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 Staffans sammanfattning vecka 14 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Då var svensk fotboll igång och Allsvenska och Superettan ut först av alla. 

En underbar resa med Blå Tåget och sonen och undertecknad konstaterade när vi skiljdes åt i Malmö 
och klockan var 18.30 var att vår kärlek till MFF ändå är på en anständig nivå jämfört med många på 
tåget.  

Blå tåget kördes av Lasse "blådåre" känd i hela världen åtminstone i Malmö efter ett par dokumentärer 
om Lasse som älskar sitt MFF men oftast hamnar i trubbel på matcher och alkohol i kroppen.  

Avstängd ett par säsonger, men nu stadgat upp sitt liv och utbildat sig till lokförare och naturligtvis 
Lasse som fick köra detta tåg.  

Kommentarer var många och små inbromsningar kom kommentarer om att nu körde Lasse på en fasan 
och en kraftig inbromsning var kommentarerna måste varit en ko på spåret ja på denna nivå var hela 
dagen.  

På vägen ner till Malmö kom Lasse i högtalaren och bad om tystnad och sen kom HV 71-MIF 0-1.  

Blir imponerad och förstå undertecknad rätt hur folk kan konsumera öl i mängd. Själv ingen större 
ölälskare mer än en härlig sommardag med en kall "bira" att dricka, men här 7 till 8 öl på ett par timmar 
var det många som satte i sig. 

Här uppstår det komiska som sonen och undertecknad skrattade gott åt. Två timmars resa och 700 
säkert som behöver "kissa" samtidigt och väldigt få toaletter till dessa.  

Folk kved i kön, försökte lägga benen i kors och om en stackare var kvar på toaletten för länge en 
knackning på dörren citat "du har väl inte somnat därinne" slut citat.   

På Liseberg mötes vi upp av många poliser ridande sådana, blåljus och promenerande poliser, vänliga 
alla eskorterades vi sidan om den lilla å som flyter bakom Skandinavium upp till Ullevi. 

En bra känsla hela dagen och såg inga huliganer och inget bråk. Kanon! 

Matchen som alla premiärer. 
Eikrem bästa passningsspelare i laget och med hans uttåg i halvlek tog detta helt slut och andra halvlek 
kemisk fri från målchanser och ömsom vin och ömsom vatten i matchen kanske mer av vatten än vin 
men en premiär som alltid blandad i spel och samtidigt årets bästa spelande lag i Svenska Cupen 
Östersund BK till Halmstad för att plocka hem tre poäng och ett HBK som ej skrämt upp något 
Allsvenskt lag i vinter och som ni läst och kanske sett 1-0 till HBK och den stora talangen född 99  Sead 
Haksabanovic gör ett fantastiskt mål, lika gammal som Oscar Petersson och spelandes i samma 
landslag och nu även Oscar ingående i senior truppen i HBK. 

Kan vara ett smart drag av Oscar att komma fram till ett allsvenskt spel tidigare i en något mindre 
klubb. Hörde på tåget av ett par killar med insyn i ungdomsfotbollen i MFF att föreningen aldrig blivit av 
med så många talanger 18, 17 samt 16 åriga killar som denna vinter. Fler än 15 spelare som lämnat 
MFF. Talanger som släpps fram i seniorlaget eller stora köp av "färdiga" spelare är en fråga som vi 
alltid kommer att diskutera.  



 2 av 4

Finns bara en Lag som gäller i dessa storklubbar och det är resultatet på plan för en klubb som MFF. 
 
Fick supporterna på tåget bestämma och Gud förbjude detta kan tränaren Magnus Persson redan idag 
måndag hämta ut slutlön + semesterersättning haha. 
Har för supporterna mycket att bevisa och redan som Stockholmare i "brygga". 
 
Bytet av Eikrem i halvlek fick folk att gå "bananas", undertecknad ej full koll på varför, många skriver 
trött efter förkylning andra utbytt efter dåligt press spel????. Byte i halvlek är aldrig bra om inte sjukdom 
eller skada är orsaken. 
 
Nu börjar vi tänka spel hemma i Veberöds AIF och start för Herrar A på lördag kl. 14.00 på 
Romelevallen och för motståndet Hjärsås/Värestorps IF. En obekant klubb för undertecknad spelar i 
Knislinge och en av få idrottsplatser undertecknad aldrig besökt. Kvalat sig upp från division 5 i 
höstas och ska ringa kansliet i veckan för att få mer info om föreningen. 6 träningsmatcher spelade och 
7;e i kväll mot VMA IK. 5 lag i föreningen, men endast ett ungdomslag.  
 
