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 Staffans sammanfattning vecka 27 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
Då var match nummer 235 också spelad och tyvärr förlorar Herrar A hemma mot Hittarps IK med 2-4 
efter att ha varit i ledning med 2-0 strax innan halvlekspausen.  
Två matcher på rad med 2-0 ledning som till sist bara ger 1 poäng och 2-2 mot Tomelilla IF. 
  
Såg jättebra ut med 4-1 segern i Lomma mot GIF Nike 6 juni och 8 poäng ner till "träsket", men med 1 
poäng på de 3 sista matcherna och samtliga på hemmaplan är vi nu i ett jobbigt tabelläge som kommer 
att vara över hela hösten tror undertecknad och bara hoppas på en snabb vändning och en "trea" där 
man minst anar det och att laget är på rätt sida alla streck när omgång 22 är färdigspelad den 3 oktober. 
  
Hade räknat ut de 3 sista lagen redan, men då blixtrar Vejby IF till med 2 raka segrar. 
  
7 hemmamatcher som gett laget 7 poäng d v s 1 poäng i hemmasnitt är inte godkänt även om vi är 
nykomlingar i division 3. 
5 bortamatcher som också gett laget 7 poäng och bortasnittet 1,4 poäng är godkänt däremot. 
  
3 veckors vila och återstart den 20 juli och en träningsmatch mot FC Trelleborg väntar innan serien 
startar med 2 bortamatcher mot IFK Trelleborg samt IF Lödde. Tufft! 
  
Tabellen i "Mittens Rike " och nedåt efter 12 omgångar. 

