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 Staffans sammanfattning vecka 16 inför helgen 
 

 
 
 
 
 
 

 Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 22 april och fotbollen redan på högvarv i föreningen. 
24 matcher ska spelas i helgen och endast de två yngsta lagen födda 09 spelar först i IF 
Löddes knatteserie till nästa helg och då på hemmaplan och Romelevallen. 
Damer U har ingen match denna helg annars är alla lagen ute i spel. 
  
Herrar A borta mot Rydsgårds AIF lördagen 23 april kl. 14.00. Ett Rydsgårds AIF som fanns 
med i tipsen som ett lag i toppstriden förstärkta med Rasmus Ridell och Fredrik Månsson 
bl.a., men också ett av 4 lag på 0 poäng efter 2 omgångar. 
Återstår dock 20 omgångar och 60 poäng att slåss om. 
Förlust förra helgen mot Staffanstorps GIF med 1-0 och besvikna och frustrerade spelare 
med 7 gula och 1 rött kort i matchen.  
  
Hoppas att Veberöds A-lag får till en match fullt ut med en "trea" i bagaget. Det hade känts 
bra för samtliga inblandade i laget och även för föreningen i sin helhet. 
  
Damer A Södra Sandby IF i sin första bortamatch för året och till Lund på söndag 24 april kl. 
16.00 och Lunds BK väntar.  
  
12 ungdomsmatcher i Veberöd denna helg, 8 på Svalebo naturgräs, 3 på konstgräset och 1 
match på Romelevallen. 
Det finns med andra ord många intressanta matcher att ta del av.  
Se  http://www.cumap.eu/calenderonweb/visakalender.php?Knr=460&Grp=0  
 
Knattefotboll. 
3;e lördagen av 10 och nu blir det spännande när provträningarna är över för de flesta nya 
knattar/knattor och alltid lika spännande att se hur många som anmäler sig i nästa vecka i  
P 11 samt F 09/10 samt 11. 
I dag ca 60 betalningar men som skrivits tidigare att de 2 äldsta åldersklasserna 08 samt 09 
som står för 50 av dessa anmälningar. 
  
P 10 drygt halvfullt med betalningar tränade även förra året. Ca15 till 18 i träning. 
  
F 09/10 samt 11 + P 11 har säkert tillsammans haft ca 50 som provtränat och dessa 
åldersklasser som vi nu väntar in med anmälningar, förhoppningsvis. 
  
Introduktion för nya Tränare och Ledare för barn upp till 9 år.  
Fantastiskt kul att 7 nya ledare/tränare i Veberöds AIF anmält sig till kursen i Södra Sandby 
onsdagen den 27 april. 
  
Thomas Paulsson tränar killar födda 10, Jessica Sjöstedt, Christoffer Isberg båda tränar killar 
födda 11 samt Anton Lundmark, Agnes Jenemalm, Ida Ekenberg samt Ronja Mårtensson 
som alla 4 tränar tjejer födda 09/10 samt 11.  
Härligt intresse och lycka till alla och kom hem med än mer kunskap om hur man tränar barn 
  
Fotbollsskola och Tillslags camper.  
Spännande mail från Bosse tisdagkväll. 
  
Fotbollsskolan i Veberöds AIF utökas i år till 2 grupper. 
Födda 2003-2004 samt 2005 med Jesper Möller som huvudansvarig. 
Födda 2006-2007 samt 2008 med Jim Gustafsson som huvudansvarig. 
* OMGÅNG 1 startar måndag 13/6 och pågår till och med torsdag den 16/6 (vecka 24).  
* OMGÅNG 2 startar måndag 15/8 och pågår till och med torsdag den 18/8 (vecka 33).  
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Redan anmälningar som trillar in. 
  
Toppen tycker undertecknad! 
  
Tillslag ett Camp som Eija Feodoroff leder.  
Eija ett namn som idag har blivit känt i hela fotbollsvärlden och som Bosse bjudit in ett par 
gånger till föreningens Fotbollsakademi och nu får vi chansen att se henne på plats med en 
mängd duktiga fotbollsspelare i sommar. Eijas kunskaper om tillslag på en fotboll har gett 
henne uppdrag i flera Champions League lag i Europa. 
  
Tekniken är unik och har fått stort genomslag även internationellt och idag använder många 
proffs den vid såväl skott som passning och inlägg mm. 
Tillslagskursen vänder sig i första hand till enskilda spelare och då pratar vi även sådana 
namn som gått kursen som t.ex. Jiloan Hamad eller Kristofer Pettersson proffs i Holland eller 
den nye landslagsmålvakten Johannes Hopf, Lotta Schelin m.fl. internationella proffs. 
  
Två olika Camps i Veberöd 8-9 augusti för spelare födda 2002 till 2004.  
11-12 augusti för spelare födda 1998-2001.  
  
