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 Staffans sammanfattning vecka 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

SM GULD SM GULD, ja så kom det 19;e och man blir aldrig trött på detta. En osannolik kväll och att 
även följa detta från TV soffan var stort. Blir inte klokare med åldern utan följde SDS liverapportering 
från spelarbussen från Falkenberg fram till Hipp och kom i säng kl. 02.15 med det var det värt. 

Swedbank torsdagkväll och nya hyllningar och vi fick också se Mattias Svanbergs direkta genombrott 
från sin första start född 99 och även en 00:a på bänken med alla skador, avstängningar.  

Nu blir det en sång rakt igenom 90 minuter mot Hammarby IF söndagen 6 november kl. 15.00. 

Föreningen gratulerar Oscar Petersson som i helgen vann sitt första SM-Guld med MFF via vinst mot IF 
Elfsborg i U 19 finalen med 3-1. Grattis Oscar! 

Hem till vår förening och hemmamatchen mot Södra Sandby IF vinns med 2-0 efter bortavinst 3-1. Mål 
innan 1 minut av matchen var spelad och sen blev det en lugn tillställning tills matchen var över. 

Veberöds AIF spelar division 4 även 2017. Tack för detta. Efter ett tufft år och mycket svag vårsäsong 
lyckades laget vända denna negativa spiral och till slut ett kval för att klara sig kvar. 

Varför säsongen varit så svag har undertecknad inget svar på, men tog mig friheten att kolla de tre 
senaste åren Veberöds AIF spelat division 3 fotboll. 

Jämförde namn med en ca 20 manna stor trupp 2016. 

Drygt 250 matcher har årets trupp spelat matcher i division 3 och samtidigt haft så svårt att matcha 8 
lag från division 5 2015, 3 lag från division 4 2015 samt enda lag som trillat av division 3 2015 var 
Veberöds AIF.  

Krävs en noga analys om vad som gick så fel i år? 

De senaste dagarna har Skåneboll redovisat preliminära serier för 2017. 

Förslag 1.   Division 4 Östra Förslag 1.  Dam Division 2 
  
1 Hanaskogs IS 
2 Hjärsås/Värestorp IF 
3 IFK Osby 
4 IFK Simrishamn 
5 Rydsgårds AIF 
6 Snogeröds IF 
7 Staffanstorps GIF 
8 Tomelilla IF 
9 Veberöds AIF 
10 Åhus Horna BK 
11 Öja FF 
12 Önneköps IF 

 

1. BK Höllviken 
2. Dösjöbro IF 
3. Fjälkinge IF 
4. Hörby FF 
5. IFK Trelleborg 
6. IK Wormo 
7. Lunds BK 
8. Lunds SK 
9. Näsums IF 
10. Södra Sandby IF 
11. Uppåkra IF 
12. Österlens F 
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Romelecupen 2017. 

Anmälda lag 182, än en gång en kanonsiffra med en hel månad kvar av anmälningstiden. 

F 01, F 03 samt F 08 som ligger "risigt på det" med endast 2 lag anmälda i vardera åldersklass och med 
stor sannolikhet kommer dessa åldersklasser att strykas. 

Hörs nu med lite ojämna mellanrum och vi satsar på Silly Season med start 15 november och 
frimånaden, djävulsmånaden när alla tränare/ledare äter lugnande mediciner för att klara av alla rykten. 

Hälsn. Staffan 

 

Den sista seriematchen denna säsong och matchreferat här nedan; 

Juniorlaget. Bosses text. 

Tisdagen den 18/10 spelade J-laget sin sista match i serien för 2016 hemma mot f d serieledarna 
Prespa Birlik.   
 
Vi ledare kunde glädjande konstatera att efter höstens alla skador och sjukdomar hade nu en hel del 
spelare tillfrisknat vilket innebar att vi återigen kunde mönstra ett fullt lag med följande 16 spelare: Linus 
Gerdtsson, August Jönsson, Hugo Lindelöf, Adam Kristensson, Simon Dittlau, Oskar Björk, Simon 
Holmström, Mahdi Askari, Simon Karlsson, Leo Englund, Oskar Pott, Hassan Rezai, Felix Granvik, 
William Isaksson, Viktor Olsson och Linus Sommansson.  
 
