
 1 av 5

 Staffans sammanfattning vecka 08 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Utskriven från MAS i onsdags och hoppas nu vändningen har kommit och att snart vara tillbaka i 
arbetet, men börjar med att nu ta tag i lite VAIF arbete och träffat Nils-Åke över en fika på Niroma denna 
fredag. 
Fick två nya kompisar på sjukhuset i Mikael samt Leif (båda MFF:are). 
 
Mikael kurator på ett större företag och Leif i chefsposition i det privata näringslivet. Båda drabbats 
av utmattningsdepression och galghumorn i rummet gjorde sitt till i läkningens arbete och konstaterade 
att man kan få alla möjliga och omöjliga sjukdomar, men i jobbet som statstjänsteman på Skatteverket 
har undertecknad aldrig hört någon arbetskamrat drabbats av denna sjukdom med namnet 
utmattningsdepression haha. 
 
Börjat med att kolla av alla anmälningar i föreningen till seriespelen och det ser mycket intressant ut och 
föreningen slår ett rekord direkt i antal lag som denna säsong ska spela 11-manna.  
Nu dock med fler lag i samarbete med Södra Sandby IF och Dam och Flickfotboll. 
Herrar A  Damer A Södra Sandby IF. 
Herrar B  Damer U. Södra Sandby IF/Veberöds AIF. 
P 16 Skåne  F 15 Skåne. 
P 16 Sydvästra F 14. Veberöds AIF/Södra Sandby IF. 
P 14 Sydvästra F 14. Södra Sandby IF/Veberöds AIF 
P 14 Sydvästra 
11 lag i 11-manna och 13 lag i 7 manna samt 4 lag i IF Löddes knatteserie och 5 manna. Stark början 
direkt. 
 
Återkommer efter vecka 8, då det kan komma förändringar i sista stund och något lag väljer 9 manna 
som ex. Protest mot denna första serieindelning ska vara Skåneboll tillhanda i dag fredag, men lägg 
inget större jobb på detta för till sist har vi lagen i en serie som passar laget bäst.  
 
Då kör vi en hel del rapporter från lagens spel i Romelecupen (eller snarare från samtliga VAIF lag som 
spelade i vår cup), ni är fantastiska på att leverera detta material samt en del andra inomhuscuper och 
avslutar med årets två första träningsmatcherna för Herrar A samt Södra Sandby IF Dam. 
Nils Holgersson Cup 2016  
 
