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 Staffans sammanfattning inför helgen 18-20 augusti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Då ökar tempot i föreningen och dubbla antalet matcher denna helg jämfört med förra helgen och 22 
matcher med VAIF på ena sidan av planen. 

19-20 augusti och nu är uppskjutna matcher ca 10 till antalet, stopp och belägg nu. 

Ett par matcher stoppade för flyttning då undertecknad surnade till och inte ens ett skäl från föreningen 
varför man vill flytta matchen. 

En åldersklass med 2 lag ett lag får hemma på lördag ett annat borta samma dag mot Veberöds AIF 
och då börjar denna förening med att försöka flytta sin bortamatch i Veberöd. 

Nej och åter nej börja med att försöka flytta hemmamatchen om inte båda lagen kan spela samma dag. 

Mycket matcher mitt i veckan under ett par veckor, ursäkta om det blir något trångt därnere. 

Herrar A och bortamatch på lördag mot Åhus Horna BK. Undertecknad ser gärna att bortavinst 
fördubblas denna helg, endast en seger på bortaplan under vårsäsongen och 2-1 mot Snogeröds IF.  

18 poäng hemma klart godkänt men 3 poäng borta underkänt.  

8 hemmamatcher och 5 vinster samt 3 oavgjorda klart godkänt förutom 2-2 mot Öja FF.  

7 bortamatcher 6 förluster samt 1 vinst, 4 förluster matcher med uddamålet samt en förlust med 2-0 och 
den sista med 3-0. 

Åhus Horna BK med 2 förluster efter sommaruppehållet och också förstalag som "torskade" mot Öja FF 
och Öja FF förbi Åhus Horna BK som nu ligger sist i tabellen. Ett Öja som undertecknad måste beundra 
går till sommaruppehåll med 1 poäng men tränar stenhårt i sommar med lagets äldsta spelare i truppen 
21 år, övriga i princip juniorer nu förstärkt med Ystad målvakten Per Håkansson vinner de även mot 
Snogeröds IF (det tack vi för). 

Onsdag och Öja FF första förlust mot IFK Simrishamn som är höstens lag och full pott 9 poäng med 3 
vunna.  

Målskytteledning i Jatto Camara IFK Simrishamn med 16 mål. Aldrig hört talas om honom tidigare. 
 
Först på onsdag 23/8 som serien har samtliga lag med samma antal matcher spelade 16 sådana. 
 
Ny seriefinal för Damlaget i Södra Sandby mot Dösjöbro IF känns märkligt när serien i år skulle bli 
jämnare och hela 5 till 6 lag som försvann från 2016 men en tabell ljuger aldrig och nu Dösjöbro IF med 
full pott och Södra Sandby med en förlust och 36 respektive 33 poäng. Lag 4 i serien 18 poäng. 
Blev inte serien jämnare i år, eller ska man tolka det som så att "ettan" samt "tvåan" är alldeles för bra i 
serien? 
Synd dock för nu får lag som slutar "tvåa" inte chans till kval. 
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7 seriematcher kvar för Herrar A och hade suttit kanonbra om en "trea" kan fixas på lördag uppe 
i Åhus. 

Truppen enligt följande; 
 
Daniel Baldhagen (MV) ny målvakt från BK Ljungsbro och Daniel i Lund för studier.  

Bengt Mattsson (MV), Hugo Lindelöf, Lamin Bojang, Viktor Björk, Eric Skiöld, Kristoffer Lindfors (K), 
Joseph Owusu Tabiri. Mattias Jönsson, Code Demba Sy, Deni Dulji, Adis Krasnici, Alusine Kanu, 
August Jönsson, Mateusz Wieczorek, Philip Olsson  

Viktor Björk tillbaka i truppen och den nya målvakten Daniel i debut direkt då Hampus E skadat sig i 
veckan. 

Andrée fortfarande avstängd och osäkert med Anes Begic av privata skäl samt Tim Hörman bortrest. 

Ungdomslagen. 
Starten med beröm godkänd med 7 vinster av 7 matcher på pojksidan, men som Bosse Jeppsson skulle 
skrivit det är prestationen som gäller.  

Helgen som kommer och i princip alla ungdomslagen ute i spel och också första omgång i IF Löddes 
knatteserie för pojkar födda 09 ett nytt lag i spel denna höst. 

2 lag födda 10 samt flickor födda 09/10 ut först nästa helg och tjejerna hemma på Romelevallen. Värt ett 
besök med lagets första hemmaomgång sen laget bildades i våras! 

Vi dukar upp till ett fint smörgåsbord med hela 22 matcher denna helg och ett par dagar in i nästa 
vecka. 

