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Staffans sammanfattning vecka 24 inför helgen 
 
 

 
 
 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare,  
När festen är som roligast tar den plötsligt slut säger ett uttryck och plötsligt är vi strax framme i halvlek 
av årets fotbollssäsong. 
23 hemmamatcher och 18 bortamatcher fram till den 27 juni återstår + 10 matcher och 5 manna fotboll 
på lördag i Löddeköpinge och avslutning för våren i IF Lödde knatteserie för våra 2 lag i P 8 (födda 07) 
samt 3 lag P 7 (födda 08) lite lurigt detta år med benämning och ålder. 
  
F 14 i kvartsfinalspel i DM onsdag 10 juni och laget vinner igen nu på bortaplan och för motståndet 
står IF Limhamn Bunkeflo och tjejerna avgör matchen med att göra 1-0 i matchminut 59 och lycklig 
målskytt blev Linnea Lundquist. 
  
Dessa 4 lag som kommer att spela semifinal onsdagen 12 augusti. Staffanstorps GIF, Veberöds AIF, 
Vellinge IF (leder Skåneserien men förlorade mot Veberöds AIF i DM gruppspelet i april månad) samt 
Glumslövs FF.  
Stort grattis till alla ledare och spelare i F 14! 
  
Thomas Igelströms text efter DM matchen. 
Vi mötte ett mycket bra lag med flera individuellt skickliga spelare. Några har vi träffat på tidigare i andra 
klubbar, skillnaden är att vårt lag är idag ett ganska jämt lag som aldrig ger upp. Matchen var jämn och 
länge ett ställningskrig. Lite vind och en ganska ojämn plan ställde till det lite i första halvlek.  
Matchen avgörs i 59 minuten då vi vinner boll på mittplan och hittar fram med en fin djupledsboll som 
avslutas med en hederlig tåfis!!  
Målskytt idag Linnéa Lundquist.  Semifinal 12 augusti och bara välkända lag kvar, Staffanstorps GIF, 
Glumslövs FF och Vellinge IF. 
Oavsett vem vi lottas mot har vi chans men det blir tufft igen! 
  
Nu vilar vi 3 veckor innan vi så smått drar igång träningen igen inför förhoppningsvis en spännande 
höstsäsong med DM slutspel och spel i Skåneserien. 
  
Skånelägret i Staffanstorp. 
Med start idag fredag 12 juni till 15 juni har föreningen 4 tjejer i Staffanstorp, samtliga födda 01. 
Emelie Andreasson (målvakt), Sandra Rosèus, Tilde Sjöblom Wolfbrandt samt Clara Sällman. 
  
15 juni till 18 juni och pojkar födda 01 och Fabian Kolgjini från Veberöds AIF på plats. 
  
Körschema för ungdomsserier i höst. 

Tidplan: 

v.25 – nyanmälan och/eller avanmälan av lag (via ifylld pappersblankett till Skånes FF, inte via 
Fogis) 
v.28 – preliminär spelordning (lottning och spelschema) presenteras via mail, Fogis och hemsidan 

v.29-30 – bokning av föreningens hemmamatcher senast söndagen den 26/7 (via Fogis 
föreningsklient) 
v.31 – definitiv spelordning får skivas ut från Fogis eller hemsidan fr.o.m. fredagen den 31/7.  

Eventuella förbehåll inför höstens serieverksamhet ska för att kunna beaktas vara tävlingsavdelningen 
tillhanda senast fredagen 19 juni. 
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Undertecknad hoppas av hela mitt hjärta att föreningen kan spela vidare med samma antal lag även i 
höstens serier. De sista åren har vi backat med 2 till 3 lag varje höst, men hoppas att ni gör allt för att 
bibehålla lagen i höst.  

Tufft för en del 7 mannalag med tunna trupper och tufft att spela med två P 15 lag och 2 P 14 lag, där 3 
av lagen spelar 11 manna samt 1 lag i 9 manna serie, men viktigt att alla får chansen att spela fotboll på 
den nivå som passar den enskilda spelaren bäst därav min önskan om samma antal lag inför hösten. 

3 önskemål om förändring inför hösten har inkommit hittills. 

1. 1 av 2 lag i IF Löddes knatteserie och P 08 (födda 07) önskar spela i P 9 serie i höst i Lätt serie och 
samtidigt med 1 lag kvar i IF Löddes knatteserie. Laget namn P 9 Grön. 

2. 3 lag i IF Löddes knatteserie P 07 (födda 08) önskar nyanmäla lag 4 i höst, då truppen är nu dryga 30 
spelare. 

3. F 14 vinner F 14 Västra A med 21 poäng. 6 vinster och 3 oavgjorda, 0 förluster och med 
målskillnaden 23-3 känns detta helt rätt att anmäla laget till Skåneserien i höst. 

Herrar A med 3 hemmamatcher på rad och först BK Flagg på lördag 13 juni kl. 15.00 och 
Romelevallen. 
 
Truppen enligt följande; 
Jesper Ekdahl, Johan Andersson Lundell, Axel Rosberg, Marcus Nilsson, Nicolai Paradis, Oliver 
Jönewi, Tobias Karlsson, Filip Qvist, Viktor Rosberg, Markus Larsson, Christian Svensson, 
Mattias Jönsson, Alexander Fredriksson, Viktor Björk, Philip Olsson Dan Mårtensson, och Erik 
Roslund. 
Adam Ravn semester. 
Magnus Hommel, Ted Petrusson förhinder. 
Kristoffer Lindfors skadad och rehabilitering inför höststarten. 
Dan Mårtensson åter i spel.  
  
Ett tufft motstånd väntar och BK Flagg faktiskt också serieledare efter 8 omgångar (IFK Trelleborg vann 
i gårkväll med 2-0 hemma mot Husie IF och upp i serieledning med en match mer spelad). 
  