En trevlig helg i Nils Holgerssonhallen!  
Precis som tidigare år deltog vi i den alldeles utmärkta Nils Holgersson Cup (7-manna inomhus på 
konstgräs) i Skurup men denna gång valde vi att ställa upp med två lag med 14 spelare i respektive 
gäng dvs. vi hade nästan hela truppen i spel! Naturligtvis jätteviktigt och självklart att kunna erbjuda alla 
spelare matchspel men sett ur ett ledarperspektiv är det alltid en viss oro och huvudbry att delta med 
två lag i samma cup dvs. blir det jämna lag, hur blir reaktionerna om det går bättre för det ena laget än 
för det andra, kommer man att få mötas osv dvs. det är en del funderande och resonerande innan man 
bestämmer sig gällande antal lag och lagindelning. Båda lagen fick bästa tänkbara start på cupen och 
gick obesegrade genom sina respektive grundspelsgrupper, vinst i kvalificeringsmatch och därmed 
vidare till nya slutspelsgrupper. Med lite tur och lite skicklighet lyckades vi hamna i olika 
slutspelsgrupper vilket kändes väldigt skönt och således fyra nya slutspelsgrupper (med tre lag i 
vardera grupp) där gruppvinnarna gick vidare till semifinalspel. Två (eller fyra då) nya tuffa matcher och 
båda våra lag går vidare till semifinal och även där lyckas vi undvika varandra. Lag 2 var först ut och 
mötte Lunds SK som imponerat med fint och rörligt spel tidigare i turneringen och inget undantag i 
semin heller, tyvärr. LSK tar snabbt ledningen med 3-1 men tjejerna tuggar sig sakta men säkert in i 
matchen, går ikapp till 3-3 och tvingar fram en förlängning. Tycker vi har förlängningen i vår hand 
(eller?) men inga mål och i förberedelsen inför straffläggningen så lyckas LSK (med 20 sekunder kvar 
av sudden) peta in ett golden goal från ingenstans. Surt sa räven men en eloge till tjejerna som krigar 
hela vägen trots det handikapp vi lämnar till LSK i inledningen av matchen. Den andra semifinalen mot 
Skurup (igen) och som vanligt lite skuggboxning, tight, tufft och jämnt matchen igenom. Skurup tar 
ledningen med 1-0 på en frispark och även om tjejerna krigar för fullt för att få dit en kvittering så 
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försvarar Skurup sin ledning matchtiden ut och ännu en gång vinner Skurup med uddamålet. (Skurup 
vinner sedan finalen med 2-1 efter sudden). Således match om 3:e pris för våra båda lag och tre 
slutkörda tränare (som sprungit fram och tillbaka mellan avbytarbåsen ett antal gånger under 
eftermiddagen) satte sig ner och kollade på matchen i lugn och ro dvs. tjejerna tog hand om 
matchningen själva. Naturligtvis blir det lite "träningspass/träningsmatch" över det hela vid interna 
matcher men trots besvikelsen efter två förlorade semifinaler så visar tjejerna ändå upp ett gott 
spelhumör och bra stämning gentemot varandra och det kändes väldigt skönt att se. Vem som vann 
matchen om 3:e pris? Det gjorde SSIF Damsenior och jag instämmer i vad många motståndartränare 
m.fl. konstaterade under cupen dvs. "oj, vilken bredd ni har i SSIF". Följande text finns också att läsa på 
cupens hemsida: 
"I tredjeprismatchen stod det mellan Södra Sandby IF 2 mot Södra Sandby IF 1. Imponerande av Södra 
Sandby att ha TVÅ lag som går hela vägen till semifinal!! Matchen slutade 3-1 till Södra Sandby IF 2." 
Superbra jobbat tjejer, träningsfri måndag (är det sant?) men sedan tar vi nya tag för att göra bredden 
ännu bättre och vassare!!  
 
Harlösaspelen 
Jenny Wanegårdhs text. 
Hoppas att du sakta men säkert är på bättringsvägen. All din fokus ligger så klart på familjen precis som 
det ska vara.  

För min egen abstinens skull (saknar att lämna Matchrapport ) vill jag bara meddela att F04-05 tog 
Guld och Silver i 04 klassen. Vi är så nöjda med tjejernas insatser i Harlösaspelen, slutspel för alla lag 

och sammanfattningsvis efter 24 spelade matcher blev det två Guld, ett silver och en fjärde plats  

  

Kristianstad P 04 och Henrik Boman med denna text. 
Vi åkte till Kristianstad Arena Cup i lördags morse. Vi lyckades åka mitt i värsta snöfallet, men vi kom 
fram i tid. Denna cup är något större än Romelecupen och det fanns 18 grupper! Totalt 72 lag. Cupen 
spelas i 4 hallar! Häftigt MEN stämningen i Romelecupen är man aldrig i närheten av!! ·          
I första gruppspelsmatchen mötte vi IF Leikin. Ingen match som går till historieböckerna. Killarna var 
inte igång och det var mycket felpass. Vi hade mesta av spelet men få vassa chanser. 0-0. Nästa match 
spelade vi mot Nosaby IF inne i Arenan. Killarna tycker det är superhäftigt att spela där! Något att bygga 
i Veberöd J. Vi förde spelet och skapade vassa chanser direkt. Mycket bättre än match 1! De skapade 
ngn halvchans men vi var klart bättre laget. 2-0. 