Knatte. 
Andra lördagen i morgon och redan 3 nya knattar i P 12 (5 åringar) som efter en provträning betalt 
medlemsavgiften redan och undertecknads förhoppningar om minst ett halvt dussin nya 
knattar/knattor till sist gäller fortfarande, avgörs de närmsta två lördagarna. 

Föreningarnas dag 2017. 
Lördagen den 19 augusti är det dags för föreningarna i byn att visa upp sin verksamhet.  

Naturligtvis är Veberöds AIF med och har ansvar för ett vattenfyllt fotbollsspel. 
Arrangemanget börjar kl. 12.00 och håller på till ca kl. 16.00 och allt vid badet. 

Bakluckeloppis startar dock redan kl. 10.30 där nere. 

Sammanfattning av F 15 Veberöds AIF/Blentarps BK och deras äventyr i världens största 
fotbollsturnering Gothia-Cup i Göteborg genom Roger. 

Söndagen den 16/7 kom det 17 tjejer och 4 ledare till samlingen på Svalebos parkering. Alla var 
taggade och förväntans fulla! 
Det var äntligen dags för oss att åka till Göteborg och vara med i Gothia Cup. Föräldrarna var lika 
förväntansfulla som tjejerna. Några föräldrar åkte med i bussen andra kom upp på måndag. 
På söndagen hände det inte så mycket mer än uppackning och bäddning. 
 
Måndag den 17/7 var det dags för första matchen mot Gnosjö, tjejerna tog greppet om matchen direkt 
och vann med 3-1. 
Efter matchen blev det tillbaka till skolan och middag. Senare på kvällen var det dags för den stora 
häftiga invigningen som vi alla tyckte var jätte häftig. 
 
Tisdag var det dags för andra matchen mot Älta, där hängde inte tjejerna riktigt med och tyvärr förlust 
med 3-0. 
 
Onsdag dags för tredje matchen mot SK Djerv, tjejerna hade fint passningsspel och spelade bra men 
fick tyvärr inte in bollen. Det blev förlust med 2-0. Och detta innebar att vi hamnade i B-slutspel. 
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Denna onsdag åkte vi på kvällen in till Liseberg och åkte massa karuseller och många skratt. 
 
På torsdag var det dags för första matchen i slutspelet mot Hässleby. 
Denna härliga varma torsdag tog tjejerna tag i matchen direkt. Fint passningsspel och kanon fint spel. 
Dem tog ledningen ganska fort med snygga mål. 
Tjejerna fortsatte med sitt spel hela matchen ut och vann med 4-0.  
Efter matchen blev det mat och dryck till tjejerna och sedan på bussen till för nästa match i 16 -dels final 
mot Borens IK. 
Tjejerna var ganska taggade men blev lite trötta pga. att matchen blev framflyttad pga. förseningar i 
dem andra matcherna. 
Matchen kom till slut igång och tjejerna rörde sig, kallade, passade runt och gav inte bort något. Trots 
det fina spelet lyckades inte tjejerna få in bollen. Klockan tickade mot straffläggning. Men i sista 
sekunden lossnade det och Emma tog emot bollen i straffområdet och vände och sköt in den bortre 
hörnan. Lyckan blev enorm och även avbytarna rusade in och alla kramades i en stor hög. 
Vilken härlig känsla för oss alla! 
 
Klockan var nu mycket. Vi var alla uppspelta men vi visste om att vi måste till skolan för att sova. Det 
var dags för match på fredag igen, vi skulle upp kl6. 
När det var dags för matchstart var tjejerna ganska slitna som försökte få igång musklerna och få igång 
spelet. Det var ju 8 -dels final. 
Tyvärr orkade inte tjejerna och det blev förlust med 4-1. 
 
Dagen avslutades på Liseberg! 
 
En mycket härlig vecka med vårt lag med mycket fin fotboll och mycket skratt! 
 
Tack även till de föräldrarna som var med och stöttade oss! 
 
Mvh Ledarna i F15 

F11 och Henriks text. 
Vi mötte Lunds FF borta och efter en mycket jämn match där ingen av lagen skapade några direkta 
målchanser så lyckas Lunds FF att göra ett mål på oss ett par minuter innan domaren blåser av 
matchen och vi förlorar alltså denna match med 1-0. Både vi och hemmalaget spelade en mycket fin 
fotboll och fick igång ett härligt passningsspel men som tidigare nämnt med mycket få målchanser. 

Hörs igen på tisdag med massor av referat förhoppningsvis. 

PS! Se alla matcher här http://www.cumap.eu/calenderonweb/visakalender.php?Knr=460&Grp=0 eller 
här http://www.vaif.se/match/?ID=76025  

Hälsar Staffan 


