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Staffans sammanfattning vecka 36 inför helgen 
 
 

 
 
 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Helg igen och skriver 4 september idag och åter en fulladdad fotbollshelg i småklubbsvärlden och stor 
EM helg för Svenska Herr Landslaget med match i Ryssland på lördag kl. 18.00 svensk tid och 
Österrike i Stockholm på tisdag kl. 20.45  och därefter vet vi väl förhoppningsvis lite mer om landslagets 
möjlighet att kvalificera sig till Frankrike nästa år även om det spelas 2 matcher till i oktober månad mot 
Lichtenstein borta och Moldavien hemma och slutspelet i Frankrike spelas juni månad 2016, 10/6-10/7 
och om Sverige kvalar in är i så fall är undertecknad med son på plats. 
  
Silly season slut i den stora fotbollsvärlden men faktiskt också i den lilla fotbollsvärlden, då 31 augusti 
var sista datum för att förstärka laget inför slutspurten i höstens alla serier. 
  
Kollar i Fogis och på Dam ytterst få för att endast skriva ett namn in i Södra Sandby IF, men också det 
största namnet av alla och Tova Nilsson klar för spel i blå tröja denna höst, men också så att Tova 
av olika skäl brutet kontraktet med Kristianstads DFF i Allsvenskan och för stunden slutat med sin 
fotboll och flyttat hem till Veberöd, men ska gå klart sista året på gymnasiet i Kristianstad (Tova född 97) 
och tar studenten till våren 2016. 
  
Har varit i kontakt med Tova både i telefon och via mail, samma med huvudtränaren Stefan Jönsson 
och naturligtvis önskar vi att få se en Tova tillbaka på fotbollsplanen men också så att vi ej kan påverka 
denna process utan intresset att börja spela igen måste komma från Tova själv och just nu varken vill 
vi/ska vi eller kan vi påverka hennes beslut. 
Däremot vet Tova att vi kommer ta emot henne med öppna famnar alla dagarna i veckan! 
  
Fick ett mail från henne i veckan där Tova tackar för all förståelse vi visar henne och Tova avslutar med 
orden vi hörs av! Någon liten dörr på glänt?  
 
På herr och ungdom betydligt fler namn in och ut per den 31 augusti. 
In.                                                                                           Ut. 
Hampus Ekdahl 99:a tillbaka från Lunds BK.                  Viktor Rosberg till Sövde IF. 
Jeff Petersson 96;a från Kvarnby IK och U 19 där.         Axel Rosberg Sövde IF. 
Anton Persson 97;a från Genarps IF.                              Johannes Mårtensson Sövde IF. 
                                                                                         Rikard Salmijärvi Sövde IF.    
                                                                                         Tintin Weschelbraun Torna Hällestads IF. 
  
  
Fler ut än in, men i både Johannes och Rikard knappt i spel i år, möjligen Johannes på bänken i  en 
eller två matcher i våras? Rikard ej spelat i år. 
Axel och Viktor valde att sluta efter sommaren och skrev på för Sövde IF, tråkigt men som 
undertecknad förstått det hela inget föreningen kunde gjort på annat sätt än att låta dessa två 
spelare lämna när de så ville.   
  
Kollar Sövde IF och deras laguppställning förra helgen och 16 spelare där 12 har spelat i den vita 
tröjan tidigare och de allra flesta av dessa 12 har också Veberöds AIF som moderklubb. 
Sätter pekfingret direkt på hur svårt det är idag att skapa 2 seniorlag i föreningen, då många väljer att 
spela i ett A lag i lägre serier. 
  
Just nu haglar som vanligt w.o. i alla B/U serier och i alla divisioner också. BK Flagg med 2 w.o. och 
mer än halva A laget i spel i U serien också som ett av många exempel och kanske också en förklaring 
till sämre resultat i höstens division 3 spel för BK Flagg? 
  