Därigenom kunde vi också formera laget på det sätt som vi tränat på med resultatet att även spelet 
återigen fungerade på ett mycket bra sätt. Vi hade ett snabbt och vägvinnande spel där samtliga 
spelare också jobbade hårt och bestämt för varandra. 
 
Motståndarna lyckades t ex inte en enda gång passera vår fyrbackslinje då de uppträdde helt enligt 
instruktionsboken. Trots det lyckades dom göra två mål varvid det första tillkom efter en olycklig straff 
och det andra via ett otagbart långskott nere vid stolproten. 
 
Själva gjorde vi dock tre mål och samtliga tillkom efter bra anfall med många spelare inblandade. Det 
avgörande målet lyckades vi med efter att vi de sista 5 minuterna satsade allt framåt och lyckades få till 
ett fem mot två läge i slutminuten med segermål som resultat. Efter en gedigen laginsats blev 
slutresultat alltså 3-2 och ska någon spelare nämnas så måste det bli Mahdi Askari som var "man of the 
match" denna gång. 
 
Höstsäsongen har av olika orsaker varit mycket upp och ned där vi vid flera tillfällen precis kunnat 
mönstra fullt lag och vid ett tillfälle t o m tvingades lämna w.o. Ser man därför enbart till resultaten så är 
det inte på den nivå som vi hade hoppats på innan serien började. Det viktiga på denna nivå är dock 
inte bara resultaten utan det är hur den individuella utvecklingen på spelarna har varit och där ser det 
betydligt ljusare ut. Vi ska ha i åtanke att vårt lag har till 50 % bestått av spelare som varit både tre och 
fyra år yngre än sina motståndare och det är inte lätt att som 15-åring hävda sig mot 19-åringar som är 
både längre, starkare och har mer rutin. Men med rätt inställning så kommer man långt och den har 
många av de yngre.  
 
När det gäller de äldre spelarna i truppen så har de redan visat sina goda kunskaper då flera av dem, i 
likhet med 16-årige Hampus Runefjord, har deltagit i A-laget och där uppvisat att deras kunskaper 
räcker till på div 4 -nivå. Det är också viktigt att komma ihåg att man aldrig ska jämföra sig med andra 
utan hela tiden jämföra sig med sig själv. Med facit i hand kan vi nu konstatera att trots att vi inte vunnit 
alla matcherna så har våra yngsta spelare (15-16 år) haft en stor personlig fotbollsutveckling. Det är 
därför glädjande att den utvecklingen också resulterat i att såväl Hugo Lindelöf (16 år) som August 
Jönsson (15 år) gjort debut i A-laget med stabila insatser. Min bedömning är också att det finns fler av 
såväl de äldre som yngre spelarna i truppen som i framtiden kommer att höra av sig på seniornivå. 
 
 
 
 



 3 av 3

En av anledningarna till att denna utveckling varit möjlig är att de äldre spelarna i gruppen, med 
utmärkte lagkaptenen Simon Karlsson i spetsen, också uppvisat en stor mognad då de på ett mycket 
bra sätt har tagit hand om de yngre spelarna och välkomnat dem i gruppen. De värdegrunderna ska 
tillskrivas ledarna Patrick S och Thomas J som jag vet lagt mycket kraft på det under tidigare år.  
 
Så trots att laget inte slutade i toppen på juniorserien så har det alltså varit en utvecklande höst för 
många av spelarna. Nu hoppas jag därför att spelarna fortsätter vara ödmjuka och strävar vidare i att 
utveckla sig som spelare. Jag vill nämligen se större delen av dessa spelare representera VAIF A-lag 
de närmast kommande säsongerna.  
 
Förutsättningarna finns så låt oss alla ta vara på dem. Jag kommer då med glädje stå vid staketet och 
njuta. 

 

 

  


