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VM-tipset 22/6 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF;are och andra läsare, 
 
 
Det är midsommarafton mina vänner och ni vaknar till ett rykande färskt veckobrev och också  
VM Topplistan efter 23 matcher och 25 matcher kvar i gruppspelet och 200 poäng att hämta 
hem. 
 
Börjar dock med Herrar A och deras segertåg som är i det närmsta så svårbegripligt att ta in 
att man får läsa serietabellen en gång till. 
 
Sist i tabellen efter 3 omgångar med 1 poäng.  
10 omgångar senare i serieledning efter tio raka vinster och nu 31 poäng. Ja än en gång 
obegripligt. 
7 hemmamatcher och 6 bortamatcher. 18 poäng på bortaplan!!!!!! 
Hur ska detta sluta kan man fråga sig? 
 
Serieledning med 2 poäng före Södra Sandby IF som fick sin svacka med 3 omgångar kvar på 
vårsäsongen och  tog 1 poäng av 9 möjliga exakt som VAIF startade i omgång 1 till 3. 
 
Nu möts lagen direkt efter sommarvila den 11 augusti efter 4 veckors semester, men tränaren 
Daniel har lämnat ut ett träningsschema till  samtliga i truppen som ska följas under 
ledigheten med andra ord ingen får komma tillbaka efter 4 veckors ledighet och uppvisa 
en"ölmage".  
 
Alla seriematcher nu spelade förutom en match för P 11 på söndag. 
 
Omlottning i samtliga u-serier sker nu snabbt och några önskemål har inkommit. 
Tyvärr upplever ni spel i Sydöstra som serier med ett par bra lag men också så att vi vinner för 
lätt och också stora segerresultat. 
P 10 Grön (våra 09;or) kan få en plats i P 10 Medel Sydvästra. Hör av er om ni vill byta. 
 
Nu går alla lag mer eller mindre till sommarvila, men några lag ger sig upp till Åhus Beach 
Fotboll i månadsskiftet som en kul våravslutning. 
Är här lag som åker på andra cuper i sommar hör av er! 
 
Text från de sista seriematcherna. 
Herrar A och tränaren Daniel Lindgrens text. 
Hej Staffan,  
Stort tack för ditt grattis! 

Vi har ett imponerande facit att gå till uppehåll med. Tio raka vinster (11 utan förlust) är 

givetvis ingen slump utan ett resultat av hårt arbete, en del blod och mycket svett. Samt 

den viktigaste ingrediensen, glädje!  
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Som tränare applåderar jag hela truppen till väl genomfört arbete och hoppas att vi kan 

trycka än mer efter uppehållet, vi har mer att ta av.  

 

Gårdagen mot VMA IK är en tuff bortamatch i grunden och inför fick vi stuva om 

ordentligt när vi saknade ”naturliga” ytterbackar pga skador. Härlig problemlösning av 

Alexander M & Eric S som gick in och ersatte helt respektlöst på ovana positioner. Under 

första halvlek fick kapten Kristoffer L känning och tvingades till byte, då droppar André W 

ner en position och löser mittbacksrollen föredömligt. Det blev mer ”lappa och laga” under 

matchens gång MEN kollektivet vek inte ner sig utan arbetade hårt och bestämt 

tillsammans. Motståndarna står för en frejdig Hawaii liknande fotboll med full fart framåt 

och lite vind för våg bakåt. Joe T serverar Viktor ”Vigge” R som gör 0-1 efter ca 24 min, ett 

mål som står sig matchen ut. Svårt att återberätta prestationen från lagen, ställningskrig 

och kamp med väldigt mycket tighta dueller. Med facit i hand något vi behärskade bäst 

med tanke på resultatet. Vi fick revansch på motståndarna från inledningen av serien och 

noterar en ny 0:a bakåt för Oskar A & Co, härligt.  

