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 Staffans sammanfattning vecka 43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Tisdag 20 oktober en gråmulen dag och fotbollen inne i slutet av säsongen även i Allsvenskan och 
Superettan.  
Ett otroligt spännande slut och Allsvenskan kommer inte att avgöras förrän i sista omgången och 
toppmatchen MFF-IFK Norrköping, tyvärr ett MFF som ej finns med i någon toppstrid och för att vara 
ärlig en rätt medioker säsong i Allsvenskan inte ens Champions League räddar året.  
Det största bortafölje som IFK Norrköping någonsin haft till denna avslutande match och kanske uppåt  
5 000 som kommer från Norrköping för att följa en spännande avslutning i Malmö. 
  
I Veberöds AIF avgjordes några serier i sista omgången och först ut i ren seriefinal F 12 i Furulund i 
fredags kväll med Furulunds IK i serieledning med ett poäng.  
Furulunds IK tar ledningen med 1-0  i första halvlek, men som våra tjejer vänder i andra halvlek och 2-1 
målet med knappt 2 minuter kvar av matchen avgörs serien och strax efter slutsignalen nås 
undertecknad av ett SMS med texten. 
Serieseger!!!!!!!!!!!!!!!!!.  
Härligt att få ta del av. 
Summerar allt till nästa vecka och nu kommer undertecknad att skicka mer oregelbundet med 
veckorapporter resten av året. 
  
Året sista redovisning av föreningens seriematcher och än en gång ett STORT TACK för alla era bidrag 
i vått som torrt vinster som förluster och redovisningen har funnits i undertecknads mailbox varje vecka. 
  
Romelecupen 2016. 
Vid uppdatering i kväll snuddar vi vid ca 130 lag i anmälningsboxen. Bra siffra men ett stort problem och 
de snedvridna anmälningarna där det stora antalet anmälda lag är från P 04 till P 09. 
I dessa 6 åldersklasser finns 93 lag anmälda av 130 totalt d v s 37 lag i de övriga 11 åldersklasserna 3 
till 4 lag med andra ord i dessa 11 klasser för stunden.  
  
Romelecupens sista anmälningsdag ligger dock drygt 5 veckor bort och 30 november så än finns det 
mycket tid kvar och förhoppningsvis ska vi nå 8 lag i de flesta åldersklasserna för att komma till spel 
med alla åldersklasserna. 
  
Ni ledare/tränare som kanske har någon bra kontakt med andra lag försök locka dessa till 
Romelecupen 2016.  
  
All hjälp behövs först och främst de äldre åldersklasserna och också i princip i alla tjejklasserna. 
 
18 matcher i helgen som blev 17 då P 15 Södra och lagets match framflyttad till onsdagen 21 oktober. 
Ser gärna ett referat från matchen Johnny som också blir den sista i denna säsong. 
 
Hörs i nästa vecka någon gång/Staffan 
 
Här kommer matchreferaten från helgens matcher 17 matcher.  
Damer U. Elin Roséns två matchrapporter.   Dösjöbro IF - SSIF/VAIF 1-2. 
 En regnig tisdagkväll i Dösjöbro slutade med en 1-2 vinst för oss. Som alltid när vi möter Dösjöbro så 
förväntade vi oss en tuff match med mycket ställningskrig på mitten. Och så blev det också under 
matchens gång. Vi inleder matchen ganska piggt, och redan i minut 6 gör vi 1-0 på ett skott precis 
utanför straffområdet. Härlig start som tyvärr inte varade så länge. I minut 12 kvitterar Dösjöbro. Detta 
mål kommer till genom att vi kommer snett i försvarsspelet hela vägen uppifrån anfallet, och det gör att 
det blir en kedjereaktion genom resten av laget. Efter deras mål fortsätter vi att trumma på och vi spelar 
väldigt bra stundtals. Dösjöbro spelar med 3 st på innermittfältet och vi fortsätter att köra på med 2 st 
innermittfältare för vi löser det trots allt bra. I halvtid pratar vi lite om att ha längre anfall, och att centrera 
mer med våra yttermittfältare. Jag vet inte riktigt vad det är som gör det, men andra halvlek blir lite som 
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en lång transportsträcka till slutsignalen går. Vi gör 1-2 på en frispark i den 62:a minuten, men Dösjöbro 
har mer och mer spel. Vi spelar inte dåligt, men vi spelar inte heller lika bra som i första halvlek. När 
slutsignalen går är det en lättnad som lägger sig över laget. Nu hade vi tagit lite revansch för den 
senaste matchen i div 2 serien mot Dösjöbro och serievinsten var klar trots en match kvar.  
Riktigt bra jobbat av tjejerna där vi tar med oss främst första halvlek till nästa match.  
  
