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 Staffans sammanfattning vecka 52 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Årets sista veckorapport och också årets nästsista dag innan vi skriver 2017.  Vad väntar fotbollsåret 
2017? 

Ja inget enkelt svar naturligtvis, småklubbsvärlden som vår förening lever i kommer förhoppningsvis bli 
ett bättre fotbollsår för Herrar A än 2016 med negativt kval så alla naglar var sönderbitna innan kvalet 
var över. 

10 nyförvärv och bra namn rakt över ska nu med halva A-truppen som återstår efter 2016 års 
säsong svetsas ihop till ett gemensamt lag och tränar/ledarteamet har en granlaga uppgift framför sig.  

Anes Begic från BW 90 och spel i division 1 för IF Limhamn Bunkeflo 2014. Kanonförvärv enligt 
många. 

Daniel Nilsson född 90 kommer från det framgångsrika laget som knatte och ungdomsspelare i Linero 
IF, mest framgångsrik i detta lag blev Ivo Pekalski men ett kanongäng som flyttade hela laget från 
Linero IF till Lunds BK och Skånemästare till slut. 
I samma framgångsrika 90 lag har vi idag Stefan Lindqvist, Adrian Podsiadly i Torns IF med andra ord 
en bra ålderklass där många spelare spelar på hög nivå än idag. 

Daniel gjorde några matcher i Superettan för Landskrona BOIS också. Klasskamrat med min son och 
Kristoffer Lindfors, Mattias Jönsson med flera på Polhemsskolan med fotboll som tillval. En underbar 
kille utanför plan också. 

Varmt välkommen till Veberöds AIF 2017!  

Från Torns IF får vi Joseph Owusu Tabiri en engelsman som flyttat till Sverige med sin svenska 
hustru, ordinarie i Torns IF våren 2016. En svårläkt axelskada och efter den 18 juni bara spelat 
några matcher och gör en omstart i Veberöds AIF.  

Lite mailkontakt med Tobias Karlsson som förnyat kontraktet med Torns IF och vågar nog skriva att 
laget satsar på att vara med i toppstriden i division 2 nästa år och ett försök att vinna den. Lycka till 
Tobias under 2017. 

Överraskande för undertecknad och säkert många andra lämnar Veberöds pågen Oscar Petersson 
MFF och skrivit på för Halmstads BK flytt till Halmstad och Sannarpskolan väntar och förhoppning om 
ett seniorkontrakt i HBK.  

Tuff situation i MFF ett par skador under tiden och försöker via HBK komma in i seniorfotbollen tidigare 
än MFF.  

Oskar uttalar i pressen citat " – Jag vill ta nästa steg och få chansen på seniornivå. Just nu är det lite 
trångt i Malmö, därför flyttar jag till Halmstad. I nuläget är det inget A-lagskontrakt, säger 
innermittfältaren med meriter från P17-landslaget, säger han till Sydsvenskan och tillägger: – I nästa 
vecka ska jag köra igång med Halmstads U19-lag.  
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Sedan är förhoppningen att jag ska komma upp till A-truppen ganska snabbt." slut citat. 

Lycka till Oscar i Halmstads BK! 

Undertecknad med flera kommer att följa dig i HBK 2017 och får du chansen och Allsvenskt spel 
kommer vi via Hallandsåsen och ett stort gäng för att se en eventuell debutmatch på Örjans Vall. 

Ja ett spännande fotbollsår väntar som vanligt och om ett par veckor är försäsongen igång igen. 

Ett otroligt stort tapp av killar födda 97-01 och naturligtvis många tankar och funderingar vad som gick 
snett, ett sådant naturligtvis hela historian om Gothia Cup som slog i sönder ett lovande lag och tog 
med sig även ett annat 16 års lag i fallet och plötsligt 35 spelare borta från föreningen inklusive ett halvt 
dussin seniorspelare. 

Nu Stefan Persson samt Rikard Anderlind med sitt 02-03 lag som blir äldst i Veberöds AIF 2017 
på pojksidan. 

Fortfarande en stor ungdomssektion med många lag som kommer till spel 2017.  

Återkommer senare i januari med hur många? 