Sammanfattning av helgens matcher och träningsläger. 

Herrar A. Kristoffers text. 
Ja tyvärr förlust med 0-3 men precis som du säger en tankeställare efter de senaste matchernas bra 
spel och resultat. Lilla Torg FF var bra med ett vägvinnande spel och vi kom aldrig riktigt in i matchen 
kändes det som. 

Vi hade 7 spelare borta och det känns såklart. Men tycker ändå att vi ska stå upp och prestera bättre så 
det blir en viktigt träningsvecka nu och sedan efterlängtad premiär till helgen.  
Spelare som ej medverkade var, Pippo, Matte, Selwan, V. Björk, Erik S, Ted H samt Adis.  
 
På undertecknads fråga om var matchen ska spelas och var träningen sker i veckan?  Kristoffer med 
detta svar; 
Osäker om kommunen släpper in oss på naturgräset. Skulle försöka få till grästräning tisdag eller 
torsdag men osäker hur det gått med det? 
Blir det ingen träning på naturgräs så kan matchen flyttas till konstgräset. Man vill gärna träna på planen 
man ska lira match på.  

F 17 Södra Sandby IF/Veberöds AIF och Thomas text. 
Match i Veberöd mot FC Staffanstorp. Ett lag vi har mött många gånger genom åren och alltid spelat 
jämna matcher mot men förlorat fler gånger än vi vunnit. Första 15-20 minuterna spelade vi fortsatt lika 
bra som vi gjort de senaste två matcherna. Vi låg rätt i positioner, ställde om när läge fanns och tog bra 
beslut när vi skulle spela kort eller längre. Andra halvan av första halvlek hamnade vi dock lite fel i vårt 
markeringsspel och fick det jobbigt mot ett välspelande och väl organiserat motståndarlag som då 
tryckte tillbaka oss. Underläge 1-0 efter en halvtimme och tyvärr även 2-0 precis innan paus. Skönt 
ändå att båda målen är resultat av deras goda prestationer och inte mycket att göra åt. 

Vi pratade i paus om det viktiga att ligga nära i markeringen och titta motståndare och inte bara boll. Vi 
ändrade även spelsystem från 4-2-3-1 till klassiskt 4-4-2 och fick till en bättre press och längre anfall. 
Mitt i halvleken får vi även utdelning när Louise gör 1-2. Här var vi på gång och kände oss starka. 
Tyvärr får vi direkt efter några omställningar emot oss där vi gick fram med lite väl mycket spelare och 
på en av dessa gör Staffanstorp 1-3 och lite ridå ner. 

Vi tar med oss andra halvlek och laddar nu vidare inför seriestarten. 

F 13. Jennys rader. 
Matchrapport från F13 träningsmatch mot Kvarnby 9- manna 

Stort fokus på avslut på träningarna under veckan som gick, vi har ju spelat bra i tidigare 
träningsmatcher men gjort alldeles för få mål. Motståndarna hade en del återbud och därför blev det 
bara 9- manna.  Vi börjar bra och skapar tidigt målchanser, men precis som tidigare så vill bollen inte in. 
Frustrerande tjejer som kämpar och sliter och efter 7 minuter lyckas de äntligen få in bollen.  Genom 
hela matchen är det vi som för spelet, vi spelar avslappnat och lugnt och målvakterna har inte mycket 
att göra och håller nollan.  Målen då? Jo de fortsätter att rulla in och vi gör 5 st i varje halvlek😉 Sju olika 
målskyttar och det är mål på fasta situationer, inlägg och soloprestationer. Härligt att det äntligen 
lossnade.  
Bra jobbat av alla på planen idag inklusive domarna. 
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P 13. Henriks text. 
VAIF – S Sandby IF. 
Målet var att hitta bättre i positionerna över hela planen. I första halvlek såg det bättre ut än vad det 
gjort tidigare. S Sandby spelade bra fotboll men vi höll emot bra. Båda lagen hade några riktigt klara 
chanser utan mål. I sista minuterna av första halvlek rinner de dock igenom och gör 1-0. Början på 
andra hamnar vi snett ordentligt. De gör både 2-0, och 3-0 där de kommer fram för enkelt. Vi har det 
fortsatt svårt. Först sista 10-15 min kommer vi upp lite i plan och får lite press på dem. Vi reducerar men 
kommer inte närmre. 
Inledningen var bra men sedan ligger vi alldeles för lågt. Vi måste trycka fram laget mer så vi inte blir så 
”långa”. När vi har boll måste vi våga bredda mer och även hålla i bollen.  