I sista gruppspelsmatchen mot Ronneby BK räckte det med oavgjort för avancemang (1:an & 2.an går 
vidare). Återigen är vi det bättre laget och vinner till slut med 3-0. 
Under gruppspelet blev vi duktiga på att försvara på rätt sida och ställa om snabbt. Detta i kombination 
med duktig målis gjorde att vi var obesegrade och 5-0 i målskillnad. Vi gick därmed till 16-dels final. 
Vi såg på matchen som skulle bli våra motståndare och det skrämde oss en del. Vi skulle möta ett 
mycket bollskickligt och rörligt Rödeby AIF. Killarna var taggade och inställda på att kämpa hårt. Mycket 
riktigt har Rödeby mycket boll och vår taktik är att ligga på rätt sida i försvarsspel och inte jaga boll. De 
kommer inte till så vassa avslut och vi får bra omställningar. I en av dem kommer vi igenom men blir 
neddragen. Frisparken sätts sedan rakt upp i krysset. Helt magiskt mål. Resterande 6-7 minuter blir till 
att jobba hårt men vi reder ut det!' 
I 8-dels final mot TUFF som gick vidare efter straffsparkar. Tuff kommer från Torsås, en bit söder om 
Kalmar. Inte lika bollskickliga som Rödeby och en jämn match. Tycker vi har mest spel och chanser. Tar 
ledningen som tyvärr kvitteras. Dock gör vi 2-1 som vi håller matchen ut! 
 
Kvartsfinal mot Sölvesborg GIF. Klockan är nu närmre 18.30 och killarna ska göra sin 6 match och varit 
igång sedan kl. 7. Nu handlar det om att få igång benen. Vi gör en bra match som är jämn. Tycker vi 
skapar bästa chanser men inte riktigt heta. Matchen går till förlängning i 2 min (3 mot 3 +MV). Sedan i 
ytterligare 5 minuter (2 mot 2 + MV). Straffsparksläggning… Adam är på alla straffar och räddar en! Vi 
har chans att avgöra men deras MV räddar. SGIF gör mål på nästa och deras MV räddar vår. Såå nära 
semifinal. 
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ROMELECUPEN 2016 
F 02. Ett stort Guldgrattis från undertecknad och här kommer Thomas Igelströms text. Grattis 
även till övriga ledare i Henrik Sällman samt Patrik Sjöstedt. 
Även om laget/truppen varit i slutspel flera gånger tidigare och även vunnit Romelecupen några gånger 
var det faktiskt lite extra roligt denna gången. Detta då vi inte tidigare vunnit klassen F02. Extra roligt 
för dessa tjejer att få denna framgångshelg. I gruppspelet vann vi 2 och spelade 1 oavgjord med endast 
1 insläppt mål. Semifinalen mot Sjöbo trodde jag skulle bli den tuffaste matchen men med en fantastisk 
inställning blev det "enkla" 3-0. Snacka om att inställningen var på topp! Finalen mot Hyllie IK blev en 
jämn historia men där vi var lite starkare och kunde avgöra med några minuter kvar genom mål av 
Jasmine Olsson. 1 insläppt mål på 5 matcher, fantastiskt arbetat av samtliga utespelare och inte minst 
av vår inlånade målvakt från F 03 Matilda Wennberg Bengtsson. Grymt Matilda!  
Turnerings spelare på tjejsidan blev annars vår egen tekniska arbetsmyra Ellen Loncar som spelade 
24 av 26 minuter av semi och final. 
Laget bestod denna helg av följande spelare 
Matilda Wennberg Bengtsson (03), Moa Nordgren, Kajsa Björk, Ellen Loncar, Tilde 
Willyson, Johanna Lindell, Mathilda Larsson Silli, Jasmine Olsson (03), Jennifer Dahlman 
samt Linnéa Lundquist. 
 
P 02 och Rickard Anderlinds text. 
Efter gruppseger för P 02 så blev det Lunds SK i semifinal. Lunds SK tar tidigt ledningen i matchen med 
ett turligt mål. Killarna visar riktigt kämparglöd och vi jobbar oss mer och mer in i matchen. Efter ett par 
riktigt bra chanser så trycker Isac in bollen i krysset och vi har utjämnat. Det är en jämn match och vi 
har ett par riktigt bra chanser att avgöra. Tyvärr så drar Lunds SK det längsta strået och avgör i 
förlängningen. Dessa killar har spelat två inomhusturneringar tillsammans. Det är imponerande att se 
vilken utveckling dessa killar har gjort på så kort tid och att kunna prestera så bra i Romelecupen. 
Lagtruppen enligt följande; Naol ljara Isaksson, Linus Pettersson - (C), Jonathan Ylimäki, Liam 
Appelgren, Troy Rannamaa, Johannes Andersson, Isac Ståhl, Leo Appelgren, Simon Andersson 
samt Ludvig Söderberg. 
 