Tjejsidan ökar med lag 2017 kan undertecknad redan se.  

F 10-09 med sin 15 manna trupp har nu blivit 25 spelare och ett nytt lag bildas under 2017.  

F 10 som tidigare, men även F 09 kommer till spel 2017.  

Ett nytt flicklag i IF Löddes knatteserie ser vi 2017 inget tjejlag under 2016 i denna knatteserie.  

F 7-8 kommer att anmälas 2017. 

F 17 gemensamt med Södra Sandby IF och spel i högsta serie nästa år och Thomas Igelström som 
huvudansvarige tränare och träning både i Veberöd samt Södra Sandby. 

F 15 och föreningens 03;or i samarbete med Blentarps BK 2017 och ett gemensamt lag i seriespel 
väntar.  
Möjligtvis någon 02;a från Veberöds AIF i truppen? 

F 12-13 fortsätter sitt samarbete med Harlösa IF även nästa år och också detta en trupp som växer för 
varje år.  

2016 också bästa knatteår på många år med antalet tjejer, förhoppningsvis fortsätter denna positiva 
trend även 2017. 

Knatte 2017. 
I gång med jakten på nya ledare/tränare till nästa års yngsta åldersklass och födda 12. Just nu har 
undertecknad och Jessica Sjöstedt inga namn på tränare till denna åldersklass födda 12.  

Hjälp oss alla i föreningen som känner några lämpliga kandidater att var med att starta upp en ny 
sådan. 

Födda 12 flickor som pojkar. Hjälp till med namn på ledare! 
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Ett större tapp sker i knatteträningen på Romelevallen 2017.  

Pojkar födda 09 lämnar knatteträningen om lördagar ett år tidigt precis som våra 08;or gjort och börjar 
träna 2 gånger i veckan på Svalebo och 09;orna har gått tillsammans med pojkar födda 10 därav det 
stora tappet om lördagar och dess knatteträning. 

Funderar i banor med barn och lekfotboll för födda 13 2017? 

Vad tror ni? 

Rätt många föreningar som redan vid 4 års ålder börjat med lekfotboll de senaste åren. 

Romelecupen 2017. 
Start om 3 veckor fullt i alla åldersklasser, men sena återbud ställer till det för föreningen och nu jakt på 
2 nya lag i 16 års klass. 

Romelecupens ledning inte stor går att räkna på en hands fingrar men naggande stark och god dock, 
men hjälp kommer att krävas när 19 finalpass ska avslutas på plan med ceremonier som vanligt.  

Hjälp föreningen med att bistå några av dessa finalpass. 

Bingolotto. 
Efter succén till Uppesittarkvällen kör vi på med ny försäljning till Nyårsbingo och spel 31 
december.  

Denna gång endast Konsum och lotter finns hela fredagen och även på lördag kl. 10.00-14.00. 

 

En sammanfattning av spel för F 06 samt F 07 i Skånecupen i onsdags. 

Henriks text. 
Vi ställde upp med två lag i Skånecupen ett lag i Flickor 9 (07:or) och ett lag i Flickor 10 (06:or). 07:orna 
var först ut och mötte Klågerups GIF och i den matchen hände där inte särskilt mycket, varken vi eller 
motståndarna fick igång något spel och den slutade också mållös. Sedan var det 06:orna som skulle 
möta Hyllie IK som med största sannolikhet kommer att vinna finalen i den här åldersgruppen men vi 
hängde på bra långt in i matchen och även om vi till slut förlorar matchen gör tjejerna en mycket bra 
insats. När 07:orna skall möta GIF Nike i sin andra match får vi igång vårt fina spel och det blir en klar 
vinst med 3-0 och i deras tredje och sista match är det återigen lite avslaget och tempofattigt men vi 
lyckas ändå vinna med 1-0. 

06:orna spelar sedan oavgjort i de följande två matcherna efter ett starkt övertag i bägge och 
sedan vinner de mycket välförtjänt den sista matchen mot Kulladals FF i B-slutspelet med 1-0. 

  

 Ett Gott Slut och Ett Gott Nytt År till er alla önskar Staffan   

 

 


