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 Staffans sammanfattning vecka 35 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Då fick undertecknad nästan allt i uppfyllelse som önskades i fredagens veckobrev. 

1:a önskan om en stor grupp av knattar/knattor i träning i lördags infriades och många var på plats 
även denna lördag och vi börjar nu närma oss 10 nya i höst.  

F 12 en handfull tjejer tränade denna lördag med P 12 och som undertecknad uppfattade det gick det 
alldeles utmärkt. 

2:a önskan föll också på plats om att är det någon gång som MFF ska förlora och undertecknad glädjas 
av detta är det när VAIF ungdomslag står för motståndet. 

Kl. 10.00 på Svalebo och samtidigt på Malmö stadionområdet vinner båda VAIF lagen sina matcher  
P 07 i Malmö med en 3-0 vinst, i Veberöd P 08 och hela 11-0 till våra pågar.  

För att vi inte ska gå helt i taket möter vi ett MFF som är ett år yngre d v s våra 07;or mot deras 08;or 
och våra 08;or mot MFF:s 09;or men resultatet ska ej underskattas. Gäller rakt över för MFF och alla 
deras första lag spelar en åldersklass upp. 

I Skåneserien för P 16 spelar de med sina P 15 killar och i P 14 med sina P 13. 

Från MFF Fotbollsskola med 250 killar i varje åldersklass plockar MFF ut 20 killar som får fortsätta i 
MFF övriga får söka nya klubbar.  

Tufft naturligtvis men MFF som elitklubb är raka i dessa beslut och kommuniceras ut till föräldrar i tidig 
ålder. 

MFF:s 09;or får säsongens största förlust och också den andra sådan. Förlorade en match i våras mot 
LB 07 i Gr A.  

Skulle vara intressanta att ta hit MFF:s P 06;or, P 07;or samt P 08;or en helg för ett möte med samma 
åldersklass i Veberöds AIF och få en bedömning hur långt vi är efter dessa, om vi nu är det?  

Fixa detta ledare i oktober månad, MFF kommer annars hänvisa till undertecknad för då kommer de 
haha.  

Undertecknad numera döpt på Norra Stå till Gudfadern. Stolt över detta namn haha. Stoftet av 
undertecknad kommer att grävas ner vid straffpunkten mot Norra Stå!  

3:e önskningar var 3 poäng till Herrar A mot Snogeröds IF hemma och det uppfylldes med en 2-0 
seger. Ska dock sägas att återbuden haglade in även på lördagen med sjukdomar så till den milda grad 
att bänken knappt fanns.  

Från årets första hemmamatch den 8 april mot Hjärsås/Värestorps IF fanns nu bara 4 spelare kvar i 
truppen denna dag i lagkaptenen Kristoffer Lindfors, Mattias Jönsson, Hugo Lindelöf samt André 
Wihlborg.  
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Till sist ett lag där undertecknad ej kände igen alla namnen i uppställningen. Brödraparet Kruse nya in i 
sommar från Köpingebro IF tror undertecknad? 

Ny kille från P 02/03 laget och debut för Tim Krämer också en av våra nya u-domare. Tim född i 
september 2002 ej fyllda 15 år i sin debut och får också speltid och en klar godkänd insats. 

Naturligtvis ett nytt rött kort och 10 man den sista halvtimmen bra tillbaka tryckta och en kanonräddning 
av Hampus Ekdahl i målet räddar oss med en kvart kvar att spela och sista matchminuten dribblar Code 
Demba av 3 till 4 spelare och passning till Mateusz Wieczorek född 00 gör sitt första mål i seniorlaget 
och håller på att sakta men säkert spela till sig en startplats om inte i år så till nästa säsong.  Mateusz 
också u-domare i föreningen.  

Träffar Kristoffer Lindfors lördagkväll på Konsum med flickvän och hennes lillasyster på besök från USA 
och fotbollssnack uppstår naturligtvis.  Kristoffer med kommentaren om vi kan behålla en fulltränad 
Code Demba Sy till nästa säsong ”han är en av de bästa jag spelat med i Veberöd”. Topp skytt i division 
2 och på 3 säsonger gjort 44 mål i ett lag i nedre skiktet av serien i division 2. 

Vann skytteligan i division 2 Södra 2013. Honom måste vi försöka behålla även 2018, spelar idag med 
ett kontrakt över säsongen skulle undertecknad tro? 