SSIF/VAIF - Vittsjö GIK 5-0. 
  
Fredagkväll kl. 19 på Romelevallen, för mig är det den optimala matchdagen och starten, och vi 
samlades inför sista matchen i serien. Vittsjö stod för motståndet, som vi slog med 5-0 i våras, men som 
har gått bra under hösten. Vi visste på förhand att de har ett par rutinerade spelare, och det gör väldigt 
mycket i ett annars ungt lag.  
Vi inleder matchen bra, vi gör 1-0 i minut 10 och därefter fortsätter vi trumma på. Vi försöker anfalla 
mycket på kanterna, och har ganska bra spelvändningar, men vi blir ofta statiska på en och samma 
kant. Vittsjö hade en mycket rutinerad mittback som hade bra kontroll i sitt lag. Det tog ett tag innan vi 
insåg att vi måste spela runt deras mittbackar, för de samlade upp många bollar. Vi gör två mål till i 
första halvlek, och går till halvtidsvila med 3-0 i ryggen. Vi pratar återigen om vikten av att inte slarva 
med de enkla passningarna, samt att försöka variera kantspelet lite mer.  
Vittsjö var definitivt bättre än i våras tycker jag, men vi gjorde det bra matchen igenom. I 80:e minuten 
gör vi 5-0 och när slutsignalen går är vi serievinnare som är obesegrade. Tjejerna firade med lite 
skumpa och genom att göra sälen i det blöta gräset. Efter matchen firade vi med pizza och läsk i 
klubbstugan.  En stor eloge till alla som har varit med och spelat säsongen igenom, det har varit lite 
blandat motstånd, men vi har hela tiden gjort ett bra jobb, oavsett motstånd. 
Bra jobbat tjejer!  
  
P 15 Skåne. Joakim Lindelöfs text. 
Sista matchen i skåneserien mot HIF. 
Vi gick för seger idag och var så himla nära att lyckas i slutsekunden. Veberöds AIF får in ett 
ledningsmål en bit in i första halvlek men efter lite misstag lyckas HIF kvittera. 
Vi slarvar lite och HIF ökar till 2-1. Vi kämpar oss tillbaka och kvitterar till 2-2. I slutsekunden har vi ett 
inlägg från vänsterkant och en nick som går precis utanför, så nära men ändå inte. 
Mycket känslor på och bredvid plan. 
Vi fick med oss ett poäng och ett slutresultat som var helt ok. 
Spelarna skall vara jäkligt stolta över hur långt vi har tagit oss i denna serie. 
Vi håller nu tummarna för att det blir en fjärde plats i Skåneserien. 

