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 Staffans sammanfattning vecka 37 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

I bland får man rätt och Herrar A tar sin tredje vinst på rad mot ett kraftigt decimerat lag i Öja FF denna 
fredag. Ett halvt dussin spelare saknades i motståndarlaget, men som någon klok person sa att man 
kan aldrig spela mot mer än de spelare som motståndarlaget ställer upp med, skador, avstängningar 
mm ingår i spelet. 4-2 till slut efter åter en ledning med 3-0 precis som mot Önneköps IF. 9 poäng på 
dessa tre matcher och laget "lyfter" från en kvalplats till att för stunden ligga på en plats som leder till 
division 4 spel även nästa år. 3 matcher kvar av säsongen och absolut inget är klart ännu. 

Damer A. Södra Sandby IF. Stor seger igen nu med 8-0 mot Uppåkra IF borta, men tyvärr vinner 
Skurups AIF samt Husie IF alla sina matcher samtidigt och laget kommer ej närmre de 2 topplagen. 

MFF-IFK Göteborg. 3-1. 
Åres bästa match på SWEDBANK i en underbar högsommarkväll. Spännande match bra tempo tuffa 
närkamper och publiken med från början detta var nog en upplevelse långt över förväntningar från 
föreningens P 08 lag. 

Jessica G mailar följande text idag 
I måndags fick vi i P 08 och Sheila från F06/07 uppleva en toppmatch i allsvenskan mellan MFF-
Göteborg. 

En del fick spela förmatch och fem killar fick gå in som maskot. En häftig upplevelse att få vara inne på 
Swedbanks gräs. Som någon kille sa: tror du att jag får spela här igen? 
Nöjda och trötta killar som åkte hem till Veberöd en sen måndags kväll. 

Referat från helgens matcher. 
Herrar A. 
3;e vinsten på rad och nu har laget det i egna händer för första gången sen slutet av april. Bättre sent 
än aldrig kan man väl skriva. 

Tog ett snack med Markus "Lalle" Larsson under knatteträningen i lördags och en påtagligt nöjd 
Markus. Självförtroendet vuxet på samtliga i laget en bättre träningsnärvaro ett ökat tempo också och 
på träningen och nu är alla i truppen inställda på att detta ska vi klara av utan kval.  

Bra att våra två forwardar fick göra alla 4 målen i fredags och allt hade varit kanon om inte Kristoffer 
Lindfors fått sin 3;e varning i matchminut 85, hade undertecknad varit tränare för laget och det ska 
kanske föreningen vara glada över att det ej är så hade undertecknad i varje fall tagit av spelare som 
riskerade avstängning med de få minuter som återstod av matchen, för än en gång truppen är tunn och 
föreningen har nu lämnat 2 w.o. matcher på rad för Herrar B. 

Än en gång juniorer pojklagsspelare ska få chansen men inte just nu i denna utsatta position som laget 
befinner sig i. 

Hammenhögs IF på lördag borta och nu får inga lag underskattas även om Hammenhögs IF är klara för 
division 5 spel nästa säsong. Matcher kan förloras men inte av skäl som underskattning. 