5 lag nedan VAIF i serien tappar alla poäng och alla 5 lagen förlorar sina matcher i denna omgång.  

8 poäng ner till "möget" och 25 poäng och nu betydligt ljusare och vågar skriva idag att kontraktet i det 
närmsta klart med 5 matcher kvar i serien. 6 segrar och 3 oavgjorda matcher på hemmaplan är starkt 
och en snabb blick tillbaka de 5 senaste säsongerna och förluster på hemmaplan varje år. 

Ett delmål med 2 hemmamatcher kvar i Staffanstorps United samt Önneköps IF och förlust nollan 
intakt.  

4:e önskningar om en vinst för MFF mot-IFK Göteborg sprack när ikonen i MFF i Markus Rosenberg 
försöker chippa in en straff, gillar ej detta med att förnedra en målvakt som chansar i en hörna och 
bollen rullar sakta in i målet men här läste Pontus Dahlberg målvakten i Göteborg Markus rätt och stod 
still på linjen.  
Pontus född 99 och redan målvakt i U 21 landslaget, Sveriges nästa stora målvakt och snart med i 
seniorlandslaget. Räddar IFK Göteborg i går med flera fantastiska räddningar.  

På tal om 99;or gör Oscar Petersson sin första match på bänken i allsvenskan under söndagen (ej 
inhopp) när Halmstads BK förlorar mot IF Elfsborg med 1-0. Ser tufft ut för HBK, tyvärr. 

Var likväl nöjd 1 poäng för AIK-Djurgårdens IF slutade 1-1 och 10 poäng ner till andra laget och 
allsvenskan ska vinnas även detta år. Precis den holmgång som dessa två klassiska lag bjöd på, 
speciellt i andra halvlek och en tuff match att döma för Andreas Ekberg som undertecknad på något 
sätt känner som en domare från Veberöds AIF men moderklubben är Torns IF.  

Följt Andreas sen många år och som dömt Romelecupen under en massa år och en toppenkille att ha 
att göra med. Dömer nu även ute i Europa, polis till yrket men profffsdomare sen ett antal år tillbaka.  
I går hade Andreas det svettigt på Swedbank men klart godkänd.  

Slutsummering en härlig fotbolshelg och betydligt fler vinster än förluster även denna helg. 18 vinster, 2 
oavgjorda samt 3 förluster och 1 w.o. förlust och 1 match framflyttad. 

"Bara" 22 matcher denna vecka som kommer och vi försöker spela ifatt de uppskjutna med 3 matcher 
på onsdag och endast 6 matcher i Veberöd denna vecka, det tackar säkert domaransvarig Camilla 
Munthe för haha. 

Hörs på fredag! Hälsar Staffan 
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Summering av alla matcher denna fre.-lör.-sön. Tack för en snabb återkoppling. 

Herrar A och Kristoffer med denna text. 
Först och främst trevligt att träffas på Konsum, har inte varit där på några år faktiskt och när jag drog 
anekdoten till flickvännen och hennes syster från New York att vi i fotbollslaget brukade sitta och sälja 
lotter vid ingången kom många fina minnen tillbaka! 

Undertecknad håller med dessa pengar gjorde vi hela Sverige med cuper från 10 år till 17 år, IFÖ-
Cupen i Bromölla 2 gånger vill undertecknad minnas? Bombi Bitt cup i Vimmerby. 
Cupsegern i Aros-cupen i Västerås 2005 blev lagets största framgång som avgjordes på straffsparkar 
och VAIF som vinnare och stor hjälte Erik Holmström i målet. 
Rimini och Italien 2006 samt avslutade med cup i Danmarks största turnering 2007 då var killarna 17 år 
undertecknad lagledare med postaren Röstling, tränare Lars Olof Jönsson samt Mårten Lindfors fy fan 
vad roligt vi har haft det ångrar ej en dag när minnet av alla dessa cuper kommer upp till ytan.  

Rimini och Italien en cup under en vecka med härliga bad och mycket matcher och lite mat som 
serverades när killarna undrade när huvudrätten skulle komma? men bara minnet av när vi såg 
planerna för första gången och Lars-Olof lantbrukare till yrket i Dörröd gjorde följande uttalande citat 
"här hade jag ej ens släppt ut mina kor på bete liknar en djävla åker" slut citat.  
En jordig plan med små trådar fladdrade i luften föreställandes nät i målet var det värsta undertecknad 
sett av en fotbollsplan, men roligt hade vi det. 