 

Nu tar vi ett välbehövligt uppehåll som gör att vi kan ladda batterierna och koppla bort 

tävlingsmomentet och den press det innebär. Dock är det extremt viktigt att rehab- och 

underhållsarbetet av kroppen sköts. Killarna har ett program som ska genomföras under 

ledigheten och sköts inte det så lär inte den fysiska statusen vara i fas när vi drar igång 

igen. Frihet under ansvar som jag förutsätter att killarna löser!  
 

Vi önskar alla en trevlig midsommar och riktar ett stort tack till samtliga som på ett eller 

annat sätt supportat under säsongen. Vi ses på Romelevallen snart igen! 

Forza VAIF! 

//Coach 
Lagkaptenen Kristoffers rader. 
Hej Staffan 
Tusen tack för gratulationen och all support under våren! 10 raka segrar, serieledning och en 
vårsäsong utöver det vanliga känns fantastiskt och man går bara runt och ler just nu. 
Personligen har jag aldrig varit med om något liknande och det gäller nog de flesta i och runt 
laget. Det är jäkligt roligt att vara en del av resan vi gjort hittills, men vi är inte klara än! Jag är 
så himla glad och stolt över grabbarna i laget, hela staben, byn Veberöd och alla supportrar 
som följer oss i vått och torrt. Nu går vi alla på ett välförtjänt uppehåll där vi kan ladda 
batterierna, både i kropp och knopp. 
Matchen mot VMA var en inte en av våra bästa, men vi hittar vägar som leder till vinst och 3 
nya poäng. Detta i sig är en extremt stor styrka och något vi arbetat väldigt hårt för sen vi drog 
igång försäsongsträningen i november. Alla timmarna vi lagt ner, alla mil vi kört både till 
träning och match har nu resulterat i serieledning och möjligt klubbrekord i raka vinster.  
 
 
Det tog oss 1,5 timme att köra upp till vårsäsongens sista bortamatch mot VMA och vi hade 
revansch att utkräva från hemmamatchen i omgång 2. I denna matchen såg vi exakt vad en 
bred och lojal trupp kan göra tillsammans. Vi hade ett par skador innan match, får ett par 
skador under match men trots detta ställer alla upp för varandra. Många spelar på ovana 
positioner, andra är redo att hoppa in och bidra från bänken och någon ställer upp för truppen 
när sena återbud dyker upp, hatten av! Vigge trycker in matchens enda mål efter fint 
förarbete av Joe och Maciej.  
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Hela laget gör en gedigen arbetsinsats och ytterligare en 0:a bakåt var väldigt skönt. 
 
Jag har spelat i Veberöd under väldigt många år och spelat med många riktigt bra spelare. Men 
detta vi gjort hittills är något utöver det vanliga och något jag kommer vara väldigt stolt över 
den dagen jag slutar spela. Nu kommer jag och resten av laget vila upp oss och sen ta oss an 
höstsäsongen där 1:a platsen ska befästas. Tack ännu en gång!  
 
P 14 med Henriks text. 
P 04 – Harrie FF 
Sista matchen för vårsäsongen. Likt många andra matcher denna vår blev det en jämn och tät match. 
Första 2 halvlekarna spelar vi bollen genom mittfältet och vågar hålla i bollen. I sista halvleken kör 
Harrie mer längre bollar för att ta ikapp underläge och vi börjar också slå längre bollar. Klart sämre 
halvlek från vår sida. Totalt sett har vi chanser att vinna matchen men den slutar oavgjort efter att 
Harrie kvitterat på matchens sista spark. 
 
VM Tipset. 
Match 23 spelad och under dagen när Brasilien-Costa Rica möts har hälften av de 48 
gruppspelsmatcherna spelats. 
Match 21. Danmark-Australien. 1-1. 
Match 22. Frankrike-Peru. 1-0. 
Match 23. Argentina-Kroatien. 0-3. 
Dagens vinnare min fd arbetsledare i Michael Jeppsson och upp i ledningen för första gången. 
 
