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Staffans sammanfattning vecka 34 inför helgen 
 
 

 
 
 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Fredag 21 augusti och tillbaka i jobb (börjar med en 2 dagars vecka) för omställning från det civila 
slappa livet haha. 
 
Har undertecknad någonsin upplevt förluster med en sådan glädje som i onsdagskväll på Celtic Park? 
Vid ställningen 2-0 efter 12 minuter var all optimism borta och såg framför mig ett "skämmigt" resultat 
som skulle ge eko ut i Europa.   
Nu väntar en match på tisdagkväll 25/8 kl. 20.45 som kan bli hur spännande som helst och tänk om 
man får uppleva ett Champions League till i sitt liv med MFF i gruppspel? 
  
I vår egen fotbollsförening Veberöds AIF blir det efter sommaruppehållet första omgång i alla 
ungdomsserie förutom ett par som tjuvstartat redan och fullt med matcher, totalt 22 sådana i helgen. 
Föreningen i spel på Sjöbo IP, Borgeby IP, Lindängens IP, Tornavallen, Pilängsplan i Lomma, 
Höllvikens IP, Köpingebro IP, Vilans IP i Kristianstad, Harlösa IP, Limhamns IP, Sandskogens IP i 
Ystad, Igelstorps IP, Tolvans IP i Lödde samt Smörlyckans IP i Lund, till detta ska läggas en handfull 
match i Veberöd. 
  
Helgens seniormatcher. 
Damer A först ut på lördag 22 augusti kl. 13.00 borta mot Köpingebro IF. 
En spännande match för toppstriden spelas samtidigt på lördag då BK Höllviken hemma möter 
Dösjöbro IF. Ser gärna en hemmaseger då.  
Stefan meddelar följande lagtrupp; 
Kajsa Arkelius, Emma Larsson, Lina Jeppsson, Sanna Jeppsson, Lina Härle (K), Louise 
Jonsson, Isabella Nilsson, Hanna Engqvist, Helen Rosén, Cathrine Jonsson, Ida Nilsson, Elin 
Jönsson, Klara Höög, Anna Larsson samt Elin Johansson. Lycka till tjejer!  
  
Herrar A lördag 22 augusti borta mot IF Limhamn Bunkeflo kl. 15.00 och efter förlusten hemma mot 
Vejby IF med 3-1 i lördags finns för stunden ingen förhoppning på spel i division 3 2016, men när det är 
som mörkats kan det plötsligt komma ett positivt resultat och som lyfter laget och ger en positiv trend i 
de sista 7 omgångarna låt oss hoppas på en seger i Limhamn på lördag. 
Jonas mailar följande lagtrupp; 
Adam Ravn, Jesper Ekdahl, Markus Larsson, Marcus Nilsson, Jakob Mattsson, Nicolai Paradis, 
Ted Petrusson, Oliver Jönewi, Tobias Karlsson, Oskar Bengtsson, Oskar Pott, Mattias Jönsson, 
Erik Roslund, Viktor Moberg, Christian Svensson, Alexander Fredriksson, Filip Qvist samt Jeff 
Pettersson (ny kille från Kvarnby IK 19 år). 
Lycka till pågar!   
  
Zonläger för 02;or.  
Söndag 23 augusti och flickor i träning på Berga IP i Eslöv och heldagsläger. 
Pojkar samma dag i Södra Sandby och heldagsläger. 
  
Knatte på Romelevallen. 
3:e träningen av 9 denna höst och nu hälsar vi 5 nya knattar/knattor välkomna till Veberöds AIF. Främst 
i åldersklasserna födda 09 samt 10 med på spädning efter sommaruppehållet. Trevligt! 
Födda 09 i sin första fotbollsmatch utanför Romelevallen och miniturnering i Genarp på söndag. Lycka 
till killar och tjejer. 
  
Se CuMap och alla matcherna i helgen. 
 