 
Tillbaka till Kristoffers referat dock. 
Referat till matchen har funnits i mina tankar sen slutsignalen gick och var börjar man egentligen. Årets 
viktigaste match enligt mig och det var med en viss nervositet vi gick igenom en bra träningsvecka. Allt 
eftersom veckan gick haglade återbuden in och man visste inte riktigt vilket lag vi skulle ställa upp med. 
Spelarna som startade och fanns på bänken var taggade och vi snackade om att hålla nollan intakt 
bakåt och sätta våra lägen framåt. 
Matchplanen följdes där vi skapade de farligaste chanserna under första halvlek förutom någon fast 
situation där Snogeröds IF stack i mellan. Vi får ett mycket psykologiskt viktigt mål precis innan halvlek 
där Lamin nick-touchar in en frispark. Koncentrationen är fortsatt bra i andra halvlek men som vi upplevt 
i 3 av de 4:a senaste matcherna efter uppehållet får vi en utvisning med ca 30 min kvar. Föranleddes av 
"farligt spel" enligt domaren där vår spelare försöker göra en cykelspark i Snogeröds IF straffområde 
men olyckligt träffar deras spelare som försöker nicka bort bollen.  
Ett gult kort hade enligt mig varit en korrekt bedömning, men det var bara att gilla läget.  
 
Vi börjar dessutom bli bra på att spela 10 mot 11 haha och ser stabila ut tycker jag, mer bollinnehav för 
Snogeröds IF men detta fullt normalt enligt mig. 
Ett plus till Hampus i målet som gör en väldigt fin räddning med kvarten kvar, även plus till 14 årige Tim 
som kommer in och bidrar med viktig speltid.  
 
På övertid dribblar vår nye duktiga anfallare Demba sig förbi 3 spelare på vänsterkanten innan han 
serverar Mateusz öppet mål och 2-0 är ett faktum. En fantastisk skön seger och jag säger det återigen, 
på hemmaplan är vi fantastiskt starka och fortsatt obesegrade i seriespelet. Ett stort tack till 
publiken för stödet som verkligen gör skillnad för oss hemma på Romelevallen. 
 
Herrar B mot AIF Barrikaden. 
3:e w.o. matchen och om nu regeln ej ändrats så är laget uteslutet från fler matcher i årets serie. 
 
F 17 med Thomas text.  SSIF/VAIF - Vittsjö GIK 2-0 
 
Vi talade innan matchen om att det var vi som ska sätta tempot i matchen och att det är vi som ska 
styra på hemmaplan. Detta gjorde vi från början och stundtals spelade vi riktigt bra med högt bolltempo 
och Vittsjö GIK hade svårt att hänga med. Försvarsmässigt gjorde vi en mycket bra match där vi hade 
god kontroll på de få försök som motståndarna gjorde. Anfallsmässigt spelade vi bra fram till den 
avgörande passningen som vi gärna ville spela rakt mot motståndarnas mål och där deras målvakt då 
flera gånger avstyrde våra anfall. Vittsjös målvakt var deras absolut bästa spelare denna dag och höll 
tillsammans med försvarare, ribban, m.m. siffrorna nere. 
 
Efter 0-0 i paus talade vi om att sätta ännu mer press på deras backlinje och att vi skulle våga gå lite 
hårdare i djupledsspelet. Efter 75 minuters lyckades vi äntligen få hål på motståndet, Thea dribblade av 
sin back och satte snyggt 1-0 nere vid ena stolpen. Efter målet fortsatte vi skapa många lägen och till 
slut i 90:e minuten satte Ellen 2-0 från 20:e meter.  
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F 15 med Rogers text. 
Enda match som flyttades denna helg. Tjejerna parkeringsvakter när Kulturens Östarp återuppstod i år 
igen efter att ha legat i träda i många år. 
 
P 15.  
Fortfarande i vila haha men om inte all djävulskap ställer till det för vårt lag spelas matchen från 
3;omgången på onsdag kl. 19.30 på Romelevallen och motståndet är BK Höllviken.  
Dock ska skrivas att vårt P 04 lag fått bra hjälp med killar födda 03 som spelat matcher för P 04 i stället. 
Dispens för dessa finns. 
 
