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 Staffans sammanfattning vecka 39 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare,  

Ännu en helg full av fotbollsmatcher är över och precis kommit hem efter sett matchen MFF-HIF 2-0, 
men mycket som hände i denna match som gjorde att matchen levde i 90 minuter. Rosenberg skadad 
redan i första halvlek, dansken AC gick också i sönder precis innan halvlek då hittills bästa spelare på 
plan. In med Rakip och när andra halvlek ska starta gör MFF ytterligare 2 byten Pa Konate in samt 
Mattias Svanberg född 99 lika gammal som 0scar Pettersson och gör enligt många inklusive 
undertecknad en kanonhalvlek krönt med att göra 2-0 i matchminut 90. Ut i paus Rasmus Bengtsson för 
elfte gången minst och helt klart måste MFF köpa in en mittback till nästa säsong som kan spela 3 
matcher på rad.  

Nu ska detta veckobrev handla om Veberöds AIF och snabbt över till Herrar A och som i en otrolig 
vändning får till 3-3 efter underläge 0-3 till matchminut 80 och en poäng som kan vara guld värd när 
tabellen ska fastställas nästa söndag 2 oktober. Inga resultat gick vår väg och bäst att försöka vinna 
borta mot IFK Simrishamn i sista omgången. 

Skånekurd FF får kvala men lag 10 ej klart utan 4 lag är inblandade i att undvika just denna placering 
10. 

6. Veberöds AIF 29 poäng, 7. Öja FF27 poäng, 8. IFK Simrishamn 27 poäng samt  
9. Rydsgårds AIF 26 poäng.  

Vinner lag 7, 8, samt 9 måste VAIF ta en poäng borta mot IFK Simrishamn. 

En spännande söndag 2 oktober väntar föreningen. 

 

Romelecupen 2017. 

Utökade åldersklasser 2017. 

Pojkar födda 01-10. 
Flickor födda 01-08. 
10 åldersklasser för pojkar 2017. 
8 åldersklasser för flickor 2017. 

Undertecknad vill ha alla Veberöds AIF:s ungdomslag i anmälningsboxen direkt och sen får vi se om 
alla åldersklasser når upp till minium på 8 lag för att klassen ska starta. 

I dag tisdag ca 15 VAIF lag anmälda, hoppas på ytterligare 10 lag från föreningen. 

Hörs igen på fredag och nu börjar antalet matcher sjunka om helgerna. Ca 20 till helgen. 

Hälsar Staffan 
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Sammanfattning av helgens alla seriematcher. 

Herrar A. 
3-3 mot Hörby FF som då också förlorade första platsen till Lunds SK, nu visar det sig att detta var ej 
någon katastrof då båda lagen kommer att flyttas upp till division 3. 

Bästa tvåa i division 4 Skåne får en direkt uppflyttning och det blir tvåan i denna Division 4 Östra serien 
som tar platsen. 

Veberöds AIF3  

 80’ Ted Petrusson  

 84’ Hugo Lindelöf  

 89’ Edwin Song Yuh  

Hörby FF 3  

 1’ Kim Johansson  

 45’ Fisnik Alaj  

 55’ Fisnik Alaj 

Undertecknad bad Hugo (född 00) beskriva sina intryck efter sin debut på planen efter suttit på bänken i 
ett halvt dussn A-lagsmatcher. 

Det kändes bra att äntligen få göra debut i A-laget. När det är 20 minuter kvar av matchen så blev jag 
inbytt för att främst jobba defensivt men när Ted gör vårt första mål så börjar vi jaga efter fler. Efter ca 5 
minuter så får jag bollen en liten bit in i straffområdet från vänster sida. 

Jag tog emot bollen lade den åt sidan och såg luckan i vänstra nedre hörnet av målet och så placerar 
jag boll. Att göra mål i en sådan viktig match och i sin debut blir oförglömligt men vi hade inte tid för att 
fira målet utan vi ville ha minst ett mål till som Song fixar.  

Debuten gick väldigt bra, med 1 mål och trots att jag är mittback så kände jag mig ganska stabil på 
mittfältet. Tack Hugo! 