Veberöds AIF 4  

 20’ Philip Olsson  
 22’ Philip Olsson  
 31’ Mattias Jönsson  
 73’ Mattias Jönsson 
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Damer A. Stefans text. 
En lördagseftermiddag med fantastiskt (sen)sommarväder trots att vi närmar oss mitten på september 
men bara att njuta så länge sommaren håller i!! Bortamatch på Uppåkravallen som är en i princip helt ny 
idrottsplats med klubbhus/kiosk/omklädningsrum, naturgräsplan samt två konstgräsplaner...inte utan att 
man blir lite avundsjuk på förutsättningarna som finns i en del kommuner. De senaste matcherna har vi 
kunnat njuta av massor med mål och även ett spel som stämmer bättre och bättre och därför lite trist att 
säsongen redan lider mot sitt slut kan man tycka. För visst är det "fantastiskt" att flertalet seniorserier tar 
slut redan typ 24/9 (vilket är långt tidigare än flertalet ungdomsserier) dvs. det skulle kunna vara typ en 
månad kvar med goda yttre förutsättningar att spela seriespel men pga. kvalmatcher så "måste" 
serierna vara färdigspelade redan i slutet på september vilket naturligtvis har effekten att höstupptakten 
på seniorseriematcherna måste ske redan i början på augusti för att hinna klart alla ordinarie omgångar. 
Helt vansinnigt enligt mitt sätt att se det och det bl.a. utifrån att vi ser allt yngre och yngre seniorlag dvs. 
spelare som ofta är bortresta fram till skolstarten så att skjuta fram höstsäsongen typ 2-3 veckor vore 
kanske något för förbunden att fundera över? För att återgå till dagens match så var det som sagt 
vädermässigt sett perfekta förhållanden för alla aktörer och åskådare på Uppåkravallen. Ett Uppåkra 
som de senaste säsongerna lyckats sätta käppar i våra "kvalhjul" men som nu kämpar för att undvika 
kvalspel/nedflyttning till division 3 dvs. detta var INTE någon på förhand lätt bortamatch. Vi tar tag i 
bollen direkt men får inget riktigt flyt eftersom vi står lite på hälarna samt är lite för slarviga i 
passning/mottagning. Även lite förvånad över den relativt höga press som Uppåkra sätter men allt 
eftersom tiden går så gynnar det oss mer och mer och vi får stora ytor att jobba på framförallt centralt. 
Vi skapar ett antal jättelägen redan under första kvarten men det är först på en hörna efter ca 25 
minuter som vi spräcker nollan. Effekten blir precis som vanligt dvs. vi slappnar av mer, får igång boll, 
ben och huvud ordentligt och vi rullar bort Uppåkra gång på gång och under sista ca 20 minuterna i 
första halvlek gör vi fyra mål dvs. ledning 4-0 i paus. Inledningen på 2:a halvlek är slutet på den 1:a 
väldigt lik dvs. vi äger boll, kommer till fina avslutslägen och punkterar matchen med 5-0 redan efter ca 
50 minuters spel. Uppåkra försöker kriga på men givetvis tung uppförsbacke då dom helt enkelt inte 
kommer åt oss utan vi tar oss fram och igenom på ett jättebra sätt. Vi gör ett antal byten tidigt i 2:a, 
matchbilden består halvleken ut, vi spelar riktigt bra och när domaren blåser av matchen står det 0-8 på 
resultattavlan och vi närmar oss (för andra året i rad) 100 gjorda seriemål! Som sagt var känns det lite 
tråkigt att säsongen snart är över gällande tävlingsmatcher dvs. nu när vi känner att spelet "kuggar i" 
bättre och bättre men vi tar tillfället i akt att i återstående matcher bygga vidare inför säsongen 2017!! 
Även om hoppet är det sista som överger oss samt att det fortfarande finns en teoretisk chans att nå 
kvalspel innevarande säsong, har jag svårt att se att varken Skurup eller Husie kommer att drabbas av 
någon kvalfrossa som gör att dom tappar bort fem poäng i de två återstående matcherna. Nästa match 
mot ett spelskickligt och roligt lag att möta då BK Höllviken kommer till Sandbyvallen lördagen den 17/9 
kl. 13.00. Bra jobbat tjejer, nu laddar vi med en bra träningsvecka inför mötet mot Höllviken! 

 

Juniorlag. Bosses text. 
Vi mötte Svedala IF som låg tvåa i tabellen och gjort bra resultat. De ställde upp med ett lag bestående 
av spelare födda i huvudsak 99-98 medan vårt lag bestod av spelare 97-01.  

 
Denna skillnad i storlek märktes också i matchen då vi ofta drog det korta strået i närkamperna. 
När det gäller spelet så spelade vi stundtals vägvinnande fotboll men pga. motståndarnas fysiska 
närkampsspel så lyckades vi inte hålla i det spelet i tillräckligt långa stunder. 
I 5:e min tog vi dock ledningen efter ett fint passningsspel som friställde Oskar Pott som behärskat 
gjorde 1-0. 
Vi fortsatte att skapa friläge men var inte tillräckligt kyliga i avsluten som ofta hamnade mitt på 
målvakten. I 15:e min kvitterade så Svedala efter att vi varit lite övermodiga i en uppspelsfas med 
resultat att vi tappade boll på egen planhalva och de kom fria med Linus och kunde höra 1-1. 
Matchen fortsatte som den börjat och vi skapar nya frilägen utan att göra mål. I 23:e min får så Svedala 
IF olyckligt en straff sig tilldömd där vi anser att bollen söker handen och vi kommer i underläge 1-2. 
Efter det tappar vi lite mod och det blir hafsig fotboll från båda lagen. Trots det har vi ytterligare läge att 
göra mål men det vill sig inte. Istället tappar vi återigen boll på egen planhalva i en uppspelsfas och 
Svedala IF kan göra 3-1 i 44:e min. 
 
Andra halvlek blev den första lik och efterhand som tiden gick blev Svedalaspelarna mera griniga och 
drog på sig många gula kort. För vår del skapade vi nya frilägen men målen uteblev. Runt minut 80 får 
så Svedala IF två utvisningar och vi trycker på för att kvittera.  
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Vi lyckas också genom August reducera till 2-3 och hade efter det ytterligare lägen med bl.a. några 
stolp- och ribbträffar men bollen ville inte gå in. 
Slutresultat 3-2 till Svedala IF. 
En tung men lärorik förlust var ett faktum. Fotboll går som bekant ut på att det lag som gör flest mål 
vinner och då hjälper det inte hur bra man spelar för det ger inga poäng. Däremot brukar det på sikt ge 
bäst resultat. 
Vi tar med oss många positiva saker och jobbar på att minimera det som inte var bra. 
Ledarna 
 

F 14. Rogers text. 
Lördags var det borta match mot Svedala IF/Skabersjö. 

