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Staffans sammanfattning vecka 37 inför helgen 
 
 

 
 
 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Fredag 11 september och en ny fotbollshelg väntar föreningen och åter en helg med massor av matcher 
noga räknat 24 till antalet. 
  
Herrar A ut redan idag fredag kl. 19.00 på Romelevallen och GIF Nike väntar.  
6 juni vann VAIF bortamatchen med 4-1 just mot GIF Nike, men efter denna vinst har vi ej vunnit någon 
seriematch tyvärr.  
9 omgångar har spelats efter GIF Nike matchen borta och laget har tagit 2 poäng av 27 möjliga, svår 
begripligt för undertecknad som följer fotbollen lite från "sidan" numera och säkert fler som ställer denna 
fråga " vad har hänt med laget"?  
  
"Liket" sprattlar ännu dock och så länge den teoretiska möjligheten finns till division 3 spel 2016 ger 
laget ej upp. 
  
I kväll blir en kille född 2000 historisk som första seniorspelare i A truppen född på 2000 talet och endast 
15 år gammal och ett Stort Lycka Till och Hampus Runefjord var namnet. 
 
Herrar A och lagtruppen enligt Jonas; 
Jesper Ekdahl, Gustav Jönsson, Marcus Nilsson, Jakob Mattsson, Nicolai Paradis, Ted 
Petrusson, Markus Larsson, Oliver Jönewi. Viktor Moberg, Christian Svensson, Viktor Björk, 
Erik Roslund, Tobias Karlsson, Mattias Jönsson, Jeff Pettersson, Filip Qvist, Alexander 
Fredriksson samt Hampus Runefjord. Lycka till pågar! 
  
Damer A ut först på lördag 12 september kl. 13.00 borta mot Oxie SK, ett Oxie SK som ligger hjälplöst 
sist med 0 poäng efter 19 omgångar och laget ska hyllas för att de lyckats överhuvudtaget genomföra 
serien. Alla matcher ska spelas men här ska det vara 3 poäng. 
  
Just nu har undertecknad svårt att vara positiv till att Damlaget ska lyckas nå kvalplatsen, tyvärr.  
Ser inga förluster från någon av dessa 3 topplag med 3 omgångar kvar och kommer Hammenhögs IF ut 
till Dösjöbro med ytterligare 2 vinster innan sista omgången har de redan vunnit serien och då vinner 
sannolikt Dösjöbro IF denna toppmatch. Hoppas undertecknad har fel i sin analys. 
  
Damtruppen enligt Stefan; 
Kajsa Arkelius, Emma Larsson, Lina Jeppsson, Sanna Jeppsson, Lina Härle (K), Annelie Nilsson, 
Isabella Nilsson, Pia Sjöholm, Helen Rosén, Cathrine Jonsson, Elin Jönsson, Moa Augustsson 
Holm, Klara Höög, Anna Larsson, Erika Nilsson samt Elin Johansson. Lycka till tjejer! 
  
Damer A med 3 matcher kvar och Herrar A med 4 matcher och den 26 september respektive 3 oktober 
är det färdigspelat för båda lagen om inte kval väntar? 
  
Lite märkligt när samtidigt våra ungdomslag spelar till den 18 oktober och några även fram till 25 
oktober och idag återstår det hela 138 ungdomsmatcher att spela i höst! 
Än en gång tur att det numera finns konstgräs i Veberöd! 
  
Ungdomsmatcher. 
5 matcher nere på Svalebo och toppmatchen i P 15 Skåne på söndag kl. 12.00 mot obesegrade IF 
Limhamn Bunkeflo.  
  
F 14 Skåne till allsvenska FC Rosengård och match ikväll fredag kl. 19.00 i Malmö. 
 