Här kommer vi se fotbollsspelare från alla delar av Sverige på Romelevallen. Läs mer på 
www.tillslag.se  
  
Avtal med The Lounge och Körsbärsdalens B&B om billigare priser för boendet, då det 
kommer fotbollsspelare som behöver övernattning och många anmälningar redan. 
Härligt med aktiviteter som sticker ut! 
  
DM match för Damer A och tränaren Benny Fehrnlund lämnar följande text. 
SSIF/VAIF - FC Rosengård 1917 8-1(4-0). 
Det var en härlig fotbollskväll på Romelevallen när vi tog emot FC Rosengård 1917,i vår 
första slutspelsmatch i årets DM-spel. 
Vi pratar innan matchen om risken för underskattning när man möter ett lag från en lägre 
division, och jag tycker att tjejerna tar uppgiften på bra sätt när vi kommer ut till match. 
FC Rosengård 1917 försöker ha ett passningsorienterat spel, men känslan är att vi har bra 
kontroll på deras anfall och när vi vinner boll spelar vi det spel vi vill med mycket rörelse och 
ett högre bolltempo än våra motståndare. 
Efter c:a 15 minuter gör vi 1-0 och kort därefter även 2-0, det ger oss mer trygghet, det är vi 
som för matchen, och stundtals ett riktigt bra spel.  
Vi gör ytterligare två mål i den första halvleken. 
De första 10 minuterna av den andra halvleken bjuder vi in våra motståndare i matchen och 
de visar att det finns bra kvalitet i deras lag.  
Vi spelar inte alls så aggressivt som vi ska och får jaga mycket boll. 
Tjejerna visar prov på karaktär och tar tag i spelet igen och efter 60 minuters spel gör vi 5-0. 
Den sista 20-25 minuterna är vår bästa period i matchen, vi är aggressiva, sätter press, har 
bra rörelse och många bra kombinationer i vårt anfallsspel. Försvarsspelet är stabilt genom 
hela matchen. 
Vi är nöjda med matchen, men har fortfarande en del saker att förbättra, så vi kan bjuda vår 
publik på en ännu bättre underhållning... 
Vi ser fram emot nästa omgång i DM-spelet, men först naturligtvis söndagens seriematch mot 
Lunds BK, som blir en spännande match. 
 
Truppen till söndagens match mot LBK:  
Anna Larsson, Elin Johansson, Elin Rosén, Emma Gustafsson, Helen Rosén, Ida 
Nilsson, Isabella Nilsson, Kicki Lerstorp, Lina Härle, Lina Jeppsson, Mathilda 
Sjöström, Matilda Stridh, Rebecca Dehlin, Rebecca Kajrup, Tilda Leander, Tova 
Nilsson. Lycka till tjejer! 
 
Blandat. 
Undertecknad har i veckan haft en av många diskussioner med Bosse genom åren och 
denna gång om talang kontra hårt arbetande fotbollsspelare, alltid intressanta diskussioner 
med Bosse som slutligen skickade över ett citat från Alex Furgesson. 
  
Alex Ferguson beskriver det så här i sina memoarer:" Hard working players will allwyas beat 
talented players because talented players don´t work hard enough ! "  
Eller ett annat citat som lyder: "Om hjärta och hjärna skulle spela fotboll mot varandra skulle 
hjärta vinna 10 gånger av 10." 
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Alla förstår nog vad Bosse önskar av sina spelare i P 16 laget haha.  
Varken Bosse eller andra ledare kring P 16 lagen är kända för att skylla förluster på domare, 
men matchen uppe i Ängelholm i söndagskväll var av värsta sorten och en domare som inte 
ens kunde reglerna och då är matchen likväl i Skåneserien P 16. 
  
Slutar med en varning för målvakten i Ängelholms FF och 5 minuters utvisning när domaren 
överraskade samtliga på IP med att låta målvakten stå kvar i målet och skickade ut en 
utespelare att sitta av målvaktens straff. Ja du milde Jesus!  
Vad säger Skåne-Boll om ett egen tolkad regel av domaren i fråga? 
  
Vad hoppas vi av helgen? 
Fler vinster än förluster? Eller att ni som ledare blir glad när saker fungerar i match som 
tränats på i veckan? eller att bara komma ut på naturgräs eller som man i Askeröd skulle 
säga citat " idag ska vi spela på riktigt "grais" slut citat. 
  
Lycka till alla våra lag och speciellt hoppas undertecknad på att Herrar A gör sig av med 
nollan i poäng efter 2 omgångar, Damer A fortsätter sin segersvit möter Lunds BK och en 
trea igen, men också säsongens hittills tuffaste match väntar i 3; omgången. 
  
Fantastiskt gensvar första helgen från alla ledare/tränare och era matcher och texter dök upp 
under hela söndagen och måndagen.  
Fortsätt så i med som motgång. 
  
Trevlig helg alla 
Hälsar Staffan 
  
 

    
 

  
    
    

 
 