BK Flagg enda lag med 0 förluster och 6 vinster och 2 oavgjorda = 20 poäng. I laget finns f.d. tränare i 
Veberöds AIF Ulf Körseus båda söner, Johan Nilsson, Tobias Körseus, f.d. VAIF spelarna målvakten 
Thomas Munck af Rosenschöld samt still going strong Karl-Johan Löfgren. 
  
Torsdag 18 juni kl. 18.45 Tomelilla IF som motståndare. 
Lördag 27 juni kl. 14.00 och serien vänder och Hittarps IK på Romelevallen. 
  
Undertecknads önskan innan GIF Nike matchen om ett poäng vid vårens slut på 17 till 18 poäng för att 
kunna fira en lugn och avslappnad semester känns efter "trean" i Lomma som uppnåeligt med 13 poäng 
idag och 9 poäng att fightas om innan 3 veckors semester väntar för spelarna. 
  
Damer A med 2 hemmamatcher innan sommarsemester med början på lördag 13 juni kl. 15.30  och 
matchen Damer A Södra Sandby IF-BK Olympic i Södra Sandby. 
Onsdag 17 juni kl. 19.00 Damer A Södra Sandby IF mot Dösjöbro IF och spelplats Romelevallen. 
  
Referat från söndagens bortamatch mot Lunds BOIS. 
Lunds BOIS - Dam A : 2-7 (0-4)  
 
Tre nya poäng. (Stefan Jönsson)  
En på förhand svår match då Lunds BOIS är ett lite klurigt gäng att möta. Även en match av lite 
derbykaraktär då laget från landet ställs mot laget från sta'n. Spel på konstgräs av modell äldre på ett 
BLÅSIGT Gunnesbo Gård ger inte några bättre förutsättningar för trevlig fotboll precis och det blev 
heller ingen rolig match att titta på. Vi försöker spela oss fram i motvinden medan Lunds BOIS satsar på 
långa bollar och så där ser matchbilden ut i princip hela första halvlek. Som tur är får vi ett tidigt mål 
vilket ger oss ett visst lugn och slipper stressa men spelet är slarvigt och hafsigt. Dock tuggar vi på, 
målen trillar in och vi leder med betryggande 4-0 i halvtid. I andra halvlek spelar vi i medvind och bollen 
"rinner" ofta iväg för oss. En trygg ledning ger också minskad kampvilja och vi gör en högst mediåker 
2:a halvlek. Detta till trots gör vi ytterligare tre mål och fastställer slutresultatet till vinst med 7-2. Dam A 
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har nu två matcher kvar på vårsäsongen och då är det två topplag som står för motståndet. Först ut är 
matchen på lördag (13/6) hemma i Sandby då BK Olympic kommer på besök och sedan är det 
hemmamatch i Veberöd onsdagen den 17/6 då Dösjöbro kommer på besök.  
 
Länk till matchrapport: http://www.skaneboll.se/match/?scr=result&fmid=2914181  
  
Ungdomsfotboll. 
Då börjar det dra ihop sig i seriespelet och P 15 i Skåneserien Gr B vill naturligtvis kvalificera sig till 
Gr A till hösten och här råder en tuff avslutning med 3 lag inblandade för att nå placering 1 eller 2 och 
uppflyttning. 
  

Lag S V O F GM-IM D P          
  
Veberöds AIF svart 7 7 0 0 36-6 30 21          
BK Olympic 7 6 0 1 30-3 27 18          

IFK Hässleholm 7 6 0 1 35-10 25 
18 
          

   

13 juni. Svalebo konstgräs. Kl. 13.00. Veberöds AIF-IFK Hässleholm. 
21 juni. Lindängen. Kl. 15.00. BK Olympic-Veberöds AIF. 
Troligtvis behövs en "trea" till för att klara uppflyttning. 
 

Folkspel Cup och Bingolottoförsäljningen i Finalspel. 
Då är det endast knappa 3 dygn kvar att sälja Bingolotter och på söndag kl. 18.15 vårens sista 
Bingospel och för sista gången i TV 7. 
  
Utbjuden av marknadschefen i Skåne för andra gången denna vår (man får akta sig för något som liknar 
FIFA mygel haha). 
Lurigt svar på undertecknads fråga vad som behöver säljas för att vinna? 
Hade naturligtvis ej väntat mig ett svar på denna fråga. 
Hårfint enligt Peter Sundén på min fråga om det räcker med 800? 
  
Sant? Det vet vi (läs undertecknad) ej, mer än att ingen förening har tagit hem 1 000 Bingolotter eller 
fler. Veberöds AIF har fått 800 Bingolotter. 
Sålda idag dryga 600 Bingolotter, men förhoppningar på fler sponsorer som köper innan söndag. 7 till 8 
företag som köpt ett antal Bingolotter redan. 
  
Fick uppgiften att 1 av dessa 4 föreningar ej orkar med fler aktiviteter och är då chanslösa i finalspelet. 
  
Återstår då Veberöds AIF, Eslövs Handbollsförening samt Friluftsfrämjandet Söderåsen som 
slåss om att vinna. 
Styrkor i sin försäljning har Friluftsfrämjandet Söderåsen en spridd förening med medlemmar på 
många olika orter och säljer på en massa arbetsplatser. 
Eslövs Handbollsförening samt Veberöds AIF. Samma upplägg alla lag från senior ner till nio år 
säljer i dessa 2 föreningar. 
  
Ha en skön helg alla och glöm inte att köpa Bingolott! 
  
Hälsar Staffan  
 

Helgens matcher 

http://www.cumap.eu/calenderonweb/visakalender.php  


