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 Staffans sammanfattning vecka 08 extra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Efter en månad full med fotboll och Romelecupen under 4 helger på rad har fotbollen slumrat till under 
sportlovsveckan och säkert skönt för många och förra helgen har undertecknad endast fått ett 
matchreferat och det från Stefan och Damlaget.  
 
Är inte ens säker på att det spelades fler matcher i föreningen och denna helg finns två matcher i 
kalendern och åter Dam nu i Södra Sandby mot IFÖ Bromölla som är tillbaka i division 2 igen, men i år 
Norra serien. 
 
På Svalebo spelar P 16 i Vinterserien mot Skanör Falsterbo och fler matcher finns inte i 
bokningsschemat. 
 
Serieanmälan. 
12 februari. Preliminär serieindelning klar i Fogis. 
23 februari. Reviderat indelningsförslag presenterat på www.skaneboll.se  
26 februari sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till det reviderade förslaget. 
10 mars. Preliminär spelordning i Fogis. 
20 mars. Sista datum för föreningen att boka matchdatum och matchtid.  
 
Då undertecknad ej är i full form ännu är det viktigt att få mail från er om när ni önskar spela era 
hemmamatcher och framförallt om ni vill spela på konstgräs eller naturgräs? 
 
Vilka lag vill ej spela samma dag, typ P 16 Skåne, P 16 Mellersta, F 15 Skåne, F 14 Sydvästra 
Veberöds AIF/Södra Sandby IF? 
Alla sådana önskningar innan 10 mars.  
 
Uppfattar att när Södra Sandby IF står först i kombinationsnamnet läggs dessa matcher av Södra 
Sandby IF? 
Samma sak med ett lag i F 12 och Harlösa IF står först. Läggs av Harlösa IF? 
 
Vem lägger matcherna för Herrar B Veberöds AIF samt Damer U Södra Sandby IF/Veberöds AIF?  
 
Serieanmälan slår i taket för 4 eller 5;e året på rad, men för att föreningen (läs undertecknad ej ska gå 
"bananas”) är det fler lag i år på tjejsidan som kommer att spela som Veberöds AIF/Södra Sandby IF 
eller tvärtom Södra Sandby IF/Veberöds AIF än tidigare år + att Jenny Wanegårdh mailar om ytterligare 
ett lag i samarbetet med Harlösa IF. I år 2 lag i F 12 samt 1 lag i F 11. Idag 28 tjejer och 20 från 
Veberöds AIF. Jättekul att ta del av. 
 
Högsta antalet medlemmar i Dam samt tjejer är från 2011 (126) och har sedan dalat sakta men säkert 
och 2015 under 100 för första gången, denna negativa trend ska vändas i år. 
Väntar redan med spänning på antalet medlemmar i slutet av juni. 
 
Här kommer hela föreningens anmälda lag. 
11 manna serie 
Herrar A. Division 4 Östra  Damer A. Division 2 Södra. Södra Sandby IF. 
Herrar B. Division 2 Östra  Damer U. Elit. Södra Sandby IF/Veberöds AIF. 
P 16 Skåne. Gr A  F 17 Södra Götaland. Södra Sandby IF/Veberöds AIF. 
P 16 Mellersta   F 15 Skåne Gr A. Veberöds AIF/Södra Sandby IF. 
P 14 Sydvästra B 1  F 14 Skåne Södra Sandby IF/Veberöds AIF. 
P 14 Sydvästra C 1  F 14 Västra Södra Sandby IF/Veberöds AIF. 

F 14 Sydvästra Veberöds AIF/Södra Sandby IF 
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7 manna serie. 
P 12 Sydvästar B 2  F 12 Södra B. Veberöds AIF/Harlösa IF. 
P 12 Sydvästra C 2  F 12 Sydöstra Harlösa IF/Veberöds AIF. 
P 11 Sydvästra A 1  F 11 Sydvästra C. Veberöds AIF/Harlösa IF. 
P 11 Sydvästra C 1  F 10 Sydvästra Grön. Veberöds AIF. 
P 10 Sydvästra Gul 
P 10 Sydvästra Vit 
P 10 Sydöstra Grön 
P 9 Sydvästra Orange 
P 9 Sydvästra Grön 
 
5 manna serie i IF Löddes knatteserie. 
2 lag i P 08 (8 åringar) 
2 lag i P 09 (7 åringar) 
 
13 lag i 11 manna, 13 lag i 7 manna samt 4 lag i 5 manna = 30 lag totalt! 
Vill väl tro att här ska finnas spelare från Veberöds AIF som spelar i alla 30 lagen tills undertecknad hör 
något annat.  
F 17 Södra Götaland och tjejer födda 99 eller senare är väl ett lag av mer karaktär av Södra Sandby 
tjejer men någon VAIF tjej finns i Sandby fortfarande av det "gamla" VAIF laget födda 99/00 bl. a Alma 
Ridhammar född 00 tror undertecknad.  
 