Veberöds AIF 12 4 2 6 25-32 -7 14 

Tomelilla IF 12 3 4 5 18-20 -2 13 

GIF Nike 12 3 3 6 18-19 -1 12 Kval 

Vejby IF 12 3 1 8 19-35 -16 10 Nedflyttning

Husie IF 12 2 3 7 18-33 -15   9 Nedflyttning

IF Limhamn Bunkeflo 12 1 2 9 16-34 -18   5 Nedflyttning
  
  
Vårens sista referat samt summering av vårens seriespel för Herrar A. 
Herrar A och Fredriks text. 
Vi gick in i årets serie med stort självförtroende efter idel vinster i träningsmatcherna. Efter att besegrat 
tre div. 3-lag med klara siffror i de sista träningsmatcherna kunde vi inte annat än känna att spelet 
fungerade. Samma fina tendens fortsatte i de två första seriematcherna mot förhandsfavoriterna 
Trelleborg och Hittarp. Trelleborg körde dock över oss i första halvlek, men efter en andra halvlek där vi 
nästan kommit ikapp kände vi oss ändå nöjda med matchen. Särskilt med tanke på att vi knappt haft 
möjlighet att träna på gräs inför matchen. När vi sedan helgen efter besegrade Hittarp på bortaplan 
tyckte vi nog alla att det såg väldigt bra ut.   
Hemma mot Lödde kom så det första bakslaget. För första gången blev jag riktigt irriterad. Det märktes 
tydligt inför matchen att några av spelarna inte hade fokusering på uppgiften, utan på mycket annat. Det 
visade sig också när matchen började att vi mötte ett mer löpvilligt och motiverat lag och redan efter 4 
min. hade de gjort 0-1. Lödde vann matchen med 1-2, vilket kändes väldigt onödigt. Helgen efter fick vi 
storstryk mot bottenlaget Vejby, som hade en dag då allt fungerade för dem. Samtidigt som vi blivit 
tvingade att ändra mycket i startelvan, f.f.a i backlinjen. Vi hade också av någon märklig anledning 
börjat frångå de linjer i spelet vi haft tidigare.   
Efter matchen mot Vejby hade vår tro förvandlats till något som mer liknade tvivel. Vi pratade igenom 
vad som gått snett och vad vi behöver göra bättre framöver. Detta gav en liten positiv effekt då vi 
därefter besegrade LB07, spelade oavgjort mot obesegrade Olympic och vann över Husie. Det såg 
återigen ganska bra ut, men det som började oroa mig ordentligt var de mål vi släppte in. Vi arbetade 
inte tillräckligt hårt för att hjälpa backlinje och målvakt.  
I början av juni åkte vi till Malmö för att möta Hyllie. En match som föregicks av extremt många återbud 
p.g.a. skador, sjukdomar, tentor, jobb o.s.v. Vi visste inte ens om vissa av de som ändå var kallade 
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skulle hinna till matchen. Men trots allt detta gör vi en mycket bra insats, där vi arbetar hårt och skapar 
en hel del målchanser. Tyvärr missar vi dessa och det som brukar hända när man inte sätter sina 
chanser är att motståndarna sticker upp och gör mål. Hyllie gjorde detta och vi förlorade orättvist med 0-
1. Känslan var ändå positiv och tron på det vi gjorde hade återigen kommit tillbaka efter dessa fyra 
senaste matcherna. Inte blev den heller sämre av att vi matchen efter åker till Lomma och återigen gör 
en kanonmatch och vinner över Nike med 4-1.  
Sedan händer något märkligt. Vi möter obesegrade serieledarna Flagg på hemmaplan. Ett lag som fram 
till dess endast släppt in sex mål. Jag ansåg därför det osannolikt att vi skulle göra fler än två mål på 
dem, därför var det viktigt att verkligen försöka hålla defensiven stark och helst inte släppa in mer än ett 
mål. De hade väldigt snabba forwards som älskar ytan bakom backlinjen så vi bestämde oss för att 
ligga lågt och inte ge dem det. Det fungerade utmärkt i matchinledningen. Flagg hade större bollinnehav 
men målchanserna skapade vi. Men efter en kvart slarvade vi i hemåt löpningarna och Flagg kunde ta 
ledningen. Efter en stund får vi ett mål bortdömt och efter det faller vi igenom fullständigt och tappar allt 
det som vi gjort bra i de senaste matcherna. Vi förlorar till sist med 2-6.   
Jag tyckte inte att en förlust mot obesegrade serieledarna var mycket att skämmas över. Det märkliga 
däremot var att vissa spelare fullständigt struntade i att följa det vi bestämt efter att vi hamnat i 
underläge. Jag och mina ledarkolleger började diskutera om alla verkligen förstod hur vi skulle uppträda 
i vårt 4-3-3. Min oro för de många insläppta målen så här långt och kanske lite i affekt efter 
uppträdandet i Flaggmatchen, ledde till ett av mig dåligt beslut inför matchen mot Tomelilla. Jag ville att 
vi skulle hitta en balans i vårt spel. Vi hade gjort många mål, men även släppt in på tok för många.  
Därför skulle vi ändra till ett tryggare 4-4-2. Ett, som sagt, dåligt beslut. Vi hade trots allt spelat ganska 
bra i de fem matcherna innan Flagg-matchen.  
  
Matchen mot Tomelilla blev ingen rolig historia. Vi hittade inget spel över huvud taget. Vi lyckades trots 
detta ta ledningen med 2-0 tidigt i andra halvlek. Men rättvisan och verkligheten kom ikapp och 
Tomelilla både reducerar och kvitterar innan matchen var slut. Det ska även tilläggas att Tomelilla 
missade en hel del chanser att ta ledningen och i första halvlek gör Adam några mycket fina ingripande 
som räddar oss. I efterhand kändes det såklart surt att ha tappat en 2-0-ledning men sett till matchen 
var vi inte värda någon poäng över huvud taget. Många spelare underpresterade, jobbade för dåligt och 
vi hittade inte alls rätt i vår 4-4-2 uppställning. Dessutom sprang Tomelilla väldigt mycket och arbetade 
hårt för varandra. De hade det som vi saknat vissa matcher, nämligen hjärta och tro. 
  
Nu väntade sista matchen innan ledigheten och Hittarp skulle komma till Veberöd för vårt andra möte. 
Jag, ledarna runt laget och spelare pratade väldigt mycket om den dåliga arbetsmoralen och karaktären 
vissa visat under de senaste veckorna. Nu och framöver ville vi ha spelare som ställde upp för varandra 
och för laget, utan undantag. Detta skulle vi bli tydliga med.  
När matchen mot Hittarp drog igång var det nästan så man stod med ett litet leende på läpparna. Jag 
fick nämligen se ett Veberöd som jobbade och slet som aldrig förr. Hittarp, som värvat ihop några tunga 
namn och hade börjat hitta rätt i spelet under senare halvan av våren, hade stort bollinnehav men kom 
ingenstans. De försökte gång på gång komma förbi på kanterna, men våra ytterbackar Markus Larsson 
och Alexander Fredriksson tillsammans med ytterforwards Erik Roslund och Mattias Jönsson jobbade 
hårt och satte gång på gång stopp för deras anfall. För att understryka unge Alexander Fredrikssons 
insats vill jag berätta att han på sin kant hade mot sig Hittarps spelande tränare, 30-åriga Max Mölder 
som har över 100 matcher i superettan och som förra säsongen spelade för danska AB. Centralt 
jobbade våra mittfältare och mittbackar lika hårt. 
  
