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 Staffans sammanfattning vecka 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Om FAN inte funnits hade denna helg varit fullbordad för undertecknad. Första segern för MFF uppe i 
Göteborg på 6 år mot BK Häcken och ett lag som innehöll så många skador och sjukdomar att det 
knappt fick till en full bänk i MFF. Till sist två juniorer som aldrig varit uttagna till A-laget och knappt 
tränat med laget, men med till Göteborg dock ej till spel. 

En kille som vi känner alla i Veberöd var Blentarps grabben Samuel Adrian född 98 och gick till MFF i 
tidig ålder. Nu väntar undertecknad på Veberöds pågen Oscar Petersson också som med sina skador 
fått stå tillbaka något. 

Bäst igen i Torns IF Veberöds pågen Tobias Karlsson född 98 och nu intresse från klubbar i Superettan. 
Härligt Tobias! Får ej publicera klubbnamnet från min källa men intresse från mer än en klubb. 

Trodde aldrig undertecknad skulle hålla på ett 08 lag men måste erkänna att så var det igår kväll och 
mötet mot IFK Norrköping och ett resultat som kanske visar att IFK Norrköpings alla försäljningar i 
somras minst 3 av de bästa nu börjar visa sig på plan. 

Nu känner alla MFF:are vibbar av guld men inget klart förrän det är klart kan man skriva. 

Vill ni uppleva racet på Swedbank mot Östersunds FK lördagen 22 oktober kl. 16.00 samt Hammarby IF 
sön 6 november kl.15.00, köp biljetter nu för det kommer att bli fullt och de flesta sektioner är redan 
utsålda. 

 

Herrar A. Skrev innan Hörby FF matchen att kontraktet är klart till 75 % och alla ni som känner 
undertecknad vet att jag är rätt pessimistisk i mina tankar om resultat. Här alldeles för positiv, tyvärr. 

Började ringa till Hammenhög samt Önneköp tidigt och fick dåliga vibbar direkt med "fel" resultat i båda 
matcherna och mina ögon i Simrishamn Nils-Åke Stålring gav beskedet om underläge kändes det tufft 
direkt och till sist besannades detta av alla slutresultat som gick emot VAIF denna söndageftermiddag.  

Dålig match av våra pågar säger folk på plats ingen tändning (känns konstigt) efter 4 raka segrar och 
oavgjort mot Hörby FF som tillsammans med Lunds SK spelar division 3 fotboll 2017. Grattis båda 
lagen till detta. Hoppas Hörby FF ökar träningsdosen dock. 

Nu väntar ett negativt kval och om ni kommer ihåg för en dryg månad sedan tipsade undertecknad om 
ett lokal derby mot "grannen" Södra Sandby IF som nu kan bi av. 

Redan på onsdag spelar Åsums BK hemma mot Södra Sandby IF kl. 19.00, retur lördag 8 oktober i 
Södra Sandby kl. 14.00. 

Vinnaren efter detta dubbelmöte möter Veberöds AIF lördagen 15 oktober kl. 14.00 hemma. Retur i 
Veberöd lördagen 22 oktober kl. 14.00 på Romelevallen. 

Vill vi möta Södra Sandby IF om en direkt plats till division 4 2017? 
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Sen kan här bli extra kval och andra "konstigheter" för nu är mina "vänner" i Bjärsjölagård illa ute igen. 
Begärt akut hjälp av kommunfullmäktige i Sjöbo om ett bidrag om 150 000 kr för att hålla huvudet ovan 
vattenytan i år. Svar med stor sannolikhet NEJ från kommunen. Tack och adjö för BW 90 och nya 
rankingar för lag som ska fyllas på i alla serier? 

Här får undertecknad nog komma tillbaka och bäst att klara kvalet själva. 

Hörs igen på fredag och nu 21 seriematcher kvar att spela i föreningen. 

Hälsar Staffan 

 

Sammanfattning av helgens matcher.  Juniorlag. Bosses text. 

Junior hemma mot Malmö City FC fre 30/9. 
Tyvärr blev det ingen match då vi tvingades lämna återbud eftersom vi inte fick ihop fullt lag. Trots att vi 
har 21 st spelare som är tillgängliga och tränar kontinuerligt fick vi pga. skador och sjukdomar inte ihop 
fullt lag! 

Vi försökte flytta matchen men motståndarnas A-lag var på väg in i kvalspel och behövde då låna deras 
juniorer så en flytt av matchen var inte tänkbar. Vi tar nya friska tag till nästa omgång. 
 