F 03 Svart och Vit med Roger Sjöstedts text. 
Detta år ställde vi upp med två lag i F 03 vilket innebar ett lag i grupp A och ett B. Laget i grupp A gör ett 
väldigt bra gruppspel 2 vinster och en förlust och hamnar på andra plats i gruppen. 
 
Laget i grupp B gör också väldigt bra gruppspel med 3 vinster och vinner gruppen. Så det blev en repris 
ifrån förra året, två lag ifrån VAIF får mötas i semifinal, inte det roligast men man har ju garanterat i lag i 
final, det får man som tränare vara jätte nöjd med . Som segrar i semifinal går laget i grupp B vidare till 
final och där blir det också en repris som i fjor VAIF mot Furulund i final.  
Tjejer kämpade mycket bra mot Furulunds IK. Tyvärr får Furulund IK in första målet och tjejerna 
kämpade för att få till ett kvitterings mål, men tyvärr lyckas vi aldrig med det så Furulunds IK vinner med 
1-0 .  
Vad jag kommer ihåg så blev det också i fjor. Furulunds IK verkar vara en svårt lag att slå i 
Romelecupen. Vi gratulerar tjejerna till en andra plats samt en tredje plats.  
 
P 03 och Stefans Perssons text. 
P 03 ställde upp med 2 lag i Romelecupen. Tyvärr lyckades inte något av lagen ta sig vidare till 
semifinalspel Lag Svart spelade en oavgjord match och förlorade två. Laget hade förtvivlat svårt att få 
till något bra spel. 

Lag Vit vann en, spelade en oavgjord och förlorade en. Laget spelade en jämn och spännande match 
mot VAIF lag Grön (P04). Vi var tvungna att vinna matchen då lag Grön hade ett måls bättre målskillnad 
än oss. Matchen slutade 0-0 och lag Grön gick därmed vidare som tvåa i gruppen. 

P05 deltagande i Romelecupen och Andreas Nilssons text. 
Vi började första helgen i P04-klassen, där vi ställde upp med ett lag. Tre matcher mot bra motstånd: 
Kyrkheddinge, Linero och Lilla Torg. Lite oflyt då vi var med bra i alla matcherna men hade svårt att 
göra mål. Hamnade sist i gruppen. Tredje helgen i vår egen klass, med två lag i spel. Ena gruppen med 
Värpinge, Lödde och Södra Sandby. Tvåa i gruppen och inget slutspel. 

Andra gruppen med Svedala, Eslöv och Kyrkheddinge. Tvåa även i denna grupp och inget 
slutspel. Sammanfattningsvis en rolig turnering med många tuffa matcher för vår del. 
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P 06 och ett stort Guldgrattis från undertecknad och här kommer Rickard Saltins text.  
Grattis även till övriga ledare i Andreas Friberg samt Andreas Larsson. 

Två guld denna härliga finaldag.se finalerna här https://www.youtube.com/watch?v=rvK8ZYjy3i8. 

Först i vår egen åldersklass P 06 samt ännu ett guld i P 05 klassen. Först semifinal i P 06 och direkt 
semifinal i P 05 efter varandra och sedan en paus innan finalerna började och först ut i egen åldersklass 
P 06 och vinst över Svedala IF med 2-1 ett härligt firande i laget sedan dags för final i P 05 och åter 
Svedala IF som motståndare och ett huvud större än våra pågar i denna final, men denna dag var vikt 
för VAIF:s vikingar och vinst med 2-0 i finalen.  

Följande spelare i laget denna dag. Zack Saltin, Algot Friberg, Vigo Larsson, Marcus Pettersson, 
Alvin Söderling, Kevin Vestergren, Elliot Andersson, Ludvig Lundkvist, Elias Saar Åkerman.  

En otrolig bedrift och undertecknad bugar för lagets bedrift att klara av att spela och vinna två finaler 
spelandes direkt efter varandra dvs. 26 minuter. 

F 07 och Henrik Rönndahls text. 
Här kommer vår rapport från Romelecupen. Vi ställde upp med två lag, ett i F 06 och ett lag i klassen F 
07. Det var F 07 som var först ut att spela sina tre matcher och de genomförde allihop på ett utmärkt 
sätt, vinst i samtliga matcher och tjejerna var förstås överlyckliga. 