Damer A.         BK Olympic - Dam A : 1-5 (1-2) 
 
Ungt lag tog tre poäng i säsongsavslutningen. (Benny Fehrlund) 
Säsongens sista match i seriespelet för damerna blev en ganska medioker tillställning. En match som 
inte betydde något för seriens utgång för något av lagen, möjligen att vid poäng hade Olympic inte 
kommit sist i tabellen. 
Detta var förmodligen en morot för våra motståndare som spelade betydligt mer aggressivt än vad 
tjejerna från Sandby gjorde i stora delar av matchen. Det var för lite rörelse i laget och det slarvades i 
passningsspelet och mottagningar. 
Emellanåt glimrade spelet till och vi visar vilken klass det finns i detta laget, det gör att ställningen i 
halvtid är 2-1 till bortalaget. I halvtid pratar vi om att inställningen måste vara bättre, och vi lyfter spelet 
en del denna halvlek. 
I helgens match har vi med en del tjejer från de yngre leden och det är fantastiskt kul som tränare att se 
hur respektlöst de går in i matchen och verkligen tar för sig! Det visar verkligen att det finns talangfulla 
spelare som knackar på porten till Damsenior! 
Bättre inställning i kombination med lite bättre spel gör att Olympic får det jobbigare i andra halvlek och 
vi gör tre mål till och slutresultatet skrivs till 1-5. Noterbart att Isabella Nilsson gör två mål i matchen och 
har sammanlagt gjort 30 mål denna säsongen och vinner på detta skytteligan! Som tränare vill jag 
passa på att tacka för denna säsongen och är full av tillförsikt inför kommande säsong!! 

Länk till matchrapport:  
http://www.skaneboll.se/match/?scr=result&fmid=3203263 
 
Länk till serietabell Dam Div 2 Södra:  
http://www.skaneboll.se/information/?scr=table&ftid=61851 

http://www.skaneboll.se/information/?flid=26686
http://www.skaneboll.se/information/?flid=76463
http://www.skaneboll.se/match/?scr=result&fmid=3203263
http://www.skaneboll.se/information/?scr=table&ftid=61851
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Herrar B. 
Andra laget som seglar i hamn och serien färdigspelad och vinst med 5-2 måndagkväll hemma mot 
Stehags AIF. 

Veberöds AIF  5  

 9’ Mattias Jönsson  

 36’ Edwin Song Yuh  

 40’ Viktor Björk  

 60’ Filip Qvist  

 76’ Hassan Rezai  

Stehags AIF 2 

 75’ Kennie Stålhammar  

 84’ Rasmus Nilsson  

Juniorlag. Bosses text. 
Höstens myckna matchande har tyvärr resulterat i att vi för tillfället har många skador i truppen. Efter 
stort pusslande kunde vi till slut ändå ställa upp med 12 spelare i matchen borta mot Åkarps IF.  

Ett lag som inför matchen hade lika många poäng som vi och som i likhet med oss är nystartat den här 
säsongen. 
 
Vid genomgången inför match var vi överens om att göra vårt bästa för att återigen komma upp i den 
standard som vi vet att vi har när allt klaffar. Ganska snart i matchen inser vi dock att det skulle bli svårt 
att prestera en trevlig och vägvinnande fotboll då Åkarps IF hade storväxta och några år äldre spelare 
och de spelade mycket med långa bollar och gick på kontring. 
 
Matchen präglades dessutom av mycket kamp och missade passningar och det blev aldrig något ordnat 
spel från något av lagen. Vi hade svårt att hävda oss i närkamperna mot de storväxta Åkarpsspelarna 
och vi lyckades inte heller komma in i vårt vägvinnande kortpassningsspel utan fastnade i samma 
agerande som Åkarps IF med långa bollar som ofta enkelt togs om hand av deras lång försvarare. 
 
Precis före halvtid i 44 minuten lyckades så Åkarps IF via en omställning göra 1-0. 
 
I halvtid känner vi oss dock inte slagna även om vi alla var missnöjda med matchens status och 
utseende. För att få en ändring på matchbilden ändrade vi till 4-5-1 med målet att vinna fler bollar 
centralt. 
 
Andra halvlek startade också bra med att vi vinner fler bollar centralt och efter fem minuter kvitterar vi till 
1-1 genom Mahdi. Tyvärr gled matchbilden sedan återigen över till mycket kamp och i ledarstaben 
diskuterade vi i 60 minuten om vi skulle satsa mer offensivt för att gå segrande ur kampen. I samma 
stund skadade sig tyvärr Leo då han sträckte baksidan på låret och tvingades utgå. Nu var vi återigen 
precis som i förra matchen utan avbytare och valde då att inte ändra. 
 