Betydligt fler 7 mannamatcher på bortaplan denna helg än hemma. Se under rubriken ”Matcher” på 
hemsidan www.vaif.se  
  
Står över i denna omgång gör Juniorlaget igen tyvärr, P 15 Södra redan spelat (läs referat), P 01 
samt Damer U först ut på onsdag 16 september på Romelevallen.  
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En ny organisation kring 11 mannalagen på pojksidan håller på att växa fram och Bosse håller i 
trådarna tillsammans med alla tränare/ledare för 11 manna lagen i föreningen.  
Alla goda krafter behövs nu med detta stora antal spelare i 11 manna fotboll i VAIF. 
  
Bosse också in som tränare med ett pass i veckan för de båda P 15 lagen samt P 14 och som ett extra 
stöd för spelarnas personliga utveckling samt naturligtvis också en träning där teamet försöker utveckla 
killarna i både försvars som anfallsfotboll i ett lagtänks perspektiv.  
  
Föreningen försöker nu att undvika dubbelspel i det längsta under hösten och alla i träning i 00-01-02 
ska ha sin match varje vecka för att kunna utvecklas från sin kompetens.  
  
Ett 40 till 45 killar i denna träning och det stora "kapitalet” i fotbollsspelare som föreningen har och ska 
värna om. 
Bosse med hjälp av flera olika tränare är igång med träning för 00 på måndagar, 01/02 onsdagar och 
03-06 på fredagar. Kanon! 
  
Till detta ska läggas en knappt 20 tal spelare i Juniortruppen där ingen faller för åldersstrecket 2016 
utan samma killar finns tillgängliga nästa år. 
  
Juniorer som redan finns i seniortruppen eller provat på spel/träning vid vissa tillfällen är Alexander 
Fredriksson (97;a), Viktor Moberg (97:a), Adam Kristensson (97;a), Gustav Jönsson (97;a) 
Tobias Karlsson (98;a), Oskar Pott (98;a), samt nu också Hampus Runefjord (00;a).  Tobias samt 
Alexander permanent i seniortruppen. 
  
Här ser ni framtiden i Veberöds AIF + ett antal mer rutinerade killar födda tidigare på 90 talet och även 
några killar födda på 80 talet finns kvar i truppen även 2016 förhoppningsvis. 
 
IF Löddes knatteserie. 
Nytt sammandrag i IF Löddes knatteserie på Romelevallen på söndag 13 september kl. 11.00–14.00 
och våra 7 åringar (födda 08) finns att titta på.  
30 spelare i truppen och två lag i spel i Dösjöbro och 2 lag på Romelevallen på söndag.  
  
29 killar + 1 tjej i Julie som tappert hänger med i träningstruppen under Jims ledning och en stor 
tränarstab.  
Välkomna ner som vanligt för att se dessa 8 matcher och ta en fika som alltid.  
  
Bankmannen Martin Wanegårdh redovisar en vinst på knappt 4 000 kr från förra söndagens spel och 
serveringen då med våra 8 åringar (födda 07), kan detta fina resultat slåss denna söndag? 
  
Knatteträning. 
Träning 6 av 9 denna höst och nu är alla flitpriser beställda och vi ser fram emot en härlig 
knatteavslutning lördagen den 3 oktober. 
  
Fotbollsakademin. 
Fredageftermiddag och dags för den 3;e träningen på Svalebo och antalet har varit 30 respektive 26 på 
dessa två första träningar. 
  
Ungdomsledarmöte. 
En påminnelse om att ni alla reseverar söndagen den 15 november och höstens stora 
ungdomsledarmöte. 
  
Dansgala 2016. 
Först ut med nyheten naturligtvis i detta veckobrev och anteckna 27-28 maj 2016. Perikles klara och 
förhandlingar pågår om orkestrar på lördagen.  
Vi ser med stor sannolikhet Perikles tillsammans med discjockey på fredagen. Ett uppslag som också 
PEX frontfiguren i Perikles har lanserat. 
  
