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Staffans sammanfattning vecka 20 inför helgen 
 
 

 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
Fredag 15 maj och stor Cup helg i Skåne och massor av ungdomslag som är i gång i dessa cuper, men 
först av allt blev undertecknad bönhörd när Herrar A tar sin första trepoängare på Romelevallen 
denna säsong och 2-1 seger mot IF Limhamn Bunkeflo. 
För tidigt att skriva ett måste i omgång 5 men för att inte hamna i brant uppförsbacke direkt satt denna 
trea perfekt för laget/tränare/ledare samt föreningen. 
Målskyttar Oliver Jönewi samt Viktor Björk. 
 
Saxat från SKD. 
Veberöd jublar igen 

 

Michael Lindholm 
michael.lindholm@skd.se 

VEBERÖD Veberöds AIF har haft en tung öppning på division 3-säsongen, men i mötet med 
jumbon LB07 kunde man till slut ta sin andra triumf genom 2–1 (0–0) på Romelevallen.  
Inte så lite beroende på en tidig utvisning. 

– Det känns kanon, och inte minst var det viktigt att äntligen plocka poäng här hemma, konstaterade 
yttermittfältaren Viktor Björk som satte det helt avgörande 2–1-målet i 75:e minuten. 
– Nu bevisade vi för vår trogna publik att vi kan spela fotboll också.  
LB07:s Oskar Ågren såg rött redan efter en fem minuters spel och även om Viktor Rosberg missade 
den påföljande straffen gavs Veberöd en ypperlig möjlighet att lägga beslag på segern.  

Efter en tämligen chansfattig första halvlek flyttade nämligen Vaif fram positionerna i andra och 
åstadkom en del farligheter som ledde fram till lagkaptenen Oliver Jönewi 1–0 i 52:e minuten.  
Gustav Brandt svarade sedan något oväntat för LB07 innan 19-årige hemmaprodukten Viktor Björk 
avgjorde då det återstod en dryg kvart. 
– Ett riktigt gott mål. Viktor Rosberg skarvade fram ett långt inkast från Kristian Svensson och därefter 
fick jag fram en tå på bollen som gick in, myste Björk som också var imponerad över hur gästerna stod 
upp med en man mindre.  
– Trots allt spelade LB07 bra. De är jäkligt ettriga och snabba, men det är ett ungt lag och sådana är 
sällan lätta att handskas med.  
LB07-tränaren Alexander Burman såg heller ingen anledning att deppa.  
– Jag är extremt stolt över mina spelare. Som matchen gestaltade sig gjorde vi det beundransvärt, det 
var helt jämnt och vi jobbade som satan. 

 
Fredriks text från matchen mot IF Limhamn/Bunkeflo på Romelevallen och 2-1 seger. 
Det är lite väl tidigt på säsongen för att kunna prata om måstematcher. Men torsdagens hemmamatch 
mot LB07 var nog så nära en måstematch man kan komma i maj månad. En förlust hade betytt 3 poäng 
på fem matcher, 0 poäng på hemmaplan och en match mot seriesuveränen Olympic borta i nästa 
omgång. 
Dessutom behövde självförtroendet en seger. Därför var det en stor lättnad och glädje att vi till slut stod 
som vinnare med 2-1 efter en stabilt genomförd match.  
Efter att ha släppt in alldeles för många mål i tidigare matcher, låg ett stort fokus på vårt försvarsspel 
och att ligga lite lägre och kompaktare när vi har ett samlat försvar och inte bjuda på någon yta bakom 
backlinjen. Vi har även tidigare släppt in många mål på kontringar efter bollförlust. Därför pratade vi 
också om att anfalla med ett kortare lag för att inte isolera bollhållaren och för att snabbt komma in i 
press om vi förlorar bollen. Det fungerade inte klockrent, men mycket bättre än tidigare.  
I inledningen av matchen jobbar vi hårt i motståndarnas straffområde vilket leder fram till ett avslut för 
Mattias Jönsson som en av LB07-spelarna räddar på mållinjen med handen. Han blir utvisad och vi får 
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straff. Tyvärr missade vi straffen, men skaffade oss en stor fördel i.o.m. utvisningen. Det blir dock ingen 
tokrusning i jakt på mål, utan vi ville ha fortsatt kontroll och spela stabilt. Men vi skapade ändå 3-4 riktigt 
vassa målchanser. Bl.a. hade Mattias Jönsson en nick som precis missade mål och Oliver Jönewi hade 
ett par avslut i bra lägen som tyvärr inte resulterade. LB07 kämpade på mycket bra med sina 10 man 
och lyckades vaska fram någon enstaka kontring, ett par inlägg och en hörna. Men vi lyckades reda ut 
de situationerna, 0-0 i halvtid.  
I andra halvlek höjde vi pressen något. Det gav snabb utdelning i form av en hörna. Denna nickade 
Viktor Rosberg i ribban och Oliver Jönewi sköt in returen. Men det tog inte mer än 8 min. så hade LB07 
kvitterat. Detta genom en frispark. Men vi låter inte det trycka ner oss utan fortsätter att prestera bra 
fotboll och styr händelserna ganska väl. LB07 fortsätter kämpa på ett imponerande sätt, men i 70:e min. 
kan de inte stå emot längre. Då skarvar Viktor Rosberg vidare ett inkast från Christian Svensson och 
Viktor Björk kastar sig fram, får foten på bollen och gör 2-1. Efter det gör vi ett par defensiva byten och 
killarna stänger matchen på ett bra sätt.   
 LB07:s tränare tyckte enl. tidningarna att det var en jämn match där de mycket väl kunde tagit poäng. 
Visst kunde de ha gjort det med lite flyt, men att det var jämnt håller jag inte med om. Vår statistik säger 
20-6 i inlägg. 15-6 i avslut. 7- 3 i avslut på mål. 7-3 i hörnor. Mina smått förvirrade avbytare som håller 
koll på detta kan ha missat något, men jämnt, det var det inte. Vi var värda segern! 
 
