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 Staffans sammanfattning inför helgen 11-13 augusti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Satan vad det brände till i mailkorgen efter undertecknads rapport i tisdags om alla gula och röda kort 
som Herrar dragit på sig under vårsäsongen.  

Åsikter som spretar och åsikter om alla nya spelare mm. Var finns "gamla" Veberöds AIF och varför har 
det blivit så här? 

Vill dock till och med början av att undertecknads text ska läsas som en objektiv rapport om läget och ej 
som en åsikt om vare sig det ena eller andra. 

Naturligtvis är undertecknad lika kritisk som alla andra med mängden gula och röda kort och att detta 
måste bort och stävjas direkt. 

Håller på en genomgång i Fogis från 1 juni 2016 till dagens datum. Blir ej klar denna vecka och ska 
stämma av med varje spelare som lämnat eller kommit in i föreningen. 

Går redan att se att spelartappet är mycket större än spelare som kommit in till föreningen. 

Gothia-Gate förföljer föreningen några år till och antalet spelare som kommer från eget ungdomsled blir 
tunt de närmsta åren, tyvärr. 

Det gör ont att se och läsa, men så är verkligheten. 

Se Herrar B och spel med 9 manna fotboll för att förstå hur tunt materialet är för stunden i föreningen. 

De 4 till 5 spelare från 00-01 laget som finns kvar är med i A-truppen redan idag, men i denna trupp 99-
00-01 har över 15 spelare "försvunnet" (ni ska få exakt siffra i nästa vecka).  

De i föreningen, åskådare på plats och de människor som undertecknad träffar i byn och som i kör 
säger använd eget material istället för dessa alla inköp. Är enligt undertecknad ej tillräckligt pålästa, för 
verkligheten ser helt annorlunda ut och eget spelarmaterial för division 4 spel 2017 finns ej i tillräckligt 
antal spelare och inte för 2018, 2019 heller vare sig vi spelar i division 4 eller 5, får föreningen ej fler 
spelare från föreningens ungdomslag ändå. Glappet finns ändå.  

Ett mycket svårt problem att lösa och alla idéer tas välkommet emot till den sportsliga ledningen 
och/eller styrelsen. 

Bilda en grupp av ledare kring seniorverksamheten tillsammans med u-tränare som har lag i 11 
mannaspel är undertecknads förslag?  
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Herrar A. 

Match lördag kl. 14.00 på Romelevallen och för motståndet står IFK Osby och serietvåa efter Tomelilla 
IF båda 29 poäng. 

Lagtruppen följande: 
Hampus Ekdahl, Bengt Mattsson, Hugo Lindelöf, Lamin Bojang, Adis Krasnici, Eric Skiöld, Kristoffer 
Lindfors, Joseph Owusu Tabiri, Code Demba, Mattias Jönsson, Mateusz Wierczorek, Viktor Björk, Ted 
Hörman, Alusine Kanu, August Jönsson, Philip Olsson 

Ny spelare in i laget i Code Demba från BW 90 IF haha och också den spelare som vunnit skytteligan 
därute de senaste åren. Dagsform?  

Anes Begic samt André Wihlborg avstängda efter rött kort i förra matchen. Anes 2 gula, André rött 
direkt. 
 
Ungdomslagen 
Undertecknad skulle inte skrivit att matcher som flyttas har nu blivit färre, men tyvärr de senaste 
dagarna och ungdomslagen börjat träna har önskemål om att flytta fram matcher kommit varje dag, ska 
dock sägas att till 95 % är önskemålen från våra motståndare och samma ursäkt alla, spelare finns ej i 
tillräckligt antal. 

Till slut denna helg 4 hemmamatcher och 6 bortamatcher för föreningens ungdomslag + Herrar A 
hemma samt Herrar B borta.  12 matcher totalt men 6 matcher framflyttade tyvärr. 

Att lotta ungdomsserier med 10 lag eller fler med första omgången 5-6 augusti då blir det problem och 
alla dessa matcher framflyttade, dock bara 3 av våra lag som skulle spelat redan förra helgen. 

