags som undertecknad skrev. 
Tekniskt strul, men nu finns den att läsa! 
216 lag klara för spel och 25 lag på reservlistan. 
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Markus Rosenberg. 
Tack än en gång att undertecknad fick vara på plats och följa denna kväll med matchen med dess 
otroliga slut och till sist Markus firande och så mycket mer.  
En fantastisk kväll och aldrig sett så många vuxna personer gråta som denna afton. 
 
Matchen slut 22.55. Avtackningen som skulle börja kl. 23.10 kom först igång kl. 23.25. Lämnade Stadion 
00.10 tillsammans med 20 000 andra och tror knappt någon hade lämnat Stadion innan Markus avskeds 
hyllades!  
Hemma 01.25 firade , med en burk makrill och kaffe haha! 
 
En kväll som går in på Topp 3 listan av allt undertecknad sett av MFF genom drygt 50 år. 
 
Familjen representerar av son och dotter i Parken nästa vecka! 
Nöjd med att de förstått vikten av MFF och dess historia och att deras pappa har lyckats med denna 
"utbildning" haha. 
 
Zlatan. 
Älskade honom som fotbollsspelare men ej som person. 
Nu är han persona non grata för alltid. 
 
Hörs på fredag/Staffan 
 
Texter från ett par matcher denna helg. 
Herrar A med Tommys text. 
Förlusten idag borta mot Eslöv BK var inte mycket att säga om, då de var duktiga med ett snabbare 
passningsspel och en rörelse utan boll som vi har lite att lära av. Var en bra värdemätare vad som 
kommer att vänta oss nästa år då lagen är mycket bättre som vi möter, så vi kommer att få jobba hårt i 
varje match och vi måste verkligen utveckla oss både som lag och individuellt.  

Tycker ändå att många bitar igår var bra då vi stod upp bra och visade många ggr prov på bra spel och vi 
skapade hyfsade målchanser också mot dem. Vi var lite ivriga i våra uppspel att bara sätta långt och inte 
variera det med korta ibland för att få längre anfall. Jonas vår nye Ass tränare var med och han kommer 
att jobba mycket med vårt anfallsspel inför 2020 och kommer att göra det kanon bra.  

Plus till Magic och Isberg som jobbade på mycket bra på mitten och visade prov på bra passningsspel 
och spelförståelse med ett varierat spel. Stundtals så hade vi ett bättre passningsspel än mot Janstorp 
förra veckan och det var glädjande. Vi har ett kanonläge i första där Selmir är fri men skjuter tyvärr 
utanför och mål där hade gett oss ännu mer energi så klart. 

De tar ledningen med 1-0 i den 30 min på ett långskott där vi tyvärr slarvar och tappar bollen som gör att 
de får en omställning där vi inte hinner med riktig. Andra halvlek missar de en straff som tar i ribban och 
efter det så har vi dagens bästa chans där vi har en boll i stolpen och även Koffe har ett skott utifrån som 
deras målvakt gör en mycket bra räddning på.  

Vi byter in Linus från U 19 som spelar forward tillsammans med Selmir och gör en mycket bra halvlek för 
oss. Även Isac som kommer in på mitten gör det mycket bra, och även i denna match spelar vi med 4-5 
U-19 spelare i varje halvlek Dem gör sedan två snabba mål innan vi 10 min från slutet gör 1-3 på ett 
snyggt anfall där Axel spelar ett instick till Selmir som snyggt gör mål och GRATTIS till ditt första mål för 
VAIF. 

En väl genomförd match där vi var slitna sista 15 som var väldigt tunga för oss, då vi inte tränat så 
mycket och varit lediga så fysiken var inte med oss som vi ville. Nu kör vi fram till den 17/12 och tar sedan 
en månad semester fram till den 20/1 då vi startar upp igen och börjar vårt hårda jobb inför 2020 och 
Div.3. Till sist tack till Viktor Björk som ställde upp i lördags som lagledare och hjälpte till med mycket. 

ÖNSKAR ER ALLA EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT STORT TACK TILL ALLA I VAIF SOM GJORT 
DENNA SÄSONG TILL NÅGOT SPECIELLT OCH DIV 3 

Mvh TOMMY 

 

 



 3 av 3 

Här har ni en laget mot Eslöv BK och info om dem spelare som inte spelade idag. 

Dessa stod över idag. Eric, Dante, Besnik, Viktor, Philip, Tim, Fredrik   

Eslöv BK-Veberöds AIF 3-1 (1-0) 

2019-11-30 Berga IP, ca 30 åskådare. 

Startelvan: 

1. Johan Jönsson (MV), 2. August Jönsson, 3. Hugo Lindelöf, 4. Maciej Buszko, 5. Kristoffer Lindfors, 6. 
Joel von Dorp, 7. Hampus Isberg, 8. Selmir Halilovic, 9 .Axel Pettersson, 10. Martin Pintaric, 11. Mattias 
Jönsson 
Avbytare: 14 Linus Pettersson, 12 Viktor Björk, 13 Isaac Munthe 

Jim med denna text och P 05. 

Klågerupscupen 
Vi åkte till Klågerup i fredags med 2 jämna lag. En bra cup överlag med bra motstånd i alla matcher. Ett 
av lagen gick till B slutspel och vann bronsmatchen mot Högaborg BK. Det andra laget spelade A final 
mot Kvarnby IK som var väldigt duktiga. Kvarnby IK vinner rättvist och enkelt finalen med 4-1. 

På söndagen spelade vi vinterserie mot Fortuna FF. Vi börjar som vi gjort tidigare med en hög intensitet, 
bra spelsekvenser och ett varierande spel. Vi har matchen där vi vill och borde leda matchen med en 
handfull bollar i paus men det står bara 2-1 till oss. I andra tappar vi allt. Inget spel, dålig inställning hos 
många killar, osv. Fortuna är väldigt glada för det och vänder matchen till 3-2 seger. Det är en lärdom vi 
ledare hoppas grabbarna tar med sig, dålig förberedelse med mat, sömn osv visar sig direkt nu när det är 
11 mot 11 spel och betydligt jobbigare än tidigare. 
 

 