Den vikande publiksiffran de senaste åren och därmed föreningens ekonomiska överskott blir ej 
tillräckligt stort med detta stora och arbetskrävande arrangemang för tillfället. 
Värt att prova något nytt. 
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Bingolotto i Göteborg och stor avslutning i Folkspel Cup. 
Nu på torsdag den 17 september åker föreningens ordförande Nils-Åke Stålring med hustrun Mona till 
Göteborg för att under ett dygn vara med i den storslagna prisutdelningen i Folkspel Cup och ett 
prisbord på 2,5 miljoner som ska fördelas ut via olika ceremonier till 50 föreningar. Högsta prischeck 
100 000 kr. 
  
Lennart Fridh har satt ribban högt med att plocka hem 50 000 kr i våras och ansvaret vilar tungt på Nils-
Åke denna gång. 
Först att meddela summans storlek i Sverige blir från undertecknads veckorapport nästa fredag! 
  
Champions League. 
Kl. 12.21 torsdag kommer undertecknad igenom tombolan på Ticnet och en av 3 000 medlemmar av 8 
000 sådana som just nu har 3 matchbiljetter till Champions League i höst.  
Biljetterna slut kl. 12.28. 
Lyckades skrämma mina närmsta arbetskamrater i storrummet med ett vrålande och även ett stort high 
five genomförande.   
Kostade ett par wienerflätor som vanligt till fikan. 
  
Hörs igen på tisdag och som vanligt förväntar undertecknad på ett stort antal referat från era matcher 
runt om i Skåne. Gärna redan i helgen eller senast måndagkväll. 
  
Hälsar Staffan. 
  
Spelade matcher i veckan.  
P 15 Södra. Johnys text. 
På onsdagen hade vi serieledarna Ystad IF på besök på Svalebo. Ett lag som vi i våras slog med visst 
besvär med 3-2 på bortaplan. Då med en stark VAIF uppställning med flera spelare från P00 Skåne på 
plan.  

Vi får nu på hösten möta ett ganska komplett lag med en del riktigt bollsäkra killar och så vitt vi förstod 
endast 00:or. Vi förberedde oss på ett ganska rakt spel, utan att för den delen handla om långbollar, 
men de är duktiga på att vägga eller driva sig igen om centralt. Bengt pratade även om att vi i 
försvarsläge jobbar med försvar och press från anfallet och hela vägen ned men att vi vid vunnen boll 
ska bredda upp och komma framåt den vägen. Matchen spelas i ett bra tempo och YIF vinner mittfältet 
och kommer i våg efter våg mot vårt försvar. Vi reder ut de flesta chanserna men skapar inte mycket 
framåt då bollinnehavet blir för kort. 0-1 på ett fint genombrott från en av YIFs tekniska spelare (off side 
enligt de som stod i linje) och 0-2 på hörna där vi inte riktigt tog kampen i luftrummet (som vi också 
pratat om) 

I andra får vi betydligt mer bollinnehav även om vi fortfarande ger YIF stort utrymme på mittfältet. 
Backlinjen under största delen av andra halvlek består av tre 01-or och en 02-a, så i det sammanhanget 
ser det bra ut med lite fler matcher i benen tillsammans.  0-3 kommer på ett riktigt vackert skott otagbart 
för Linus i målet. Vi fortsätter att kämpa på och via en lång frispark från Liam kan Josef knoppa in 1-3 
vid bortre stolpen.  

Sammanfattningsvis en riktigt bra match för oss mot ett bra motstånd som utvecklar laget. Syns vid flera 
tillfällen att vi inte har så många matcher tillsammans men också många positiva inslag med hårt arbete 
på många fötter. Framförallt klarar killarna av att byta positioner smidigt under andra halvlek då vi får 
skador/känningar på Baram, Sharam och Svante som vi väljer att vila. Nu ser vi fram emot nästa match. 

P 12 Vit. Stefans text. 
Det blev tyvärr förlust mot ett fysiskt starkt Kyrkheddinge IF. Killarna stod upp ganska bra men mattades 
av i slutet av matchen. Stundtals spelade båda lagen bra fotboll.  

Killarna visade fin inställning matchen igenom vilket är ett fall framåt. Slutresultat 3-0. 

 