I undertecknads tacktal till mina arbetskamrater ca 20 personer skojade undertecknad med 
Michael om ett utdöende yrkestitel, då Michael är den sista arbetsledaren som finns i Lund. 
Michael också pappa till Simon Jeppsson proffs i Tyskland och vinner Bundesligan i handboll 
sitt första år därnere och nu även med i landslaget. Klubb i Sverige Lugi. 

Michael sätter 8 poäng i både match 21 och 22 och "nollar" i match 23. 
Endast 5 tippare med rätt tipstecken i match 23, men ingen med 0-3. 

Håller ni med undertecknad att Kroatien kan gå långt i detta VM? 
En mycket bra enligt undertecknad som hade det mesta. 

Argentina följde undertecknad i det Sydamerikanska VM kvalet och höll på att missa 
slutspelet.  

 
Vågar skriva att vi alla tippare underskattade Kroatien och överskattade Argentina.  

Topplistan. 
1. Michael Jeppsson 69 poäng. Skattmas. 
2. Anders Olsson 68 poäng. Veidec. 
3. Anders Sandgren 64 poäng. Fd tränare P 05. 
4. Neo Gustafsson 63 poäng. P 10 spelare. född 08.' 
5. Bert-Ola Jönsson 62 poäng. Pappa till kille i P 04. 
5. Joakim Lindelöf 62 poäng. Pappa till Hugo i A-laget. 
5. Johan Persson 62 poäng. Spelar i P 02/03 laget samt ungdomsdomare. 
5. Lars Mårtensson 62 poäng. 
5. Maria Larsson 62 poäng. Skattmas. 
5. Eva-Lotta Renier 62 poäng. Skattmas ny på listan. 
5. Christine Andreasson 62 poäng. Skattmas. 
12. Eva Larsson 61 poäng. Gift med skattmas. 
12. Axel Rosberg 61 poäng. A-lagsspelare. 
14. Låtta Bjerström 60 poäng. Infoansvarig i F 06/07. 
14. Frida Darfelt 60 poäng. Dotter. 
14. Maria Schröder-Cenjack 60 poäng. Skattmas. 
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17. Jessica Sjöstedt   59 poäng. Knatteansvarig. 
18. Gunvi (PE) 58 poäng. Skattmas. 
19. Ingemar Andreasson 57 poäng. Gift med skattmas. 
19. Dan Bernhardsson 57 poäng. Veidec. 
19. Christoffer Isberg 57 poäng. Tränar P 07 födda 11. 
19. Åsa Otterström 57 poäng. Skattmas. 
19. Christine Ros 57 poäng. Skattmas. 
19. Benjamin Wendel 57 poäng. Spelar P 11. 
25. Malin Andrèn Andersson 56 poäng. Tränar P 06 födda 12. 
25. Eva Hammarberg 56 poäng. Skattmas. 
25. Ingela Lundqvist  56 poäng. 
25. Ola Wihlborg 56 poäng. 
29. Rickard Egelborg 55 poäng. Veidec. 
29. Lars Carrick 55 poäng Fd tränare i tjejlag ny på listan. 
 
Här har ni Topp 30 efter 23 matcher och 25 kvar. Finns vinnaren  bland dessa 30 namn, ej helt 
säker men nu krävs några åttor för att vara med in på upploppet. Michael satt 6 åttor och 
någon till så här långt. 
 
Önskat er alla en Glad Midsommar med vänner, bekanta, grannar, släktingar, undertecknad 
firar en lugn midsommar med Britta med sill och potatis en öl eller två mer inte mer alkohol, 
svårt nog att rätta 144 tipslappar nykter skulle inte vilja pröva med alkohol i större mängder i 
kroppen haha! 
 
Hörs av midsommardag och då väntar Tyskland-Sverige kl. 20.00 hälsar Staffan. 
  
 
 