I 80 minuten tog så Åkarps IF återigen ledningen då de gör 2-1. I det läget satsade vi allt på ett kort och 
gick ned på en trebackslinje för att kvittera. Vi kommer nära några gånger men lyckades inte göra mål 
utan istället kontrar Åkarps IF i 85:e minuten och gör 3-1.  
Från matchen tar vi med oss att viljan hela tiden fanns där och trots att vi inte fick till det spel vi önskade 
så kämpade vi och tappade inte humöret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skaneboll.se/information/?flid=109421
http://www.skaneboll.se/information/?flid=82477
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F 14. Rogers text. 
Borta match mot blentarp i lördags . 
 
Matchen började bra för vår del tar ledning efter ca 10 min spel . Sen börja motståndarna med sina lång 
bollar upp till anfallarna som är både snabba och starka, våra backar har svårt att hinna med. I halvlek 
står det 3-1.  
Andra halvlek spelar vi mycket bra fotboll vågar hålla i bollen och passa igenom oss i svåra situation . 
Motståndarna fortsätter spela sitt spel  bra försvar spel med långa bollar till anfallarna , som visar sig 
vara det bästa för deras del. Vi hinner inte ta upp underläget så Matchen slutar med förlust 8-5. Bra 
jobba ändå av alla tjejerna. 

P 14. Stefans rader.  
Vi mötte IFK Klagshamn på lördagen. Ett fysiskt starkt lag att möta. Många långbollar och snabba 
grabbar att försvara sig mot. Vi gör det bra och inställningen är rätt. Klagshamn tar ledningen i mitten av 
1:a halvlek men i sista minuten av halvleken kvitterar vi via en frispark som går direkt i mål. En skön 
vitamininjektion inför 2:a halvlek. 

Efter paus tar vi över spelet och pressar dem ganska rejält. Tyvärr lyckas vi inte göra ngt mål i denna 
härliga period utan Klagshamn gör 2-1 istället. Vi har chansen att kvittera när vi får en straff. Målvakten 
gör en bra räddning och i matchens slutskede gör sedan Klagshamn sitt tredje mål och matchen slutar 
1-3. 
Trots förlust så är vi nöjda med grabbarnas inställning och kämpainsats. Stort tack till William och Philip 
från P04 som hoppade in med kort varsel efter en del återbud. 

F 12 V/H. Jennys text. 
Södra A. serien : Bortamatch mot Hyllie IK och allt som stämde igår är bortblåst idag. Vi jagar boll och 
motståndare hela matchen igenom. De får in ett tidigt mål, vi har skott i ribban och de gör sedan ett mål 
till. Ny bra målchans för oss, men istället gör de enkelt ett tredje mål. Försöker få igång vårt spel och vi 
höjer oss i andra halvlek, men idag är motståndet för svårt och tyvärr förlust. 

F 12 H/V. Jenny igen. 
Matchrapport från F12 sydöstra serien :  
Hemmamatch mot Spjutstorp i strålande solsken och med 10 spelsugna tjejer. Vi pratar mycket innan 
matchen om att fokusera på att rulla boll och hålla sina positioner. Utdelning redan efter någon minut. 
Och resten av matchen kan man inte annat än att stå och njuta. Idag stämde allt, vi är fokuserade och 
låter bollen göra jobbet. Fokus i alla lagdelar och en bra laginsats. Motståndarna har det jobbigt idag 
och vi ser till att de inte kommer till mer än en handfull ofarliga avslut. Inget snack om saken idag, 
välförtjänt vinst. 

P 12 Svart. Henriks rader.        VAIF– Värpinge IF 
Vi mötte ett Värpinge IF som backade hem ordentligt. Killarna blev konfunderade när de fick så mycket 
tid på sig med bollen. Bolltempot blev lågt och de blev stillastående. Det skapades dock många chanser 
och efter en stund kom målen också. De kom på många olika sätt, bl a skott utifrån, hörna, 
genomskärare. Det blev sedan en ganska avslagen match (resultat 6-2).  