Damer A och följande lagtrupp till den tidiga seriefinalen borta mot obesegrade Hammenhögs IF kl. 
16.30 på lördag och Hamondavallen i Hammenhög. Ett stort lycka till alla tjejer! 
Kajsa Arkelius, Emma Larsson, Lina Jeppsson, Jennie Kirchner, Sanna Jeppsson, Lina Härle, 
Alice Blixt, Pia Sjöholm, Helen Rosén, Sanna Svensson, Ida Nilsson, Moa Augustsson Holm, 
Klara Höög, Hanna Engqvist, Anna Larsson samt Elin Johansson. 
  
Ungdomsfotboll och zonuttagningsläger 3. 
Full utdelning och 5 spelare från Veberöds AIF till Skånelägret i Staffanstorp i juni månad. 
4 tjejer samt 1 kille (födda 01) och undertecknad vågar skriva att det hade säkert blivit 5 tjejer men Ida 
Ullner tvingades lämna återbud till denna tredje uttagning, men som alltid det kommer fler chanser. 
Än en gång ett stort grattis till Emelie Andreasson (målvakt), Sandra Rosèus, Tilde Sjöblom 
Wolfbrandt, Clara Sällman samt Fabian Kolgjini. 
  
4 tjejer i samma åldersklass kan undertecknad ej minnas att föreningen haft på ett Skåneläger? 
F 95, F 96 samt F 97 starka trupper men var det 4 tjejer i någon av dessa åldersklasser som gick hela 
vägen? 
Passar frågan till mannen som har svaret och Stefan Jönsson. 
 
Seriematch för F 11 och Jennys text. 
Här kommer matchrapport från F11, C- serien, uppskjuten match som spelades igår kväll onsdag. 
Dags för ny match i Harlösa och med Bara som motståndare. Laddade tjejer och i peptalket före 
matchen handlade det om att hålla sina positioner och fortsätta att anfalla och komma till avslut. Flera 
av tjejerna gör en bra match utifrån sina individuella förutsättningar, några tar tom ett kliv framåt. De 
börjar bli bättre på att hålla sina positioner och äntligen får de utdelning på sina målchanser. En stabil 
seger med fyra målskyttar, och med ännu mer fokus i avsluten kunde det blivit tvåsiffrigt idag!  
 
Cupspel under torsdagen. 
Både F samt P 12 i gruppspel i Ystad under torsdagen i Cupen mot Rasism. Arrangör MFF. 
F 12 och Helenas rader. 
F03 i första gruppspelet idag på Sandskogens IP i Ystad. 11 tjejer i ett blandat lag där vissa spelar i 
serie C mest och andra i serie A. Solen strålade och i första matchen möter vi Hörby FF som just 
förlorat mot Höllviken med 0-8. Förväntningarna höga då just vår grupp bara innehåller tre lag och två 
går vidare till nästa runda… 
Tjejerna spelar som vanligt fin fotboll och leder efter en liten stund med 2-0. Hörby kommer igen och 
reducerar till 2-1 men 3-1 är snart där och det känns stabilt. Strax innan matchen blåses av kommer 3-2 
målet men det känns som om de aldrig var riktigt nära att kvittera. 
Redan nu vet vi att vi är vidare i cupen och lägger fokus på spelet och att kämpa hårt i andra matchen 
mot ett betydligt tuffare Höllviken. 
Roligt att se att man kan komma långt bara på ren vilja! I halvlek ligger vi under med endast 0-1 och alla 
ger järnet, tyvärr orkar vi inte jobba hem på kanterna där Höllvikentjejerna gång på gång tar sig fram 
och förlusten är ett faktum. 0-5 slutar matchen men vi är alla nöjda då tjejerna visar en bra inställning 
och krigar hela vägen till slutsignal! 
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P 12 och Stefans text. 
Här kommer en rapport från vårt deltagande i Cupen mot Rasism som spelades på Ystads underbara 
gräsplaner (yepp jag är avundsjuk) 

I 1:a matchen fick vi möta Ystads IF FF. Det blev som väntat en tuff match mot ett mycket bra Ystad. 
Trots förlust med 8-2 så kan jag inte vara missnöjd. 

