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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Ännu en fotbollshelg full med matcher är över, även om just denna helg var det mer fokus på 
Dansgalan. 
I år kom 250 fler besökare och därmed är kanske den något negativa trenden med färre antal besökare 
vänd? 
  
Ett fruktansvärt ös denna fredag med 1 200 besökare en ökning med nästan 200 jämfört med 2015 och 
flera med undertecknad som gav Perikles högsta betyg och folk som satte denna kväll i topp av alla 
gånger Perikles varit på plats. Trevliga pågar dessa Ystad killar och samtliga med i EM tipset 
naturligtvis. 
För ett par veckor sedan på en mindre spelplats blev bandet utsatta för en kupp och en 300 stor grupp 
av besökare slutade med att under låten Tåget (för alla som inte känner till låten alla i en rad med 
händerna på axlarna på personen framför sig) tog sig alla 300 upp på scenen och bakom killarna i 
bandet. 
Vågar ej tänka tanken ut om detta skulle hända i Veberöd med 1 200 bakom killarna med alla sladdar 
och högtalare mm. 
  
Likes på fredagens dans och nya i Veberöd. Klart godkända även om de ej är så kända för allmänheten. 
 
Dansgalan fick bra beröm av Dansbandssidan läs gärna här. 
http://www.dansbandssidan.com/2016/05/29/succ%C3%A9-f%C3%B6r-veber%C3%B6ds-dansgala-
2016!-32223551 
 
Har i helgen lärt mig ett nytt ord "gnussa" dansen med panna mot panna. Stefan Persson och 
undertecknad följde ett par som dansade från kl. 21.00 till slut strax före kl. 02.00 med enbart varandra 
och bara gnussade hela tiden, kul att beskåda.  
Undertecknad försökte på måndagens fika beskriva denna dans och frågorna haglade. 
Bl.a. kan man riskera en dansk skalle om man ej är samtränad med sin partner? Intressant fråga. 
Om min danspartner har dålig andedräkt? Även denna fråga klurig, men någon i kaffegänget föreslog 
att en sådan person enbart ska bugga.  
Än fler gnussar på lördagen när Sannex spelade. Ett bra gäng som vunnit Guldklaven 2 år på rad och 
jättetrevliga killar alla, precis som Streaplers.  
Streaplers så glada för att spela i Veberöd att de på något sätt byte annan bokad spelplats till årets 
Dansgala.  
Deltar naturligtvis i EM tipset samtliga.  
  
Maten underbar från Östarps Gästgivargård, kan detta bidraga till fler matgäster nästa år? 
  
Bra underhållning under maten av två killar med den mer kända Per-Olof Sandberg, kände igen rösten 
men kunde ej placera honom. 
Svaret en av Morgonpratarna i Dansbandskanalen. Kul kille och när gaget betalades ut och 
undertecknad bad om en namnskrift föreslog killen Zlatan. Godkände ej namnet med orden Zlatan 
spelar ej för en sådan struntsumma haha.  
En kul kille denna Per-Olof som började dagen med att spela i Skurup på ett gatulopp, fortsatte till 
Veberöd för sedan avsluta dagen i Hällevik med ett arrangemang som ICA bjöd sina anställda på. 
Dessa arrangemang får man glömma sitt yrke ibland och här förekommer som alltid både päron och 
äpple i en salig blandning. 
  
Nådde hemmet vid c 04.00 dessa två dagar och möttes i gryningen av vår unga tupp Johnny i ett 
galande som grannens än större tupp vid namn Kenneth svarade på och bakom dörren stor husses 
foxterrier Ester och väntade och med dessa härliga djur somnade undertecknad med ett stort leende. 
  
19;e Dansgalan som föreningen arrangerade och precis som alltid en stor punktinsats från föräldrar för 
att detta ska fungera, men utan en kärngrupp i botten hade detta aldrig kommit till stånd.  
Frontfigurer sen starten i Ingemar Ingesson, Nils-Åke Stålring och även de första åren Gert Kvist som 
gick bort alldeles för tidigt hade det aldrig fungerat.  
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Nya yngre krafter i gruppen de senaste åren med "Olle", Marcus, Johannes samt Dan ny för i år och 
sedan finns även Jan-Inge med sen några år. 
  
Dansgala 2017?  Undertecknad sticker ut hakan, den kommer till stånd och en 20;e Dansgala blir det 
och jubileum som ska firas, men sedan lever den farligt.  
Både Ingemar och Nils-Åke hotar med att hoppa av efter dessa 20 år och finns de goda krafter som kan 
föra den vidare i föreningen? 
 
Herrar A till spel denna kväll för att möta Hammenhögs IF hemma kl. 19.00. I en serie där alla slår 
varandra och nu behövs en trea för annars börjar det se jobbigt ut för att uttrycka det försiktigt. 
Vinst med 1-0. 
  
Damer A tappar två poäng. Läs Stefans text. Ett Uppåkra IF som inte rosat marknaden i vår men likväl 
kämpar sig till 2-2 i denna match.  
  