Riktig bra jobbat killar  
  
F 14 Skåne. Thomas Igelströms rader. 
Fredag eftermiddag och höstens sista seriematch redan klockan 17:30. Vellinge IF på besök, laget vann 
Skåneserien i våras och ligger på 2:a plats efter suveräna Staffanstorps GIF i höst. 
Vellinge IF började i ett högt tempo, något vi hanterade på ett bra sätt och fick snabbt grepp om 
motståndare och matchen. Efter ca 10 minuter fick vi en frispark i bra läge rakt framifrån.  
Ida Ullner slog en bra frispark som målvakten inte kunde hålla och påpassligt slog Thea Igelström in    
1-0. Vi fortsatte dominera halvleken och efter ca 20 minuter placerade Ellen Loncar in 2-0 på en 
halvvolley. Vår första halvlek var nog vår bästa någonsin med ett varierat passningsspel, rörelse utan 
boll och en energi som gjorde det jobbigt för Vellinge IF som nog var lite chockade av vårt spel och vår 
inställning. 
I andra halvlek pressade motståndarna oss högt i banan och vi fick problem med vårt passningsspel. 
Vellinge IF pressade på för en reducering och vi fick till lite halvkontringar. Med 10 minuter 
kvar reducerade Vellinge IF på ett vackert skott. Fortsatt press mot oss men inga jättechanser och 
matchen slutar med seger 2-1! Självklart supernöjda att vinna mot serietvåan och framför allt på sättet vi 
gjorde det på. 
Efter matchen tackade både motståndarnas tränare och föräldrar för den fantastiska domarinsats 
som Tobias Karlsson än en gång gjorde! Tack TK! 
  
Vi summerar höstens 10 spelade matcher med 3 vinster, 4 oavgjorda och 3 förluster, 13 poäng och en 
mittenplats i Skåneserien. Målkvot 11-12 visar att vi har ett mycket stabilt försvar/målvaktsspel men 
utvecklingsmöjligheter i vårt anfallsspel. 
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 P 14 Sydvästra. Thomas Prengnes rader. 
Sista matchen vad gäller P01/02 som nu upphör och killarna går vidare till dels 02/03 och 00/01. 
Matchen som spelades blev en fysisk match med mycket kamp där Dösjöbro var något tyngre och 
starkare. Höll spelet väl uppe i första halvlek men går till halvtidsvila med 0-1. I andra halvlek blir vi mer 
tillbakapressade och orkar inte stå emot Dösjöbro tyngd och förlorar matchen med 0-4.  Beröm till 
killarna som försökte hela matchen och kämpade på. 
 
F 12 Svart. Helena Lindbergs text. 
Fredag kväll, seriefinal mellan Veberöds AIF och Furulunds IK i serie B1, båda lagen rejält sugna på att 
vinna. 
Det blir en tuff match där tempot är högt från start. Furulund leder efter första halvlek med 1-0 och 
pressen ökar på våra tjejer, vi måste vinna, de klarar sig med oavgjort…. 
Spontanhejarklacken bestående av medföljande föräldrar peppade tjejerna matchen igenom. 
Spelet fungerar mycket bra denna kväll och alla ger allt! I mitten av andra halvlek sätter Minna W 1-1 
målet och vi känner vittringen av guldet. Roger skickar upp Majken på topp i slutet av halvleken och 
säger åt henne att ”chansa lite”. Uppenbarligen funkade detta för när bara en och en halv minut återstår 
sätter Majken det förlösande 1-2 målet och vi jublar alla! Tjejerna fortsätter att strida ända till 
slutsignalen och seriesegern är ett faktum! 
  
F 12 Vit. Helena igen. 
Söndag morgon, match mot Sjöbo IF och chans att ta hem bronset i serie B2. 
Sjöbo, med få tjejer i laget och ingen att låna, kom med endast 7 tjejer till matchen. Våra 11 var super-
taggade och sprang snabbt slut på Sjöbo-tjejerna. 7-0 i paus blev till slut 9-1 och bronset var bärgat. 
Härlig avslutning på serien men tycker lite synd om Sjöbos tjejer, med avbytare hade matchen kunnat 
bli betydligt jämnare. 
  
Guldet och bronset kommer att firas på fredag med besök på puben och pizza till alla i laget! 
  