F 06 och Henriks text igen. 
På eftermiddagen var det F 06 som skulle spela och de kunde som bekant gå vidare till slutspel om de 
vann sin grupp. Första matchen var det inget snack, Veberöds tjejerna vann övertygande, den andra 
matchen var de fullständigt dominerande men bollen ville bara inte in och den slutade 0-0. Det innebar 
att vi var tvungna att vinna sista matchen för att gå vidare. Den tredje matchen skulle vi möta Glumslöv 
som hade vunnit sina två första matcher med en hygglig målskillnad. Men precis som väntat bjöd våra 
tjejer på tufft motstånd och det var en mycket jämn match men som slutade 2-1 till Glumslöv.  

Vi är mer än nöjda med tjejernas spel och de visar en härlig vilja i alla matcher och vi ser nu framemot 
vårens matcher och träningar. 

P 07 och Martin Wanegårdhs text. 
Romelecupen över och ett fantastiskt tryck på läktaren igår, särskilt när P 06 var i farten och tog hem 
två klasser. Även full fart på försäljningen där jag räknade in ca 22 000 kr i kontanter på en dag med 
matchtid kl. 9-18, alltså en ”kort” dag. Vi har fått mycket beröm för vårt fina utbud i serveringen, vilket 
känns riktigt kul. Skall bli spännande att få se vilka siffror årets cup hamnar på. 

Lag Svarts och lag Vits matcher såg i princip identiska ut: båda inledande matcher inleddes, vår ovana 
trogen, trögt och vi lät motståndarna ha mycket boll första minuterna. Förlust 0-1 respektive 2-3 (efter 
att ha legat under med 0-3). Tyngda av stundens allvar och den välfyllda läktaren? Efterhand kommer vi 
dock mer och mer in i spelet, känslan var att om matcherna pågått mer än 13 minuter hade vi vänt! Nu 
var vi riktigt på gång: försvarsspelet fungerade, passningsspelet började sätta sig och vi skapade heta 
chanser. Glädjande nog kunde då både lag Svarts och lag Vits vinna övriga fyra matcher, i många fall 
med siffror i underkant. Med bättre skärpa vid avsluten hade en del av matcherna inte behövt bli så 
spännande. Överlag känner vi oss dock jättenöjda med killarnas insats, särskilt försvarsmässigt vilket 
varit vår akilleshäl tidigare! Övning ger färdighet. 

P08 och Jim Gustafssons text. 
En fantastisk första helg där vi spelade med 4 jämna lag och totalt 27 spelare från vår åldersgrupp 
deltog. Den största åldersgruppen i turneringen och inspirerande att få spela mot lite nya lag än vad 
man får göra i Löddecupen. Alla 4 lagen spelade fin fotboll med hög bollpress vilket gjorde att vi spelade 
mestadels på offensiv planhalva. 

Just det defensiva arbetet har vi arbetat på mycket där vi jobbar ihop med understöd vilket var kul att se 
att grabbarna anammade. 

Totalt summerades helgen till 12 matcher varav 10 vinster, 1 oavgjord och 1 förlust (mot Skanör 
Falsterbo) med en målskillnad totalt på 33-4. 
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Den andra helgen deltog P08 med ett lag P07 cupen. Det var tydligt att den fysiska skillnaden var stor, 
alla 3 lagen vi spelade mot var tuffare än vad vi har spelat mot tidigare. Men teknik och snabbhet brukar 
ge utdelning och vi kunde tydligt se att så var fallet i alla 3 matcher. Vi avslutade Romelecupen med 1 
seger och 2 oavgjorda matcher. 

P 09 och Joakim Lindahls text. Vi har nu gjort vår första Romelecup.   
Vi hade 2 lag med (lag svart och lag vit). Båda lagen skötte sig exemplariskt och det var en fantastisk 
rolig upplevelse. Lag Svart ordnade 2 oavgjorda matcher samt en vinst och Lag Vit 2 oavgjorda och en 
förlust. 

Årets första referat från utomhusspel. 