Matchreferat. 
Damer A. Stefans text. 
Två tappade poäng. (Stefan Jönsson)  
Att detta skulle bli en svår och tuff match för oss var jag helt övertygad om, speciellt med tanke på 
Uppåkra-gängets senaste match mot bottenlaget Stehag (slutade 1-1) så bl.a. av den anledningen 
anade jag att det skulle bli jobbigt för oss och tyvärr visade det sig att jag hade rätt vibbar! Bra stämning 
inför matchen och en bra uppvärmning bådade gott men tyvärr inleder vi på sämsta tänkbara sätt 
genom att få ett baklängesmål mot oss redan efter dryga två minuters spel vilket så klart gav oss en 
tankeställare samtidigt som Uppåkra fick precis det dom ville. Slarv från vår sida, snabb omställning och 
kyligt avslut gav 0-1 på resultattavlan. Dock hämtar vi oss ganska snabbt, håller bollen inom laget och 
närmar oss mer och mer Uppåkras mål. Skön kvittering efter ca 30 minuter och vi trycker tillbaka 
Uppåkra mer och mer och Uppåkras tjejer kroknar gällande orken men lyckas ändå styra undan "den 
avgörande passningen/avslutet" i våra anfall. Efter drygt 40 minuter skapar vi en riktigt het chans men 
"friläget" slutar med frispark + varning istället för något annat men som alltid så är det domaren som 
avgör så klart. Dock har vi bra koll på matchen och känner att vi är starkare, äger mer boll osv men ett 
bolltapp och slarv från vår sida ger Uppåkra en hörna i matchminut 45 som dom gör 1-2 på. Iom 
underläge så handlar paussnacket om annat än vad det skulle gjort om det stått 1-1 på tavlan och 
självklart fick också Uppåkras tjejer ett rejält lyft tack vare sitt ledningsmål. 2:a halvlek bli en jakt på 
kvittering och vi möter ett lag som "parkerat bussen" och även om vi vid många tillfällen kommer runt 
bra på kanterna så antingen saknas det blå spelare framför motståndarmålet eller så styr en grön 
spelare bort chansen precis framför näsan på oss. Vi har dock en hel del bra lägen att sätta dit den men 
då blir vi själva lite för ivriga och chanserna rinner ut i sanden, tyvärr. Dock får vi, efter en fast situation, 
utdelning och kvitterar till 2-2 vilket sker efter ca 75 minuters spel. De sista 15 minuterna av matchen blir 
en jakt på ytterligare mål och en jakt på tre poäng men det närmaste vi kommer är insidan på stolpen 
dvs. matchen slutar 2-2. Utifrån matchbilden så känns det helt klart som att vi förlorar två poäng men 
det är bara att ta lärdom samt gratulera Uppåkra till en taktiskt väl genomförd match. Nästa match 
spelar vi på bortaplan (lördagen den 4/6) då vi sannolikt kommer att möta en helt annan typ av 
motstånd då tekniska och spelskickliga Höllviken står för motståndet. En viktig match för båda lagen så 
nu är det bara att ladda och förbereda sig för en tuff batalj kommande helg!!   
 
Damer U. Stefan igen. 
Dam U: SSIF/VAIF - Hittarps IK: 1-1 (0-1)  
Rättvist med oavgjort. (Stefan Jönsson)  
Hemmamatch för Dam U och även denna gång hemma på Romelevallen i Veberöd med Hittarps IK på 
besök. Lagen har redan spelat en match mot varandra innevarande säsong och den gången slutade 
matchen med vinst för oss med 5-2. Dock ny match och nya förutsättningar och som alltid startar alla 
matcher med 0-0. Hittarp sätter full fart från start och vi är inte riktigt med dvs. vi får skyffla bort bollar för 
att frejda vårt mål. Hittarp rinner igenom förhållandevis enkelt genom alla våra lagdelar och skapar ett 
antal vassa chanser bl.a. en ribbträff. Efter ca 15 minuter gör dom också helt rättvist 0-1. Efter målet tar 
vi dock tag i spelet dvs. börjar hålla i bollen och kommer högre upp i banan och lyckas på så sätt skapa 
ett antal bra avslutslägen samt hörnor som dock inte når nätmaskorna utan halvtidsresultatet är 0-1. I 
2:a halvlek är det vår tur att spela i medvind (en ganska kraftig vind) och på så sätt får vi lite lättare att 
trycka framåt på bl.a. våra insparkar/utsparkar och får omgående ett ganska rejält spelövertag. Vi 
kommer runt ett antal gånger på deras kanter samt även centralt men skärpan saknas i avgörande 
momentet. Dock lyckas vi vid ett genombrott centralt, via deras målvakt, pressa in kvitteringen till 1-1 
som i det läget kändes rättvist. Vi var på gång och ville mer men med knappa 20 minuter kvar tappar vi 
lite av vår aggressivitet och Hittarps-tjejerna är inte sena att flytta upp spelet och skapa en del 
farligheter. Resten av matchen blir lite av böljande spel med lite kontringsfotboll åt båda hållen men 
matchen slutar rättvist 1-1.  
 