Har ikväll meddelat laget i ett mail att jag slutar; 
Jo, efter att ha varit aktiv förälder i F93, tränare i P96 och nu 7 år med F03 börjar jag vara nöjd. (Det 
blev 16 år totalt!) 
Jobbar mycket och känner att det är dags att sluta. 
Mailet till föräldrarna;   
"Nytt efter lovet är också att jag slutar som tränare/ledare för laget. Beslutet tog jag i somras och övriga 
ledare fick info redan då hösten drog igång. Det innebär att jag släpper all fotboll efter nästan 17 år i 
VAIF. 
 Tiden räcker helt enkelt inte till längre då jag jobbar mycket och jag känner att jag vill lägga tid på annat 
framöver. Roger S (tillsammans med Jessica) tar över info-biten.” 
 
Ett stort tack Helena för dina insatser för Veberöds AIF i många år.  
  
P 12 Vit. Stefan Perssons text. 
Idag spelade killarna sin sista seriematch i 7-mannafotboll. Det blev en övertygande vinst med 9-4 mot 
Södra Sandby IF. 
Killarna visade upp en härlig fotboll med många fina väggspel och härliga löpningar. Stort plus till hela 
laget idag J 

Dagens målskyttar: Johan 5, Philip 2, Theo och Alexander 

Nu påbörjar vi samarbetet med P02 inför nästa säsong. Det ska bli både spännande och roligt 

  
F 11 Veberöds AIF/Harlösa IF. Jenny Wanegårdhs rader. 
C- serien:  
Bortamatch mot tvåan Klagshamn.  Våra tjejer var inte så spelsugna i regnet, första halvlek är vår 
sämsta på hela hösten.  Inget stämmer och Klagshamn får göra två lätta mål. I halvlek pratar vi om att 
jobba för laget.  Andra halvlek rullar vi boll igen och börjar pressa högt upp i plan, men bollen vill inte in 
och 4-0 känns inte helt rättvist.  Sista tio minuterna kämpar och sliter tjejerna och vi kvitterar till 4-
2.  Denna match glömmer vi snabbt och minns istället seriesegern!   
Nu väntar hårt jobb för att till våren kunna göra bra matcher i B- serien. 
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F 11 Harlösa IF/Veberöds AIF. Jenny igen. 
Sydöstra serien:  
Bortamatch mot Sövestads IF.   
Ännu en match där spelet stämmer och vi håller i taktpinnen.  Släpper in två mål men sätter själva in 
fyra. Tjejerna jobbar för varandra och en rättvis seger.   
Vi hade det tufft i början av denna serie, många matcher där tjejerna spelar fin boll men gör för få mål 
vilket gör att vi till slut stannar på en femte plats.  Nya tag till våren! Och då siktar vi på en bättre 
placering! 
  
P 11 Svart. Henrik Bomans text. 
Både de sista matcherna vanns stort där vi stundtals spelade riktigt bra. Kan konstatera att vi återigen 
är det lag i våra serier som släpper in minsta antal mål. Målskyttet är fortsatt hög sedan i våras och vi 
skapar mycket chanser.   

VAIF – Öja FF 
Inför matchen pratade vi om att ge allt i sista matchen och att träna på att skifta kant när vi har bollen. 
Matchen börjar med avspark av Öja som vi snabbt vinner på kanten. Tillbakaspel och mittfältare på 
andra kanten kallar på boll. Perfekt passning över till denna spelare som sedan slår lika perfekt 
passning snett igenom straffområdet där vår anfallare som vann bollen från Öja slår in bollen i tomt mål. 
Detta efter 15-20 sekunder! Drömanfall som har allt. Så fortsatte det i ytterligare 3 minuter och det stod 
då 3-0. Wow! Sedan mattades det av något. Stundtals lika fina kombinationer. Kan sammanfatta 
målgörandet med att vi gör absolut mest mål när vi använder max 1-3 tillslag. Kul när vi tränat mycket 
på att spela bollen snabbt. De få chanser som Öja hade räddade Adam! Som alltid bra domarinsats av 
Tobias! 
 