Matcher som spelats i veckan. 
Först ut Damer A i Södra Sandby i tisdags och för motståndet stod Klågerups GIF. Flera återbud, 
skador kom motståndarna likväl till match och till sist hela 13-0 till hemmalaget. Halvlek 6-0. 
Målen. 
           3’ Pia Sjöholm              
         10’ Pia Sjöholm  
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         24’ Pia Sjöholm   
         29’ Pia Sjöholm      
         31’ Sanna Jeppsson      
         37’ Pia Sjöholm      
         52’ Anna Larsson      
         61’ Isabella Nilsson      
         63’ Isabella Nilsson      
         69’ Moa Augustsson Holm      
         75’ Ida Nilsson      
         87’ Louise Jonsson      
         89’ Helen Rosén 
  
Stefans referat. 
Målkalas mot Klågerup. (Stefan Jönsson)  
 
Jag väljer att inte skriva några detaljer om matchen utan siffrorna får tala för sig. (Vill ni ha matchdetaljer 
rekommenderar jag att ni läser Klågerups referat, se bifogat länk). Dock kan jag delge lite andra tankar 
och erfarenheter från matchen samt lite om läget i laget. Gällande Klågerup så vill jag ge både spelare 
och ledare en stor eloge och all heder av att man trots sena återbud, skador osv.(se länk) varken 
antyder om matchflytt, lämna WO eller ens under match visa minsta tendens till missnöje eller dåligt 
humör. Man genomför matchen under de förutsättningar som är/gäller trots att laget ligger i riskzonen 
för nedflyttning/kval och den typen av ledare/spelare lyfter jag på hatten för! Gällande läget i vårt eget 
gäng så börjar det kännas riktigt bra och vi har nu genomfört tre mycket stabila laginsatser vilket 
förmodligen beror på ett antal olika faktorer. Två lite "större saker" som bidrar till "lyftet" är (tror jag) att vi 
för första gången på hela säsongen faktiskt kunnat spela med samma backlinje flera matcher i rad samt 
att vi efter uppehållet haft i princip alla "lagdelarna" på plats på träningar samtidigt. Att alla är på plats 
på träning samtidigt innebär bl.a. att alla hör och diskuterar samma saker, man får möjlighet att spela 
ihop sig osv vilket naturligtvis ger stabilitet och trygghet när man sedan hamnar i matchsituation. En 
annan betydande sak är att jag nu upplever ett annat ansvarstagande och ett annat kroppsspråk såväl 
på som utanför planen. Naturligtvis är det lätt att vara glad och positiv när allt flyter på men jag ser nu 
saker som t.ex. gedigen gemensam glädje när vi gör mål, high five även när vi gjort något som inte 
lyckats fullt ut osv. Små gester som ger stora signaler inom gruppen helt enkelt. Som ledare kan/skall 
man hela tiden påminna om hur viktiga dom här "signalerna" är men det är först när det sker spontant 
som det ger effekter fullt ut och jag känner att vi är där nu eller iallafall en god bit på väg vilket känns 
riktigt skönt. Ny match på lördag (borta mot Köpingebro) och sedan väntar seriesuveränen Hammenhög 
som kommer till Sandbyvallen lördagen den 29/8. Redan nästa träning och nästa match gäller det att 
tänka "Hammenhög" i varje passning, mottagning, löpning, närkamp osv dvs. för att ha rätt inställning 
och hastighet i knopp och kropp. Dock som alltid en match i taget och nästa utmaning i bortamötet mot 
Köpingebro IF den 22/8. Gött jobbat tjejer, nu kör vi på med samma glöd och inställning som vi visat 
upp den senaste tiden!  
 
F 14 Skåne och Thomas rader. 
Premiär i Skåneserien mot Ramlösa/Fortuna FF på onsdagskvällen. 
Motståndaren började i ett högt tempo men vi var väl förberedda och stod väl upp. Vi tog ledningen efter 
ca 10 min på ett långskott när deras målvakt varit ute och brutit långt ut i planen. 2-0 efter knappt 20 
min. Efter det blev vi passiva och trycktes tillbaka sista 10 av första halvlek.  
Även vinden gjorde det jobbigt för oss.  
Bra snack i halvlek och i andra halvlek skapar vi några riktigt vassa chanser att stänga matchen men 
halvleken blev mållös och 2-0 stod sig. Skönt att få en seger direkt i denna serie som vi räknar med blir 
riktigt tuff under hösten. Redan på lördag har vi ny match borta mot Kristianstad DFF. 
  
En härlig helg väntar oss med en underbar sol och högtrycket viker ej under ännu och på tisdag 
vallfärdas vi Swedbank och match mot "skottarna" längtar redan dit. 
 
Hörs på tisdag och förhoppningsvis en massa referat från era matcher som nått undertecknad i helgen 
eller senast måndagkväll. 
 
Trevlig helg alla/Staffan 
 
 
  
  
 