Efter 25 min hade vårt försvarsspel och hårda jobb gett oss två klockrena kontringar vilka första halvleks 
gigant Ted Petrusson avslutade i mål. Vår tvåmålsledning kändes länge väldigt säker, då det enda 
ingripande Jesper Ekdahl i mål behövde göra var på ett avslut från mycket dålig vinkel. Dessutom hade 
vi ytterligare ett par mycket giftiga målchanser att utöka till 3-0. Men det där med att ha flyt har inte varit 
vår grej denna vår. För i 43:e minuten får Hittarp en mycket billig frispark utanför vårt straffområde. 
Denna slås in med stor skicklighet och en liten skarv ställer Jesper i målet och Hittarp reducerade precis 
innan halvtid. Jag var ändå nöjd med vad jag anser vara den bästa halvleken vi presterat under våren.  
I andra halvlek fortsätter spelarna att arbeta hårt och vi vaskar fram två mycket fina målchanser. Det var 
sådana chanser som vi bara måste göra mål på för att vinna matcher. Tyvärr missade vi med ett par 
centimeter att döda matchen. Istället kvitterade Hittarp i 72:a, återigen efter en fast situation. Efter det 
tog Hittarp över helt och vi tappade lite energi och tyvärr lyckas de göra ett tredje mål i 83:e och ett 
fjärde i 91:a. Det var så klart tråkigt att förlora matchen. Men sett till prestationen var det ett jättekliv 
framåt. Vi skapade en hel del läge att avgöra matchen och nästa gång sitter dem.  
Jobbar vi så här till hösten är jag inte orolig, då kommer vi att vinna matcher.  
Nu tar vi ledigt i tre veckor och samlar energi. Hösten kommer att bli mycket spännande. Det är endast 
två poäng ner till kvalplatsen, men även endast fem poäng upp till en fjärde plats. Om vi kan bibehålla 
den arbetsmoral och karaktär där vi ställer upp för varandra, som vi visade mot Hittarp, är jag är 
övertygad om att vi kommer att klättra i serien och spela i div.3 även nästa år.   
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Ungdomscuper. 
För undertecknad endast känt att ett lag som i sommar ger sig iväg på Cupfotboll och föreningens  
P 01/02 lag som ska spela i Gothia Cup som slår nytt deltagarrekord igen med 1 755 lag från 75 
nationer, helt otroligt. 35 000 spelare över 4 800 matcher som spelas på 110 planer. 
53 grupper i P 14 och 212 lag. I gruppen väntar bl. a ett lag från Australien i Perth Soccer Club. 
  
Har ni fotbollsnoja, ta er ner till Romelevallen den 9 juli när P 14 genrepar mot Ystads IF FF (som också 
ska till Gothia) kl. 18.30 börjar matchen, korvgrillning med pågarna från Ystad öppet i serveringen så 
ledare/spelare hoppas på stor publik när laget som ska representera Veberöds AIF i årets Gothia Cup 
spelar. 
Finns fler lag som ska ut i spel i sommar hör av er till undertecknad. 
  
Skåneboll. 
Lite före tidschemat och ni kan redan idag se alla serier och det preliminära spelschemat till höst i alla 
serier förutom F 11 Harlösa IF/Veberöds AIF som ska spela i Sydöstra (ej lottad ännu). 
Får ni önskemål om speldag från motståndarlag maila undertecknad omedelbart så att vi får rätt från 
början och slipper korrigera efteråt. 
Våra matcher hemma kan ni se först omkring den 25 juli. 
  