P 11 Vit. Henrik igen.     Onslunda IF VAIF 
En match där vi nog hade 30 hörnor och allt spel på deras planhalva. Många chanser där bollen 
visslade runt målet i första halvlek, och några ramlade in. I andra spelade killarna bollen snabbare och 
på färre tillslag och då ramlade målen in. Idag förstärktes vi av P05 och en spelare från P06 pga. sent 
återbud. Både skötte sig riktigt bra! 

 
P 10 Svart och Vit. Andreas Nilssons rader. 
Hemmamatch i lördags mot Gif Nike. Nu fungerade det som varit lite krampaktigt under hösten: vi 
gjorde mål! Mycket bra spel och bra avslut ledde till seger 7-1.  
En skön avslutning i denna serie. 
 
 Borta mot Genarp s IF i söndags. Återigen blev målgörandet krampaktigt. Underläge 0-2 i halvtid såg 
inte omöjligt ut att hämta in men vi missade ett par klara målchanser, istället avgjorde Genarps IF till 0-
3. En mindre skön avslutning i denna serie. 
  
F 9. Henrik Rönndahls rader. 
Sista seriematchen spelades mot Gislövs IF hemma och känslan inför matchen var bra, tjejerna var 
verkligen på hugget. Bara några minuter in i matchen kände vi att Gislöv inte hängde med och vi 
dominerade matchen och målchanserna avlöste varandra men bollen ville bara inte in i mål. Det skall 
dock tilläggas att Gislöv hade en mycket duktig målvakt som bland annat räddade en straff. Men 
Veberöds tjejerna fortsatte med sitt fina spel och några minuter innan halvlek kunde vi göra 1-0. I andra 
halvlek var det fortsatt stort bollinnehav för våra hårt kämpande tjejer som till slut vinner matchen med 
3-1, en härlig avslutning för tjejerna och glädjen visste inga gränser. 

P 9 Svart och Vit. Rickard Saltins rader.  
Tre matcher för P06 med bl.a. ett derby mot Södra Sandby där vi vann bekvämt med 6-0 efter en 
gedigen insats. Vidare mötte vi Torn där vi segrade med 5-3 samt Rosengård där vi vann med 6-2. En 
fin avslutning på säsongen med andra ord och vi är väldigt nöjda med samtliga matcher och ser fram 
emot inomhussäsongen med Romelecupen som höjdpunkt. 
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P 9 Röd. Martin Wanegårdhs text.  
I höstens sista seriematch stötte vi på ett övermäktigt motstånd såväl storleks-som kvalitetsmässigt på 
bortaplan mot Uppåkra. Vår killar kämpade på, skapade en hel del riktigt heta målchanser men kunde 
inte förhindra Uppåkras prickskytte upp i nättaket vid ett flertal tillfällen, så tyvärr åkte vi på vår största 
förlust hittills. Sammanfattningsvis så visste vi att det skulle bli tufft att ställa om från 5- till 7-
mannafotboll och då dessutom mot ett år äldre killar. Resultatmässigt har det gått tungt, men vi är nöjda 
med hur spelet sett ut och att killarna inte tappat sugen trots motgångarna. De har verkligen utvecklats 
och nu vet de hur 7-mannafotboll skall spelas. Ytterligare ljusglimtar är att efter att ha inlett med tre raka 
matcher utan gjorda mål avslutade vi med att göra minst ett mål i de avslutande sex matcherna. Vi 
lyckades spela oavgjort i två matcher och även att vinna ett par halvlekar. Anfallsspelet har stundtals 
varit riktigt bra även om effektiviteten kunde varit bättre, men det är framförallt försvarsspelet och spelet 
utan boll som vi behöver träna på över vintern. Nu ser vi fram emot att få möta jämnåriga till våren! 
 