P 12 Vit. Henrik igen.               VAIF – Lunds SK 
Ett topplag väntade som inte förlorat ngn match. Det blev mycket jämnt. Båda lagen kämpade hårt och 
försökte spela sig igenom. 0-0 stod sig länge innan Lund tar ledningen. Killarna ger dock inte upp och vi 
lyckas senare kvittera. Därefter är matchen fortsatt jämn! Det ser ut att bli oavgjort men i sista sekunden 
gör de mål efter hörna. Killarna gör en bra kämpainsats och vi fick bra hjälp av 4 st 05’or som skötte sig 
utmärkt. (resultat 1-2) 

F 11. Jenny igen. 
F11 match är framflyttad. Återkommer när vi har speldatum klart.  
 
P 11 Svart. Anders text. 
Rapport från en trött biträdande ledare...Idag mötte vi ett Södra Sandby IF som var mer taggade än vad 
de vita gänget var! Vi tar ledningen med 0-1 och spelar en bra match. Sen tappar vi allt efter några 
turmål för SSIF, 
4-1 i halvlek blir till förlust med 13-1... Att vi är med i första halvlek och försöker är det som vi tar med 
oss, andra halvlek drar vi ett stort ——— över.. 
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F 10. Henriks rad. 
Det blev dessvärre ingen match för vår del, våra motståndare Uppåkra lämnade återbud för att stora 
delar av laget hade fått feber och ont i halsen. 
 
P 10 Vit. Andreas text. 
Fredagskväll och match borta mot Höörs IS i C serien.  
En match som vi styrde i första halvlek o tar tidigt ledningen. Ökar på till 4-0 innan paus. 
Andra halvlek tappar vi lite men vinner matchen med 6-2.  
 
P 10 Svart. Andreas igen. 
A-serien på lördagen stod MFF som motståndare. 
Vi pratade innan om att hålla positionerna o att markeringen var viktig. 
Tar tidigt ledningen men 1-0 efter ett fint anfall. Trummar på och har 4-0 i paus. Killarna skötte sig 
kanon i både markring o positionsspelet. 
Andra halvlek och blir lite loja o tappar positionerna men håller ändå uppe spelat o vinner matchen med 
6-2. 
En bra match mot ett MFF som spelar fint med vägde lite lätt mot oss 
.  
P 9 Svart. Niklas rader. 
Hemma match mot Bjärreds IF 3-3: 
En jämn match. Vi började matchen bäst men Bjärreds IF gjorde 2 mål innan halvtid, underläge som 
inte kändes rättvist. 
Efter halvtid satte vi press på motståndarna och vi vann striden på mittfältet, matchen vände och vi 
kunde kvittera till 2-2 på straffar. 
En rolig match med bra spel och motstånd, ett rättvist slutresultat.  
 
P 9 Vit. Jims rader. 
Harlösa IF stod för motståndet denna omgången. Ett väldigt duktigt och spelskickligt lag som läste av 
våra spelare väldigt snabbt. Vårt tuffaste motstånd sen vi började med 7 manna i våras. 
En mycket jämn match där våra spelare fick springa mycket och gör en mycket bra insats. Både vi och 
Harlösa IF var väldigt nöjda efter matchen. 
Förlust med 4-3. 
 
P 7 och IF Löddes knatteserie. Henriks text. 
Åkte i Lördags med 2 lag till soliga Furulund. Vi började med Veberöd 1 - Åkarp IF där vi vann med 4-1.  
 
Fortsatte sedan med Bjärreds IF där slutresultatet blev Veberöd 2 - Bjärreds IF 6-1 
 
Veberöd 1 fortsatte 3:e matchen med att besegra Furulunds IK med 8-2 
 
Sista matchen blev mot Dalby GIF som stundtals stod emot pressen. Vi blev mer och mer överlägsna 
och resultatet blev 4-2 till Veberöd 2. 
 
Fantastisk fotboll med bra passningsspel som vi nött in på träningarna. Nu ser vi fram emot en rolig 
avslutning i Löddeköpinge nästa Lördag. 
 
P 8. Jims rader. 
Idag måndag blev vi inbjudna till Torn för att spela två träningsmatcher, en 5-manna och en 7-manna. 
 
I 5-manna matchen var vi mest på deras planhalva och hade en hel del skott. Bra försvarsspel och 
många killar som tog på sig ansvaret på plan. Vinst med 5-0 � 
 
I 7-manna möter vi ett bollskickligt Torn där segern grundar sig i ett bra försvarsspel där våra backar 
jobbar exakt som vi vill. Vinst även i denna matchen med 5-0 � 
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