Omgång 1 med färre än 10 lag och start 12-13 augusti har också flera föreningar svårt med och Skåne-
Boll borde fundera på detta med start innan skolor börjat? 

För ett antal år lottade Skåne-Boll in en omgång mitt i en vecka och undertecknad föredrar detta jämfört 
med att flytta matcher i mängd.·   

Knatte 
Startar upp höstens träningar på lördag 12 augusti och kl. 09.30 som vanligt på Romelevallen. 
Välkommen nya som "gamla" knattar/knattor! 

Flickor födda 09-10-11-12. 
Pojkar födda 11-12. 
Pojkar födda 09-10 tränar på Svalebo. 

Vi har hemmamatcher i IF Lödde Knattespel följande datum och tider: 

Söndag 27/8 kl. 10.00 - 13.00  F 09/10 8 matcher. 
Söndag 17/9 kl. 10.00 - 13.00  P 09 8 matcher. 
Lördag 23/9 kl. 12.00 - 15.00   P 10 8 matcher. 

Fotbollsskolan omgång 2. 
Har startat i morse denna fredag och fortsätter på mån-tis samt ons. 38 anmälningar. 
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Referat från matcher i veckan. 

Herrar A och Kristoffers text. 
Höstens första match är borta mot IFK Simrishamn, en plan där vi har dåliga minnen från förra årets 
sista seriematch, detta ville vi vända på. Vi har under våren varit väldigt starka på hemmaplan men haft 
tuffare borta. Vi hade en önskan om att ändra på detta och komma hem med 3 poäng eller i alla fall 1 
pinne. Vi öppnar matchen bra tycker jag men tyvärr rinner dem igenom efter ett onödigt bolltapp och 
sätter 1-0 på deras första chans. 2-0 får dem på en hörna kort efter där vi inte riktigt hänger med i 
markeringen.  

Tung start minst sagt. Ännu tyngre blir det när vi får en utvisning 30 min in i matchen. Dock sluter laget 
upp bra och kämpar för varandra vilket är kul att se, vi skapar ett par bra lägen och en vändning känns 
inte omöjligt. I mitten på andra får vi en andra utvisning efter en feltajmad tackling från vår sida.  

Spelaren i fråga är verkligen ingen ful spelare men kommer fel in i situationen och ett rött kort är ett 
faktum. Sista 20 minuterna med 9 man är tuff, vi försöker ligga rätt, vill inte släppa iväg det då 
målskillnad kan avgöra i slutet av säsongen. De knoppar in 3-0 precis i slutet på en hörna där vi missar 
markeringen på nytt och 0-3 blir slutresultatet. Tuff match där vi gör så gott vi kan men det räcker tyvärr 
inte idag.  

Ny match i helgen på hemmaplan där vi har bra självförtroende och med publiken i ryggen går vi för 
seger. 

F 17 och Thomas text.  
En mycket väl genomförd match! 

Vi startade matchen i ett högt tempo och satte hög press på motståndarna och första 15-20 minuter 
hade vi hand om det mesta i matchen och bra kontroll på deras anfallsförsök, något inte motståndarna 
var helt bekväma med. Andra delen av första halvlek fick de dock mer ordning på sitt passningsspel och 
matchen jämnade ut sig. Ellen satte 1-0 i innan halvtidsvilan. 
 
I andra halvlek var det Borgeby FK som styrde det mesta av spelet på plan men skapade inte många 
heta målchanser då vi låg tätt och nära i markeringsspelet, lite väl tätt ibland enligt domaren. Efter 
Borgebys FK kvittering visade laget upp vad man kan vinna genom kollektivt kämpande. 2-1 genom 
Mynta och 3-1 genom Ida C innan domaren blåste av matchen denna ljumma sommarkväll. 
 
Nu har vi startat hösten med 2 mycket bra prestationer och fått med oss 3 poäng. Nästa match i serien 
är den 27/8 då vi mötet Vittsjö GIK hemma i Södra Sandby. 
 
Lycka till när nu serierna startar upp och som vanligt önskar undertecknad några rader från alla matcher 
i helgen. 
 
Hälsar Staffan 

 

 

 