Killarna kämpade, slet och spelade stundtals riktigt bra fotboll. 2:a matchen spelades mot Åhus Horna 
BK. Vi dominerade spelet i 1:a halvlek och Åhus fick jaga boll en hel del. I 2:a halvlek började de med 
längre bollar mot vårt försvar och fick oss lite i gungning. Vi kunde dock hålla emot och vann till slut med 
2-1. 3:e och sista matchen vanns med 6-1 mot Hörby FF. Här dominerade vi totalt förutom de sista 
minuterna. 

Nästa torsdag är det dags att åka till Ystad igen. Då är det seriespel som gäller. Det lär återigen bli en 
tuff match för oss. Ska bli spännande att se hur killarna tacklar detta J 

Dagens målskyttar: Theo 4, Johan 4, Fredrik, Alexander. 
Nu väntar Bakken i Danmark och ett cirkussällskap från Veberöd och till slut ca 60 personer från byn 
med på resan.  
Än en gång ha en bra dag tillsammans. 

Knattefotboll. 
8 inskrivna denna vecka och samtliga i åldersklassen födda 10, nu ett ytterligare steg mot målet om 100 
inskrivna och betalda totalt i de 4 åldersklasserna. 
Idag 93 knattar/knattor. 

Fotbollsskolan. 

Drygt 20 anmälda och 90 % till omgång 1 i juni månad. 

Bingolotto och Folkspel Cup. 
Då är det i helgen som semifinalerna avgörs och i en av dessa finns Veberöds AIF med i. I denna 
semifinal finns dessa tre föreningar också BTK Kävlinge, Strömsborgs IF samt ÖT Smygehuk FF. 
Härligt! och tänk om vi går hela vägen till en final och vinner även den? 

Ödet ligger i våra egna händer i princip och nu gäller det att sälja Bingolotter så många som möjligt 
samt Sverigelotter.  
Kom ihåg att vi vann kvartsfinalen med 4 fler sålda Bingolotter än tvåan, så just ditt köp kan vara direkt 
avgörande så köp i helgen och stöd Veberöds AIF i tävlingen. 
Försäljningen denna helg sker vid Konsum och med start kl. 10.00 idag fredag och fram till kl. 18.00 och 
P 01/02 som säljare under lördagen tar F 03 vid och försäljning mellan kl. 10.00–16.00. Stanna till 
och köp! 
Andra försäljningsställen i byn som vanligt ICA, Preem samt Nilssons Varubuss. 
  
Tack för er hjälp alla och redan söndagen den 31 maj ser vi någon representant från Veberöds AIF i 
Bingolotto (inte klart vem det blir) och dragning i "föreningsfajten". 3 föreningar som får 15 000 kr 
vardera och 4;e förening får 50 000 kr. 
  
Dansgalan 2015. 
Precis som de senaste åren en trög uppstart på biljettförsäljningen totalt och matbiljetter på lördag, men 
nu ökar försäljningen kraftigt och beställningar av matbiljetter som indikerar en bra publiksiffra även i år, 
men som tidigare ett nervöst läge för dansgalans ansvariga. Mycket som står på spel och stora utgifter 
som föreningen ej kan "springa ifrån", men undertecknads och många andra tror vi att till sist är 
arrangemanget i hamn. Köp matbiljetter och ny leverantör i år och Östarps Gästervivaregård som 
serverar årets mat med läckerheter som helstekt ungtupps filé från Tockarfarmen, varmrökt lax med 
Östarps dillmajonäs och sparris honungs- och ingefärsglaserad revbenssida samt kryddgourmetkorv 
och mycket andra läckerheter på matbordet.  
Fantastiskta rätter och mina grannar i Hemmestorp i familjen Gunilla och Lennart Vollmer nu 3; 
generationen Vollmer som arrendator på Kulturens Östarp som fixar årets mat. 
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Alla ska dit grannar, kompisar, arbetskamrater, släktingar d v s alla. Ring, maila, SMS:a om budskapet 
och vi mins väl alla 2007/2008 när grillkolen tog slut i Veberöd med alla förfester! 
  
Ha en fortsatt bra och skön helg när skattmasen träget jobbar för att om en knapp månad skicka ut ett 
antal miljarder hoppas någon av er läsare får en slant då. 
  
Hälsn. Staffan  
       
 
 