Ha en skön sommar alla för nu stänger undertecknad ner "butiken" och hörs först i 
månadsskiftet juli/augusti. 
Hälsar Staffan 
  
En summering av alla matcher som lagen spelat under våren ger detta resultat. 
 11 manna.        Spel.Vunna.Oavgjorda.Förluster. GM/JM.         Poäng. 
Damer A, Herrar A, Damer U, Juniorlag,  76         50            8       18 277-120      158 2,11 per match. 
P 15 Skåne, P 15 Södra, F 14 Västra, 
P 14 Sydvästra. 
  
9 manna. 
P 14 Sydöstra                                                9          3             0                6        13-30 9  1,0 per match.   
  
7 manna. 
F 12 Södra A, F 12 Södra C1,                      86        41            8      37 255-259     131 1,52 per match.     
P 12 Sydvästra B2, P 12 Sydvästra C2, 
F 11 Sydvästra B, F 11 Sydvästra C, 
P 11 Sydvästra B1, P 11 Sydvästra C2, 
P 10 Sydvästra Gul, P 10 Sydvästra Vit.  
  
7 manna serielöst. 
F 9 Röd, P 9 Cerise, P 9 Grön.                     24          -             -                      -                   ---               -
     - 
  
5 manna i IF Löddes knatteserie.              40          -             -                      -                   ---               -
     - 
P 8 Svart, P 8 Vit,  
P 7 Svart, P 7 Vit, P 7 Grön. 
  
En sammanfattning av en förening som sprudlar av aktivitet och optimism med 27 lag i spel, 
härligt. 
  
Älskar målskyttar det vet alla som läser dessa texter. 
Dam/Flick. 
Damer A. Ida Nilsson 22 mål. 12 matcher. Snitt per match 1,83 mål. 
  
Herrar/Pojk. 
P 15 Skåne. Mateusz Wieczorek 21 mål. 9 matcher. Snitt per match 2,33 mål. Värsting bortamatch 
mot Åhus Horna BK den 2 maj och vinst 7-2. 
Full hand av Mateusz med 5 mål. 
  
Bästa offensiven.  
Damer A med 57 gjorda mål. 
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Bästa defensiven. 
F 14 med 3 insläppta mål. 
  
Stort plus och som föreningen värnar om, lämna inga w.o. matcher är föreningens honnörsord. 
Lämnade w.o., 0 matcher. 
Vunnit på w.o., 5 matcher.   
  
Styrkor i föreningen. 
70 killar från 17 år till 14 och snart är alla licensierade. Här gäller det för föreningen att på bästa sätt ta 
hand om alla dessa, locka alla att fortsätta spela fotboll så att föreningen till slut kan spela med 2 
seniorlag. 
  
Alla juniorkillarna finns kvar som juniorspelare även 2016. Födda 97-98 samt 99. Bra! 
  
2 lag i F 14 samt P 15 i spel i Skåneserien under hösten och då också i spel tillsammans med de 10 
bästa lagen i respektive åldersklass i Skåne. 
  
Ny och avanmälan till höstens serier. 
Flicklag. 
Nyanmäld. F 14 Skåne. 
Avanmäld. F 14 Västra. 
  
Pojklag. 
Avanmälan. P 14 Sydöstra (9 manna). 
Nyanmäld. P 9 Grön. Födda 07 som flyttas från IF Löddes knatteserie till serielöst P 9 (födda 06) under 
Skånebollsserier . 
Nyanmäld. P7Lag Röd.(Födda 08) och nu 4 lag i spel i IF Löddes knatteserie. 
Lag Svart, Lag Vit, Lag Grön samt Lag Röd. Ett rekord i sig med 4 lag från samma åldersklass. 
   
Med andra ord samma antal lag i seriespel som under våren, mycket bra då vi de senaste åren backat 
med 2 till 3 lag i höstserierna. 
   
Medlemmar. 
Eva från kansliet lämnar en för undertecknad positiv statistik på antalet medlemmar per 2015-06-12.  
Via lite påminnelser har flera "fripassagerare" nu betalt in sin medlemsavgift och undertecknads 
farhågor för sämre siffra än 2014 besannades ej. 
Vågar skriva att aldrig har så många lagtrupper "nollat" som detta år. 
   
7 betalningar saknas från Herrspelare samt 1 Junior, vilket är den lägsta siffran på många år och nu är 
antalet aktiva medlemmar347. 343aktiva medlemmar 2014-06-18. 
   