P 14. Stefans rader. 
Idag spelade vi en uppskjuten match från omgång 2 mot Oxie SK. 

Vi fick spela på Romelevallen vilket taggade killarna enormt mycket. 1:a halvlek spelade vi upp hela 
registret. Fina kombinationer, bra spel, härliga omställningar och ett gött go i laget. 
Vi går till halvtidsvila med en 3-0 ledning. I 2:a mattas spelet av en del och vi får inte spelet till att 
fungera som i 1:a. Oxie levererar många långa bollar mot vårt försvar men våra tre backar står bra upp 
mot deras anfall så det blir inte några direkta farligheter av långbollarna. I slutet av matchen gör vi 
ytterligare ett mål och matchen slutar 4-0. 
Då ordinarie domare blev sjuk strax innan match fick vi (läs Camilla Munthe) jaga ifatt en ersättare. 
Viktor Björk ställde upp och gjorde en helgjuten insats. 
Stort tack till både Camilla och Viktor! 
 
Stefan igen. 
Idag mötte vi BK Höllviken på bortaplan. Vi var väl inte riktigt med i matchen i 1:a halvlek. Halvdant spel, 
ingen som ville ta ansvar mm. Ändå hängde vi med ganska bra målmässigt. 2-1 till Höllviken var hyfsat 
bra. 
I 2:a står vi upp bättre och får igång vårt spel och rörelse i laget. Trots ett spelövertag gör Höllviken 3-1. 
Tänkte då att nu rasar det men killarna fortsätter spela bra fotboll och vi både reducerar och kvitterar. 
Med ca 2-3 minuter kvar av matchen har vi en boll i stolpen. BK Höllviken vänder spelet snabbt och gör 
4-3 (målet skulle inte godkänts pga offside). I slutsekunderna gör de sedan 5-3 när vi försöker få till en 
kvittering. 
Killarna ska ha en stor eloge för hur de ryckte upp sig i 2:a och att vi vågar spela vårt eget spel. Vi har 
kommit långt jämfört med hur det såg ut i våras. 
Nu återstår det bara en hemmamatch mot Sjöbo IF innan säsongen är slut. 

F 12 H/V. Jennys text.     Södra A serien 
Hemmamatch mot Dösjebro IF och som vanligt mot detta lag en riktigt bra match med högt tempo och 
fin fotboll från båda lagen. Vi startar bäst och gör också 1-0. Sedan har Dösjebro bra tryck i slutet av 
första halvlek och kvitterar till 1-1. Vi ligger på bra i början av andra halvlek och bollen tar i ribban två 
gånger, och kort därefter gör Dösjebro IF 1-2. Våra tjejer plockar fram pannbenet och kämpar in 2-2 och 
är ruskigt nära ett mål till. Men sett till hela matchen så är oavgjort ett rättvist resultat för båda lagen.  
Tjejerna bjuder på otroligt fint spel och härliga genomskärare. Det känns verkligen som att vår nya 
spelstil har satt sig hos tjejerna. Vi utnyttjar hela planen och har ett lugn i vårt spel och en tanke bakom 
passningarna. 
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F 12 H/V. Jenny igen.    Sydöstra serien. 
Bortamatch mot Köpingebro IF och vi startar intensivt och offensivt och gör ganska snabbt 1-0. Genom 
hela matchen har vi hög press och skapar väldigt många målchanser så slutresultat 2-0 känns verkligen 
i underkant. Men många fina sekvenser och en godkänd insats ger oss tre nya poäng. Det är oerhört 
spännande vilka lag som ska knipa 2: a och 3:e plats, just nu 4 lag som har chansen. 

P 12 Svart. Henriks rader.      Linero IF – VAIF 
Linero IF är alltid tufft motstånd. I första är det spelmässigt jämnt. Vi tar ledningen efter snygg frispark 
och utökar 5 min senare. Linero IF har också några chanser och hinner göra 1-2 innan pausvilan. I 
andra tar Linero IF kommandot. De spelar riktigt bra med otrolig rörelse på alla spelare utan boll. 
Killarna kämpar heroiskt och vi gör 1-3 på snygg omställning. En av våra spelare kommer senare i 
liknande omställning, skär in framför backen och är fri. Då blir han fälld! Straff tror alla för den är solklar. 
Domaren tycker dock att vår spelare bara ska resa sig… Linero IF för spelet men vi fredar oss! 2-3 
kommer med 8 min kvar på snyggt skott. 2 min kvar gör de också 3-3 på hörna. Killarna visar fantastisk 
inställning hela matchen! Vi får sedan reda på att vi mött det lag som säkrade seriesegern i A-serien 
igår. (3-3)  