F 13 och Jennys rader. 
Vi fortsätter att fokusera på ett lugnt passningsspel, använda målvakten långt ut, ligga tätt i försvar och 
sätta våra målchanser.  
 
B- serien hemma mot Lunds Bois: 
Taggade tjejer som visar att de vill spela runt bollen.  Lunds Bois tjejer är lika taggade och det blir en 
match med bra tempo och tufft spel. Vi har bättre fokus i vårt spel och det blir en rättvis seger. 
 
Sydöstra serien borta mot IFK Trelleborg: 
Vi fortsätter att fokusera på vårt spel och idag blir det väldigt fysiskt spel. Trelleborg verkar stressade 
och har nog inte full fokus på matchen och spelar stundtals lite väl tufft.  Eloge till våra tjejer som inte tar 
åt sig av kommentarer och tacklingar utan fortsätter att spela boll tills domaren blåser. Rättvis seger i 
strålande solsken.  
 
P 13 med Henriks text. 
3 goa poäng efter seger mot min moderklubb. 
  
I helgens match mot Harrie FF var ett av huvudmålen att göra löpningar utan boll och framförallt i 
djupled. Ett annat var att sätta igång spelet oftare genom utkast. I första halvlek tog vi tag i spelet direkt 
och skapade chanser. Flera genom bollar i djupled. Vi kan dock påbörja löpningar innan boll slås och 
fler löpningar kan komma från innermittfält. Förutom sista 5 min av första halvlek så har vi spelet och 
gjort ett par mål. I andra halvlek tränar vi verkligen på att sätta igång spelet genom utkast. Bra att vi 
vågar! Spelet i övrigt blir sämre och vi kommer inte lika högt upp med laget. Gör dock ytterligare mål 
genom fina soloprestationer. (5-1). 
 
P 12 med Andreas text. 
Två hemmamatcher i lördags, första mot Furulunds IK i B-serie. Bra tempo i vårt spel, vi tog tag i 
matchen ganska snabbt. Ändå ganska jämnt i målgörandet, slutresultat 4-2. 
Andra matchen mot Bjärreds IF i C-serie. Bra passningsspel ledde till många målchanser som vi 
förvaltade väl. Bra press av killarna, vi vann mycket boll på motståndarnas planhalva. Slutresultat 7-1. 
 
F 11 med Henriks rader. 
Helgens första match spelade vi borta mot FC Staffanstorp och det blev en tuff tillställning med många 
hårda dueller och även om hemmalaget spelade väldigt bra så kämpar vi och sliter för varandra. 
Matchen kunde sluta precis hur som helst men vi vinner matchen med 5-3 efter att vi varit mycket 
effektiva framåt och med bra insatser från alla lagdelar.  
 
Det är tydligt att vi nu spelar i en serie där vi möter lag som spelar på en helt annan nivå än de lag vi 
mötte i våras. Uppflyttade till Gr B från Gr C undertecknads kommentar. 
 
Söndagens match spelade vi hemma mot Östra Torp-Smygehuk FF och även i den här matchen fick vi 
kämpa från början till slut. Motståndarna spräckte nollan i början av andra halvlek och det såg länge ut 
som om vi skulle förlora den här matchen men när det återstår några minuter av matchen gör vi mål och 
matchen slutar 1-1. 
 
P 11 och Richards rader. 
Två matcher för P 06, förlust både i A och B serien med uddamålet. Resultaten kunde egentligen lika 
bra tala till vår fördel, men vi får se till att det blir så nästa helg istället.  
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P 10 och Niclas text. 
P 10 Svart mot MFF vinst 3-1. 
Det känns alltid inspirerande att möta MFF. Tyvärr så har dom ingen organisation runt 
ungdomsmatcherna till exempel ett omklädningsrum. Nu till matchen. MFF spelar en individuellt fin 
fotboll men glömmer att passa bollen. Detta utnyttjade vi och hade ett kompakt och lågt försvar. 
Omställningarna var viktiga vilket avgjorde matchen till vår fördel.  
 