Knatte. 
Start om drygt en och halv månad och i år gör föreningen den ändringen att satsa på tjejgrupper och 
pojkgrupper. De senaste åren gemensam träning med 5 och 6 åringar för flickor och pojkar och ska 
sanningen fram och det ska den har föreningen "tappat" för många tjejer av olika anledningar, men 
oftast har föräldrar sagt att tjejerna känner sig ej helt bekväma med denna gemensamma trupp. 
 
Något svårare i år än de sista åren att hitta ledare/tränare för årets knatteträning och alla tips till 
undertecknad tas tacksamt emot. 
 
Gruppindelning. 
P 9 (7 åringar). Finns 5 ledare/tränare och helt klar. Joakim Lindahl, Jesper Eurenius, Henrik 
Vestergren, Elna Salvin samt Richard Bramley. 
P 10 (6 åringar). Finns idag 2 tränare men behövs fler då jobb om helger för någon ställer till det. 
Thomas Paulsson samt Jörgen Svensson. 
P 11 (5 åringar). Finns idag 2 tränare men gärna någon till. Jessica Sjöstedt samt Christoffer Isberg. 
 
F 8 (8 åringar)  
F 9 (7 åringar) 
F 10 (6 åringar) 
F 11 (5 åringar) 
Ida Ekenberg, Anton Lundmark samt Agnes Jenemalm har anmält sitt intresse för att hjälpa 
till i dessa tjejgrupper.  
 
Beroende på antalet tjejer som anmäler sig delas dessa 4 åldersklasser mitt av F 08/09 samt F 10/11 
och 3 namn 2 föräldrar och en tjej Ida Ekenberg som anmält sitt intresse. Här behövs flera ledare. 
 
Önskemål en grupp av 5 ledare/tränare som i P 9 (7 åringar) till alla övriga åldersklasser och som gör 
grupperna mindre sårbar vid frånvaro av någon ledare om lördagar.  
Finns det fler tjejer eller killar som skulle vilja pröva att hjälpa till med denna träning om lördagar kl. 
09.30-11.00 hade varit fantastiskt kul. 
Känner ni någon/några föräldrar som har barn i dessa åldersklasser som skulle var pigga på att hjälpa 
till hör av er!  
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Endast ett matchreferat inkommit, men sportlovsveckan innebär att många lag tar ett uppehåll i 
matchandet och träning. 
 
Dam A - Husie IF: 1-0 (1-0)  
Lite blandat. (Stefan Jönsson) 
Vi kan väl inte påstå att vi prickat in fint fotbollsväder i samband med våra träningsmatcher än så länge 
men det kan ju vara kasst väder även när det är tävlingsmatcher så det är bara att bita ihop och köra 
på. Husie IF (som jag personligen tror kommer att tillhöra den absoluta toppen i vår serie i år) på besök 
och som vi vet alltid bjuder på bra och tufft motstånd. Inget undantag denna matchen heller utan som 
vanligt en jämn tillställning där spelet böljade lite fram och tillbaka i olika perioder. Spelmässigt sett äger 
vi mer boll än Husie under första halvlek och rullar stundtals runt bollen riktigt bra. Vi skapar en hel del 
vassa chanser men Husies målvakt (som för dagen var Husietränarens grabb som spelar i Husie) 
avvärjer. Husie absolut inte ofarliga utan ställer om snabbt och skapar ett par riktigt vassa chanser där 
även vår målvakt är på tå! Vi fortsätter tugga på, skapar chanser samt även ett antal hörnor och just på 
en hörna, i slutet på 1:a halvlek, tar vi ledningen med 1-0 som också är resultatet i halvtid. Sex byten i 
halvtid och vi inleder första 15 minuterna som vi avslutade första dvs. ganska rejält spelövertag med 
många fina kombinationer och bra målchanser. Dock lite veka avslut i kombination med bra räddningar 
av Husies målvakt gör att 1-0 står sig. Sedan ser det ut som att vi blir lite försiktiga (vänder ofta hemåt 
med bollen) och inte riktigt vågar spela vilket innebär att Husie kommer högre upp i banan och sista 
halvtimmen av matchen är i princip ett ställningskrig på mittplan dvs. där båda lagen tappar boll till 
varandra och det blir lite "flipperspel" av det hela. Många bra intentioner och många bra 
anfall/kombinationer offensivt men dock har vi en del att diskutera/fundera på gällande positioner i det 
defensiva arbetet men det är ju bra att vi ser detta redan nu så klart. Även lite för många bolltapp (som 
ställer till det för oss) dvs. slarv i mottagning/passning. Lika för båda lagen så klart men självklart är det 
inte helt lätt att hantera bollen när man har frusna och blöta fötter och det var sannerligen inget skojigt 
fotbollsväder vi bjöds på denna lördag eftermiddag! Ser med spänning och glädje fram emot en ny 
träningsvecka samt nästa träningsmatch som spelas hemma i Sandby (lördag 27/2 kl. 13.00) då IFÖ 
Bromölla kommer på besök!  
 
Hälsn. Staffan och så hörs vi nästa fredag! 
 
 