Nostalgiskt blickar undertecknad tillbaka till 60 talet och två reservlag i Kävlinge GIF och avslutade en 
kort karriär på toppen genom att vara reserv i reservlag 2 haha, men också minnen av större publik på 
dessa reservlagsmatcher än vad Veberöds AIF och Herrar A har idag. Sammanhållningen var A och O 
och aldrig under 35 spelare per träning. 
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Tintin målvakt från Göteborgs trakt och nu utlånad till Torna Hällestads IF och målvakt in i lillebror till 
Jesper och Hampus till juniortruppen tillsammans med Anton från Genarp.  
Jeff däremot i spel i A laget.   
  
Även på ungdomssidan har föreningen "tappat" 3 duktiga ungdomar i Fabian Kolgjini 01:a till Lunds BK. 
Sandra Rosèus 01;a till Staffanstorps GIF samt Axel Petersson 02;a till Kyrkheddinge IF. 
Känner Axel mest av dessa tre och nu i MFF:s fotbollsskola på Hagalidsskolan i Staffanstorp och länge 
haft en önskan om att spela med jämnåriga och 8 klasskamrater spelandes i Kyrkheddinge IF gjorde 
valet lätt till slut. 
  
Alltid tråkigt att mista VAIF:are men i vågskålen kan vi och ska vi också medge att vår förening har idag 
ca 30 spelare i våra ungdomslag som har annan postadress än Veberöd 
  
Däremot hälsar vi en tjej välkommen tillbaka till Veberöds AIF och namnet är Sara Carrick född 00 och 
spelat i Södra Sandby IF i år och snabb dispens välvilligt behandlad av Skåne Boll och Södra Sandby IF 
och spelklar 10 september och kommer att spela i F 14 Skåne som överårig. 
  
Fotbollsakademin. 
Start förra fredagen och 30 killar och tjejer på plats vid första träningen. Utmärkt siffra! 
Flest 05;or samt 06;or och 25 killar samt 5 tjejer denna första träning. 
  
Knattefotboll. 
5;e träningen av 9 och kanske den sista inskriven för året? Idag har vi 112 knattar/knattor i 
medlemsregistret. 
  
IF Löddes knatteserie och spel för P 08 (födda 07) på Romelevallen kl. 11.00 på söndag och 
spel under knappt 3 timmar.  
Välkomna ner för att kolla på matcher (8 sådana) och ta en fika med hembakat som vanligt. 
  
Medlemmar i Veberöds AIF. 
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, skrev undertecknad 2015-06-30 och då 347. 
  
2015-09-03 och nu kan vi lägga till minst 10 (flest knattar/knattor) men lite spridning i olika u-lag också 
några inskrivna och ej betalda ännu och föreningen snokar på rekordåret 2013 370.  
Skriver per 2015-09-03. Ca 360. 
  
Fotboll. 
21 matcher denna helg, färre än förra helgen men då var P 07 (födda 08) ute i spel med 4 lag och 8 
matcher. Vi ser juniorlaget i sin första hemmamatch på söndag kl. 16.00 och Österlen FF väntar.  
F 14 i Skåneserie står över i denna omgång och 11 lag i serien.  
P 15 Skåne i ny tuff match borta mot Eskilsminne IF och båda lagen med full pott och 6 poäng och 
även IF Limhamn Bunkeflo med 6 poäng i serieledning med bäst kvot före Eskilsminne IF och sedan 
Veberöds AIF. 
P 15 Södra och matchen redan i går kväll mot Sövestads IF vinst 3-0.  
P 14 avslutar matcherna på Svalebo denna helg med att möta Torns IF.   
  
7 matcher och 7 manna på Svalebo också denna helg och vi hade aldrig klarat av alla dessa matcher 
om föreningen ej haft konstgräset att spela på också. 
Idag en bra fördelning av spel på naturgräs och konstgräs av föreningens ungdomslag. 
 
Helgens matcher för seniorlagen. 
Herrar A först ut på lördag 5 september kl. 15.00 på Husiegårds IP mot Husie IF. 
Herrtruppen enligt Jonas; 
Adam Ravn, Jesper Ekdahl, Marcus Nilsson, Magnus Hommel, Ted Petrusson, Oliver Jönewi, 
Jakob Mattsson, Mattias Jönsson, Tobias Karlsson, Christian Svensson, Jeff Pettersson, Erik 
Roslund, Oskar Pott, Kristoffer Lindfors (välkommen tillbaka "Koffe" efter lång skadeläkning), 
Filip Qvist, Alexander Fredriksson samt Viktor Moberg. Lycka till pågar! 
 