Pga. spelare brist från Svedala IF blev det ingen 11- manna match utan 9- manna. 
Började matchen med högt tryck på motståndarna och gjorde 1-0 efter bara några minuter spelat. Efter 
det vet ej vad som hände mer att våra målchanser satt inte utan motståndare gjorde, i halvtid låg vi 
under med 4-1.  
Ett bra pep talk i halvlek, började vi återhämtning för vinst, Som nästan lyckades med  
Matchen slutade 5-5, mycket bra jobbat av tjejerna. 
 

P 14. Stefans text.  
Dagens match mot LB07 slutade 4-4. Tycker synd om killarna då de verkligen stod upp i närkamperna 
och presterade fin fotboll. 

Vi var värda tre poäng idag. LB07 var dock kliniska i sina avslut. De hade inte mer än 4-5 målchanser 
medan vi hade långt mycket fler än vad resultatet visar. 
Jag tycker att killarna är på rätt väg och vi presterar bättre och bättre för varje vecka. 

F 12 V/H. Jennys text. 
Hemmamatch mot FC Rosengård och tokladdade tjejer.  Det blev en riktigt bra match med högt tempo 
från början till slut.  Fina passningar och härlig laganda.  Tjejerna spelar fantastiskt fin fotboll just nu! 
Tyvärr förlorar vi denna väldigt jämna match 0-1, men vi gjorde allt vi kunde och mer än 100 % kan vi 
inte begära.  En jämn serie där det efter fem omgångar startar om igen, känns som att alla kan slå alla, 
så nu håller vi tummarna för att vi får med oss lite fler poäng! 

F 12 H/V. 
Står över denna omgång. 

P 12 Svart och Vit. 
Båda lagen stod över i denna omgång- 

F 11. 
Spelar på torsdag. 

P 11 Svart och Vit. Andreas rader. 
Vi spelade två hemmamatcher i lördags: 

Mot Höörs IS, ett bra lag i toppen av serien. Tyvärr hade våra spelare inte vaknat i första halvlek och 
målen rann in, underläge 0-5 i halvtid. Vi spelade upp oss rejält i andra men matchen var tyvärr redan 
förlorad. Slutresultat 0-5. 
  
Andra matchen mot Kyrkheddinge IF. Vi fick dubblera ett par spelare från första matchen pga. sjukdom. 
I denna match blev vi lite för överlägsna men kul att se att alla spelare spelade bra tillsammans. 
Slutresultat 8-2. 

F 10. Henriks rader. 
I lördags tog vi emot Lunds BK hemma och det blev aldrig riktigt spännande, när domaren blåser av 
första halvlek leder vi med 6-0 och trots att motståndarna då också passar på att byta målvakt så slutar 
matchen 9-1. Det blir svårt att hålla tempot uppe och bibehålla koncentrationen när motståndarna inte 
bjuder på något större motstånd. Tjejerna fick i alla fall öva på målskyttet vilket kan behövas för i de 
kvarstående seriematcherna kommer vi att få betydligt tuffare motstånd. 
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P 10 Svart och Vit. Richards rader. 
Två matcher för P06 där vi mötte Bjärreds IF på lördagen och lyckades vinna med 2-1 efter stundtals 
bra spel. Vi skulle redan stängt matchen i första halvlek men det blev tyvärr onödigt nervöst enda till 
slutsignalen. 

Nästa match mötte vi Södra Sandby IF där det tyvärr blev förlust efter en väldigt passiv första halvlek. 

P 9 Svart. Martins text. 
Niklas bortrest, så undertecknad ryckte in för en insats i dagens hemmamatch mot GIF Nike. En 
motståndare som verkligen försöker att spela sig fram längs marken. Nike började bäst och hade mest 
boll, men efter en snabb omställning tar vi lite turligt ledningen efter ett misslyckat inlägg som letade sig 
snyggt in vid bortre burgaveln. Efter detta var det inget snack om saken, vi tog över, hittade några fina 
passningskombinationer, skapade mängder av klara målchanser och kunde inkassera en stabil 4-0-
seger. Om man skall hitta något som vi kunde gjort bättre är det just effektiviteten på de många chanser 
vi skapar. Detta var verkligen en lagseger där samtliga våra killar bidrog till det fina spelet. Beröm till 
Nike och dess trevliga ledare för att de fortsatte att spela boll matchen igenom. Extra glädjande att vi 
fick hålla nollan för första gången i höst. Nike skapade många hörnor, som vi haft så svårt att försvara 
oss på, men försvarsspelet var klockrent idag så våra motståndare kom bara fram till halvchanser. 

P 9 Vit.  Jims rader. 
Lunds FF stod för motståndet idag. Totalt i år har vi spelat 40 matcher (både 5- och 7 manna) och har 
bara en förlust just mot Lunds FF i våras. Både tränare och killarna var taggade idag för revansch. 

Vi låg på från start och bollen var mestadels på motståndarnas planhalva vilket resulterade i många 
avslut och en hel del mål. I halvlek leder vi med 6-0 och Lunds FF byter målvakt och han gör många 
fina räddningar. Han håller nere siffrorna i andra halvlek. Vinst idag med 11-1. 

P 8 IF Löddes knatteserie. 
Kommer senare i veckan med text. 

Hörs igen på fredag. 

Hälsar Staffan 

 