Flest antal aktiva medlemmar sedan 2010. 
Hösten 2013-10-30. 370 aktiva medlemmar. Lite påspädning i knatte i höst och några inflyttningar så 
är vi nära dessa 370. Skillnad idag minus 23. 
Flest antal aktiva medlemmar på Dam och tjej.2011. 126 medlemmar. 
Flest antal aktiva medlemmar Herr och pojkar.2013. 256 medlemmar. Kan slåss i år nu 251, men en 
ny siffra per sista oktober blir spännande att ta del av. 
         
Finns alla möjligheter att höja till nya rekordnivåer 2016, bara föreningen får behålla de äldre lagen på 
ungdomssidan och framförallt mest på tjejsidan. 
   
Får verkligen hoppas och tro att F 01/02 "lever kvar" som lag till nästa år och då får föreningen upp 
antalet tjejer till över 100 aktiva på direkten. 
Ska föreningen åter få igång ett eget Damlag blir det med stor sannolikhet från detta F 01/02 lag och 
yngre som får lägga grund för framtidens Damfotboll i Veberöds AIF. 
   
Undertecknad ser dock inget Damlag i vita tröjan 2016 spelandes på Romelevallen. Undertecknads 
högst personliga åsikt dock. 
   
Det stora problemet har varit på tjejsidanatt hela lag försvunnet efter säsongen under ett par år minst. 
  
Damer 2015. 15 aktiva medlemmar. Födda sent 80 tal till 00. Finns några f.d. VAIF tjejer som är 
medlemmar i Södra Sandby IF ska dock skrivas. 
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Dam           (Sen/95/96) 30 25 21  

F97/98 19 17 13 

F99/00 20 18 17 
Totalt. 2011 69, 2012 60, 2013 51. "Svinn" på mellan 54 till 36 Damer samt äldre tjejer under dessa 
3 år (69, 60, 51) jämfört med årets antal aktiva 15 i dessa åldersgrupper. Får vi "broms" på detta, 
lyfter föreningen åter med antal aktiva och då framförallt på Dam och tjejsidan.  
  
Medlemsstatistik. 
Antal spelare och medlemsavgifter 2015 2015-06-12

Lag Antal spelare Betalat Ej betalat Antal ledare Betalat Ej betalat 
Herr A+B 19 12 7 4 4 0
Junior 18 17 1 3 2 1
P00 24 24                      0 5 3 2
P01/02 28 28 0 3 3 0
P03 17 17 0 4 4 0
P04 17 17 0 3 3 0
P05 19 19 0 2 2 0
P06 22 22 0 3 3 0
P07 16 16 0 4 4 0
P08 30 30 0 4 4 0
P09 17 17 0 3 2 1
P10 24 24 0 0 0 0
Summa 251 243 8 38 34 4

Lag Antal spelare Betalat Ej betalat Antal ledare Betalat Ej betalat 
Dam 15 15 0 3 3 0
F01/02 16 16 0 3 3 0
F03                    21 21 0 4 4 0
F04/05 15                   15                     0                       3                      2 1
F06/07 16 16 0 2 2 0
F08/F09 6 6 0se P09     
F10 7 7 0se P10     
Summa 96 96 0 15 14 1

Total 347. 
Antal spelare o medlemsavgifter 2014. 2014-06-18

Lag Antal spelare Betalat Ej betalat Antal ledare Betalat Ej betalat 
Herr A+B 27 11 16 5 5 0
Junior 16 15 1 2 2 0
P00 16 15                     1 3 2 1
P01 22 22 0 3 3 0
P02 17 16 1 3 3 0
P03 21 21 0 4 4 0
P04 16 16 0 3 3 0
P05 20 20 0 3 3 0
P06 19 19 0 3 3 0
P07 16 16 0 4 4 0
P08 24 24 0 5 5 0
P09 19 19 0 2 0 2
Summa 233 214 19 40 37 3
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Lag Antal spelare Betalat Ej betalat Antal ledare Betalat Ej betalat 
Dam 11 11 0 2 2 0
F99/00 17 17 0 3 3 0
F01/02 17 17 0 3 3 0
F03                  22                  22 0 3 3 0
F04/05 15 15 0 3 3 0
F06/07 16 16 0 4 3 1
F08/F09 12 12 0 2 0 2
Summa 110 110 0 20 17 3
  
Total 343.                   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 
 