F 11. Henriks rader. 

Rapport från F06/07/08. 
Tjejerna spelade två träningsmatcher i lördags och den första matchen spelade våra 07:or mot GIF 
Nikes 07:or och med tre nya flickor i laget som gjorde sin första match var det naturligtvis lite nervöst 
innan matchstart. Men när domaren väl hade blåst igång matchen var det full fart på alla tre och de 
övriga också för den delen. Det var inte mycket att snacka om, Veberöd var det klart bättre laget och 
vann matchen med stora siffror. Nästa match spelade våra 06:or mot Genarps IF som kom med ett lag 
mixat med både äldre och jämnåriga tjejer. En riktigt bra match som böljade fram och tillbaka och 
oavgjort hade kanske varit mest rättvist men vi fick se oss besegrade med 1-2 efter en del 
missade målchanser och vi ser nu i framemot seriestarten om två veckor. 
 
P 11. Richards text från träningslägret.  
P 06 hade träningsläger med övernattning på scoutgården och några tuffa träningspass på 
Romelevallen. Vi hann också med lite fotbollsgolf och grillning i pauserna. Det blev en väldigt trevlig 
helg med skötsamma killar och duktiga tränare och vi längtar samtliga till seriepremiären.  
 
P 10. Martins text. 
Efter att under vintern ha avverkat ett antal Futsalcuper var det äntligen dags för oss att få spela 
matcher utomhus igen. Vi åkte till Lunds BK:s 7-manna kickoff på Klostergårdens IP med två anmälda 
lag och totalt sex matcher mot LB07, Lilla Torg, Lunds BK, Eslövs BK x 2 och Torns IF framför oss. 
Eftersom det var årspremiär för oss i 7-manna var vi lite osäkra på var vi stod.  
Vi kunde dock ganska tidigt konstatera att vi inte behövde vara oroliga. Killarna visade en härlig 
inställning, skapade mängder av chanser, hittade fina passningsvägar och gick på avslut. I fem av 
matcherna hade vi väldigt stort bollinnehav men effektiviteten var inte alltid på topp. I matchen mot Lilla 
Torg mötte vi ett skickligt lag som spelade fysiskt utan åtgärd från domaren och här fick vi aldrig igång 
vårt eget spel trots ledning 1-0 i paus.  
Sammanfattningsvis 3 vinster, 2 oavgjorda med mersmak och 1 odiskutabel förlust. Viktigast dock: 
spelet fungerade! 

P 9. Jims text. 
Idag lördag spelade P 08 JS cupen med två lag. Som förra året är det bara bra motståndare som 
anmält sig. Vi fick 6 bra och jämna matcher mot Skanör, Vellinge IF, Staffanstorps United, Skurups AIF, 
BSH Österlen och Torns IF. 

Matcherna höll riktigt bra nivå och killarna spelade bra fotboll. Vi åker hem med 3 vinster, 2 oavgjorda 
och 1 udda måls förlust. 

P 8. Henrik med dessa rader. 
Staffanstorps United - Veberöds AIF 0-1. 

Vi hade spelat från första sekund och släppte aldrig in Staffanstorp i matchen. Hög press och bra 
passningsspel. Tyvärr satt inte alla chanser och resultatet speglade inte matchen.  
 
Veberöd AIF - Trelleborg 1-1. 
Ett starkt och passnings skickliga Trelleborg på agendan. Vi pratade mycket om hög press och inte låta 
dem ha bollen. Alla grabbarna spelade som ett lag och vi gav dem inga chanser. Trelleborg var 
stentuffa med mycket fult spel och tyvärr reagerade inte domarna. Vi gick ifrån med 1-1 med fördel 
Veberöd. 
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Veberöd AIF - Dösjöbro IF 3-0. 
Överlägset spel från första sekund. Testade en variant med 1-4-1 för att få rejäl press. Vann med 3-0, 
otur med avsluten tyvärr. 
 
Hörs igen på fredag och en dag till seriestart och även årets premiärträning för knatte. 
Hälsar STAFFAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