P 12 Vit. Henrik igen.     Harlösa IF – VAIF 
Det blev en ganska tempofattig och avslagen match I fredagskväll. Vi kom ganska enkelt till bra 
målchanser och målen kom snabbt. Stabilt bakåt. Vi började andra halvlek i samma andra och ledde 
komfortabelt. Killarna började nog känna att det var roligare att gå framåt än att springa hem. Harlösa 
gjorde några mål men det hann aldrig bli riktigt nervdaller. (3-6) 

P 11 Svart. Andreas text. 
Lördagsmatch borta mot Kyrkheddinge IF. Lite slarvpass ledde till ledning för Kyrkheddinge IF mitt i 
första halvlek. Efter det tog vi över resten av matchen, alla spelarna levererade och kämpade för 
varandra. Blev till slut en ohotad seger, 3-1. 

P 11 Vit. Andreas igen. 
Söndagsmatch hemma mot Stehags AIF, en välspelad och jämn match. Fokus var att kämpa hela 
matchen, efter förra veckans storförlust, vilket fungerade bra idag. 

Stehags AIF hade tyvärr lite mer flyt i målgörandet, slutresultat 3-5. 

F 10. Henriks text. 
I söndags spelade vi bortamatch mot Harrie FF och vi visste att det skulle bli en tuff match. Vi blev 
under stora delar av matchen hårt pressade och det blev, framför allt i första halvlek, mycket spel på vår 
egen planhalva. Men tjejerna kämpade tappert och tack vare en härlig inställning så vinner vi ändå 
matchen med 3-1. 

En riktigt härlig seger och nu ser vi framemot den sista seriematchen som spelas hemma på torsdag 
kväll mot Uppåkra IF. 

P 10 Vit. Andreas text. 
Lördags stod Harrie som motståndare för vårt lag i C-serien. Vi började bra o rullade runt o skapade 
mycket. 1-0 blev 2-0, borde blivit fler i första halvlek. 

Andra samma spel men släpper i ett onödigt mål på en hörna. Bollen hamnar vid straffpunkten och det 
ser ut som om våra killar ej kan bestämma sig om vem som ska få bort bollen,  
istället dyker deras spelare upp o gör mål. Efter lite oroligt spel efter deras mål, kommer vi igång igen o 
gör 3-1. 3-2 kommer efter ytterligare en hörna från dem, där vi åter igen inte är tillräckligt hungriga på 
bollen. 
Vi vinner matchen med 3-2 men måste givetvis träna på att få bort bollen vid hörnor!! 

P 9 Svart. Niklas text. 
Borta match mot Lödde IF, vinst 7-1. 

Vi var överlägsna hela matchen så vi fick chansen att flytta runt grabbarna på olika positioner. Detta 
gjorde att vi aldrig slutade spela och passningarna var det fokus på. Bra match men för dåligt motstånd 
idag. 
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P 9 Vit. Jims text. 
Idag hade vi 7-manna match mot Lunds SK. En jämn match där vi tyvärr inte får in bollen i början på 
matchen trots bra chanser. Halvtidsresultat 0-0. I andra får vi igång ett bättre spel och det ger utdelning. 
Två av målen var riktigt fina spelmål. Vinst 4-2. 

P 8 Svart och Vit i IF Löddes knatteserie. Jim igen. 
Igår spelade vi våra allra sista 5-manna matcher. Killarna gör fyra bra matcher där vi åker hem med 3 
vinster, en oavgjord och en fin pokal. Vi gör totalt 31 mål och släpper in 9 mål. Nu är vi verkligen redo 
för att bara spela 7-manna fotboll.  

P 7 Svart och Vit i IF Löddes knatteserie. 
Säsongsavslutning i Lödde med ett strålande väder. Och vilken avslutning det blev. Under hela våren 
och höst har P09 åkt runt i vackra Skåne och spelat boll i löddeserien. Avslutningen i Lödde nu lördags 
präglar hur killarna har spelat. Fantastisk positionspel, våga håll i bollen, magiska passningar och 
massor med snygga mål och en hel del svettiga räddningar. Men framför allt så har killarna haft faktiskt 
kul, i sann gemenskap, framåtanda och passion för fotbollen. Och pricken över i:et var sin pokal som 
avslutnings pris.  

Och nu till lite siffror;  
Vaif 1 vs Lund SK: 5-1  
Vaif 2 vs Kävlinge: 7-3 
Vaif 1 vs Dösjöbro: 14-0 
Vaif 2 vs Bjärred: 10-2  