 
Damer A och derbyt mellan Södra Sandby IF-Hardeberga BK/Harlösa IF i Södra Sandby söndag 6 
september kl. 14.00. 
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Damtruppen enligt Stefan; 
Kajsa Arkelius, Lina Jeppson, Sanna Jeppsson, Lina Härle (K), Hanna Engqvist, Louise Jonsson, 
Pia Sjöholm, Isabella Nilsson, Helen Rosén, Cathrine Jonsson, Ida Nilsson, Elin Jönsson,  
Moa Augustsson Holm, Anna Larsson samt Elin Johansson. Lycka till tjejer! 
  
Matcher som spelats i veckan.  
P 15 Sydvästra och Johnny Jönssons text. 
P15 södra borta mot Sövestads IF torsdagkväll.  
Första halvlek i regnväder på en fin gräsplan som passar ett bollspelande lag som Vaif. Tar dock 10-15 
minuter innan spelet sätter sig och vi utnyttjar både bredd och djup. Vi vinner boll tidigt men har också 
en tendens att förlora bollen lite för snabbt i början.  I takt med att Viktor och Nassir vinner sina matcher 
i matchen börjar chanserna komma med jämna mellanrum.  Vi sågar oss fram på vänsterkanten i 
omgångar och inlägg efter inlägg möts av anfallare m fl. i boxen. Det blir Toby som i tjugonde minuten i 
bortre delen av straffområdet avslutar ett vackert vänsterinlägg i mål. Sövestads IF kämpar vidare med 
omställningar men inget som den solida backlinjen eller PG inte kan hantera.  
Fler anfall kommer mot Sövestads målvakten och innan halvleken är slut har Toby satt sitt andra mål för 
dagen i samma position.  
I andra halvlek har vi ett gäng hel och halvchanser. Vårt bollinnehav tröttar ut Sövestads IF och till sist 
petar Simon in 3-0 och vi spelar av matchen.  En stabil insats av alla inklusive 02:orna Troy  
  
F 11 Veberöds AIF/Harlösa IF. Jenny Wanegårdhs text. 
C-serien hemmamatch mot Backarnas FF.  Återigen taggade tjejer, allt fokus på att vi ska vinna boll på 
motståndarnas planhalva och våga lyfta fram hela laget.  Vi får ett snabbt mål, och spelar bra. Massor 
av målchanser och tjejer som snackar och hjälper varandra.  4- 0 i halvtid och fokus på att fortsätta 
spela boll och vara offensiva.  I andra halvlek fortsätter vi att göra mål och kämpa.  12-0 i slutresultat 
fördelat på fem målskyttar.  En laginsats från början till slut. 
  
Jenny dagen efter. 
En reflektion från F 11: as match igår: 

Den "åttonde" spelaren var verkligen på plats på konstgräset igår under vår match mot Backarnas FF. 
Ett heltaggat lag fick känna av hur det är att få spela med publikens stöd i ryggen.  På ena långsidan 
bildade P 05 en våg och hejaramsor avlöste varandra.  På andra sidan svarade avbytarna i F04-05 och 
några F 06 på frågan " Andra sidan är ni klara?" "Jajamensan fattas bara ". Gåshud!!!! 
Vilken härlig stämning, och som en av tjejerna sade inför andra halvlek " Det känns som att vi spelar i 
MFF".  
F04-05 vill tacka P 05, F 06 och resten av publiken för ert fantastiska stöd under matchen igår.  

F 11 Harlösa IF/Veberöds AIF. Jenny igen. 
Sydöstra serien bortamatch mot SoGK Charlo. En match där vi har bollinnehav, målchanser och 
taggade tjejer.  Vi gör tre misstag i försvarsarbetet och detta utnyttjar motståndarna. 

Tyvärr har vi inte stolparna med oss idag och får skriva in ytterligare en förlust i protokollet. 3-0. 

  

En bra helg alla och fortsätt med att skicka några rader om era matcher. Hörs på tisdag/Staffan 

  
  
 