P 10 Vit mot Genarps IF 3-3. 
En rolig bortamatch i blött gräs där vi var det bättre laget utan att sätta våra chanser. Fint passningsspel 
och rörelse men tyvärr så har vi inte det lilla extra i avsluten.  
Jag tycker att helgens matcher är ett steg framåt en förra. Nu vet vi att killarna kommit igång efter 
sommarlovet😃 
 
P 09 och Jim med dessa rader från 3 matcher. 
Match A2 hemma mot MFF, vinst 11-0 
 
Grabbarna var extra taggade då det var MFF på andra sidan. MFF har mycket tekniska spelare men då 
vi startar i ett ursinnigt tempo med mycket högt presspel får de aldrig tid att lugna ner tempot. 
 Vi går upp till en 4-0 ledning, men de sista 5 min i första halvlek tar de över mer och mer då vi inte 
orkar pressa, skapar ett par chanser men ingen utdelning. Behövlig vila i paus och vi går in i andra med 
samma intensitet. Nu trillar bollarna in och vi spelar ut dem fullständigt och matchen slutar med en 11-0 
vinst. 
 
Match C1 hemma mot Linero IF, vinst 4-0 
 
Alltid tuffa matcher mot Linero IF som också spelar med bra bredd i spelet. Först en hel del positionskrig 
men efter ett par minuter tar vi över mer och mer. Vi har en lysande defensiv i matchen vilket gör att de 
aldrig riktigt får några vassa chanser. Kul dessutom att vi gör ett par riktigt fina spel mål där nästan alla 
spelare är involverade i uppspelsfasen. Stabil seger 4-0. 
 
Match B1 hemma Linero IF, vinst 7-1 
 
Nya lag fast mot samma klubb. I den här matchen var vi lite för överlägsna och resultatet skulle nog 
varit det dubbla med alla chanser som vi missade eller deras målvakt räddade. Fint spel rätt igenom 
hela matchen, alltid först på andra bollarna vilket gjorde att Linero IF hade svårt att etablera något 
anfalls spel. Vinst 7-1. 
 
F 07/F 06 födda 09/10 i IF Löddes knatteserie hemma på Romelvallen med Madeleins text. 
Hej här kommer några rader från dagens två matcher i knatte. 
Vilken härlig fotbollsförmiddag det blev på Romelevallen denna söndag. Det var laddade och 
förväntansfulla tjejer som steg ut på planen och som visade oss ledare att de tagit ett stort steg framåt i 
sin utveckling inom fotboll. 
 
Vi ställde upp med två olika lag i dagens två matcher. Båda lagen var på hugget och visade på god 
lagkänsla. Tjejerna vågade gå in i närkamper, spelade bollen till varandra och hjälpte varandra över 
planen. Vilket resulterade i totalt många mål framåt och endast ett bakåt, roligt att se!  
 
Laget nu i träning även en vardagskväll i veckan undertecknads kommentar. 
 
Susanna om arrangemanget för första gången för laget. 
Det gick väldigt bra. De flesta föräldrarna var på plats hela tiden o hjälpte till, vilket gjorde att vi kunde 
koncentrera oss på tjejerna. Vi hade även en väldig tur med vädret. 
Efter alla utgifter var betalda gjorde vi en vinst på ca 2000 kr. 
 
Både föräldrar och barn tycktes väldigt nöjda med dagen! 
 
P 09 (våra 8 åringar) och Henriks text.  
Vi tog emot Staffanstorps United som var fantastiskt duktiga och stundtals rullade runt bollen bra.  
Kul med bra motstånd!  
 
Våra backar gör ett jättejobb och är lugna och sansade i sitt spel.  
Mittfältet har vaknat på rätt sida idag och hjälper till och är snabba att vända spelet.  
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Där hänger inte Staffanstorps United riktigt med och många fina inlägg kommer fram till anfallet som 
hela tiden är i rörelse. Kul att killarna har fått in en sån härlig lagkänsla! 
Stor eloge till både Staffanstorps United och Veberöds AIF för det fina spel idag.  
 
Resultat 6-2 
 
P 07 och IF Löddes knatteserie med Fredriks rader. 
Då har knatteserien dragit igång igen efter sommaruppehållet för P 07. Vi var o gästade Linero IF. Alla 
killarna var taggade till tänderna o var uppe innan klockan ringde på morgonen. Fint spel överlag där 
killarna hittade löpvägar o passade bollen på ett mycket fint sätt. 3 vinster o 1 förlust känns fint. Alla ser 
fram mot träning på måndag. 

 

 