Dam A - Vellinge IF 5-0 (0-0)  
Äntligen match igen! (Stefan Jönsson) 
Efter ca en månads vinterträning och två inomhuscuper så var det äntligen dags att spela match på 
riktigt igen!! Personligen tyckte jag det skulle bli riktigt roligt och intressant att se tjejerna spela match 
igen men när man drog upp rullgardinen i lördags morse, och konstaterade att det fallit ett par 
centimeter snö under natten, så tänkte jag: "F-n vad typiskt, nu blir det ingen match eftersom 
konstgräsplanen inte kommer att vara/bli skottad i tid!" När man väl gnuggat sömnen ur ögonen och fått 
igång hjärnan lite så började så klart funderingarna på hur och om vi skulle kunna lösa det med 
skottning, hitta alternativ spelplats osv. Efter ett antal samtal fram och tillbaka så hade vi lyckats 
engagera snöskottning i både Sandby och i Veberöd dvs. helt plötsligt hade vi två nyskottade 
fotbollsplaner att spela på! Det är en jäkla tur att vi har personer runt i kring som ställer upp samt har 
resurser och kunnande att hjälpa till vid den här typen av situationer!! Ett STORT TACK till Lars och 
Mats som bl.a. offrade sina lördagsfrukostar för att vi skulle få möjlighet att spela vår träningsmatch!! 
 
Vi hade på förhand bestämt att alla som var friska samt hade tränat skulle få speltid och därmed var 20 
spelare på plats på samlingen. En samling med en hel del nya saker på matchgenomgången dvs. nu 
när Benny hunnit bekanta sig med truppen och så smått börjat "sätta" hur laget skall spela. Matchen 
inleddes i ett ganska högt tempo (på en perfekt konstgräsplan!) och vi fick se en hel del av det vi tränat 
på samt pratat om inför matchen vilket känns bra! Självklart lite "trevande" ibland med spelare på ovana 
positioner samt spelare som inte spelat ihop tidigare men det är ju så det brukar vara/se ut i de 
inledande träningsmatcherna så klart. Vellinge kämpar och stretar emot bra men ca 25-30 minuter in i 
1:a halvlek så orkar dom inte riktigt fullfölja vilket innebär att våra tjejer skapar mer och mer målchanser, 
bl.a. två superlägen som väl borde blivit mål...eller? Således 0-0 i paus men vi känner oss nöjda med 
spelet och prestationen! Nio byten (utespelare) i halvtid från vår sida innebär full fart och i princip 
omgående spräcker vi nollan. Även 2-0 tidigt i andra halvlek och tjejerna spelar stundtals riktigt fin 
fotboll med bra rörlighet och fint passningsspel. Dock lite väl övermodiga ibland dvs. lite "fel i positioner" 
samt "tappa boll på fel ställe" vilket sällan är varken bra eller lyckat. Vi vinner matchen med 5-0 men det 
är tämligen ointressant i detta läge men däremot mer intressant att alla spelare visar att dom VILL vara 
med samt försöker spela och agera på det sätt som vi tränar på! Bra jobbat tjejer, nästa träningsmatch 
mot Husie IF på lördag (20/2) kl. 14.30 i Veberöd!  
 
Herrar A och deras första träningsmatch ute och Ekevallen i Genarp väntade. 
Jonas Adolfsson med denna text. 
Hallå Staffan 
Hoppas du är på bättringsvägen. Säsongs premiär borta mot Genarps IF i onsdags, Vaif seger med 4-2. 
Öms om vin och öm som vatten. Genarps IF tog ledningen genom Veberöds bekanting Erik Roslund. 
Men vi replikerade ganska snart till 1-1. Även om det var en ganska jämn match så tycker jag att vi 
ledde på poäng i halvlek, då vi skapade flertalet chanser. Men Genarps IF var absolut inte ofarliga.  
Oliver Jönewi 2 mål, Mattias Jönsson och Hampus Runefjord vars ett. Hampus född 00 och troligtvis 
VAIF:s första målskytt född på 2000 talet. 
 
Start elvan: Gustav Jönsson, Markus Larsson, Jakob Mattsson, Filip Qvist, Simon Holmström, Viktor 
Moberg, Ted Petrusson, Oliver Jönewi, Samuel Idowu, Mattias Jönsson, Philip Olsson,  
På bänken Hampus Runefjord, Simon Karlsson, Bengt Mattsson, Yuh Edward Song, Ernest Eze och 
Viktor Pott.  
 
Hörs igen i nästa vecka/Staffan 
 
 


