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 Staffans sammanfattning vecka 25 
 
 

 
 
 
 
Hej alla VAIF:are, 
Idag blir det en liten söndagsrapport också i väntan på EM kvalmatchen 
Sverige-Montenegro. 
26 matcher avklarade denna helg och med stor final i IF Löddes knatteserie denna lördag i strålande 
väder och 10 matcher spelade med VAIF lag på planen. 
 
Vill passa på med ca 25 matcher kvar att spela och inne i sista omgången för de flesta lagen i vår 
förening att tacka för alla dessa rapporter referat och texter som kommit undertecknad till del varje helg. 
I våt som torrt har med förluster och vinster i en osalig blandning som visat en vanlig vecka av 
föreningens alla lag. Över 300 matcher spelade är snart över och referat från era matcher har levererats 
till ca 95 % av alla matcher. Fantastiskt och än en gång tack alla. En veckorapport som läses av fler och 
fler, naturligtvis kul för undertecknad men också för föreningen i stort och "gamla" VAIF:"are i 
förskingringen som skriver till undertecknad och tycker det är jättekul att få ta del av föreningens 
verksamhet idag. 
 
Hoppas att ni precis som förra helgen då referat kom från alla matcher föreningen spelade då även 
kommer denna vecka. 
Tunt med dessa när denna text skrivs, men tar emot under hela måndagen också och ut på tisdag 
eftermiddag som vanligt. 
 
Herrar A. 
Förlorar hemma mot serieledaren BK Flagg med 2-6, naturligtvis lite stora siffror men ett underläge med 
0-4 i paus kom en uppryckning och 2-2 i andra halvlek. Förlusten var ingen överraskning för 
undertecknad BK Flagg ett starkt lag på många sätt och man leder ej en serie efter 9 omgångar utan 
förluster utan ha ett starkt lag.  
Veberöds AIF har genom åren alltid haft svårt mot detta Malmö lag och för stunden kan bara 
undertecknad minnas bortasegern den 7 september 2014 och vinst med 3-0 i Malmö, förlust hemma i 
maj månad 2014 med 2-5. 
 
Nu kommer det däremot 2 hemmamatcher till och först Tomelilla IF på torsdag 18 juni kl. 18.45 samt 
lördagen 27 juni kl. 14.00 och Hittarps IK. Båda matcherna av karaktären 6 poängs matcher idag 
Tomelilla IF samt Hittarps IK precis bakom Veberöds AIF i tabellen, men båda lagen med en match 
mindre spelad än VAIF. 
 
Undertecknad har ej hört något från styrelsen eller ledare/spelare om vilken målsättning laget och 
föreningen har med årets spel i division 3, men det vanligaste som nykomling är naturligtvis att rädda ett 
kontrakt och få spela i division 3 även 2016. 
 
Mitt önskemål om 17 till 18 poäng efter 12 omgångar är fortfarande realistiskt och också önskvärt för att 
få en fridsam sommarsemester innan allt ska avgöras i augusti och september månad. 
 
Hoppas huvudtränaren Fredrik med sin ledarstab kan få samla ihop killarna till 2 riktigt bra matcher som 
nu väntar och 4 poäng är undertecknad nöjd med men gärna 6 poäng också haha.  
Tufft kommer det att bli för motståndarna kommer också till Romelevallen för att sälja sig dyrt. 
 
Damer A. 
Vinner sin hemmamatch i Södra Sandby i lördags med 3-0 mot BK Olympic och ett sent 1-0 mål precis 
innan halvlek naturligtvis var ett härligt mål och bra för självförtroendet. 
Sent denna söndag vinner Hammenhögs IF sin 11:e match på rad (2-1 mot Dösjöbro IF) och naturligtvis 
imponerande med hela 33 poäng fem poäng före Södra Sandby IF med 28 poäng. 
 
Matcher av 6 poängs karaktär staplas på varandra och nu på onsdag 17 juni kl. 19.00 på Romelevallen 
väntar Dösjöbro IF och en seger här bäddar för ett bra sommaruppehåll.  Kan vara med vinst 5 poäng 
ner till lag 3 i tabellen och vi kan börja drömma om kval senare i höst. 
 
1:a eller 2:a av mindre intresse nästan då kvalet med 3 lag i varje grupp och 2 lag som flyttas upp av 3 
lag i dessa två grupper. 
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Division 2 Norra och i serieledning FC Hessleholm på 27 poäng och 1 förlust, 2:a Fjälkinge IF med 2 
förluster och 24 poäng. 
 
Välkomna ner på Romevallen denna onsdag då Damlaget spelar sin enda match denna vår i Veberöd, 
sedan dags för semester. 
 
P 15 Skåne Gr B. 
I en bra, tuff, spännande match vinner Veberöds AIF sin 8;e raka match med 2-1 mot IFK Hässleholm 
inför stor publik och domare från division 4 i Harald Grönvall, visar att Skåneboll tog matchens 
betydelse på högsta allvar.  
Spel i "finrummet" väntar killarna i höst och Gr A med MFF, HIF, klubbarna IF Lödde, Bjärreds IF, 
Staffanstorps GIF, Eskilsminne IF, IF Limhamn Bunkeflo, Husie IF samt BK Olympic eller IFK 
Hässleholm.  
 
Lämnar Gr A med stor sannolikhet TFF (redan klart) och FC Trelleborg med en viss liten chans 
fortfarande. 
Nu väntar BK Olympic borta på Lindängen i helgen och hoppas killarna vill hålla vinstraden över hela 
våren så att IFK Hässleholm får sin möjlighet att ta sig förbi BK Olympic i sista omgången. 
 
Fotbollsskolan som börjar i morgon måndag och en handfull spelare som anmält sig i veckan och till sist 
nådde vi "taket" och 30 tjejer och killar på plats i morgon. 
 
Våren sista Bingolotto är över. 
Med spänd förväntan får föreningen nu ge sig till tåls under en dryg vecka och resultatet i Folkspel Cup.  
Föreningar har fram till torsdag på att returredovisa osålda bingolotter till Göteborg och först efter 
midsommarhelgen får vi resultatet. 
 
Ungdomsserier i höst. 
En hel del frågor och tankar från er ledare/tränare. En fråga kan man påverka Skåne Boll om vilken 
serie man vill spela i under hösten? 
Svar nej. Skulle aldrig hinnas med en ny lottning med alla dessa önskemål. 
 
I princip gäller följande regler. Tabellplacering 1 eller 2. Uppflyttning. Sist eller näst sist i serien. 
Nedflyttning. 
Placering 3-6 eller 8 med större antal lag i serien. Spel i samma serie under hösten som under våren. 
 
Allt som ska ändras tills nu 3 önskemål till undertecknad och Eva på kansliet. 
 
Inga ändringar i Fogis utan ny eller avanmälan via pappersblankett som Eva tar hand om. 
Senast på onsdagkväll 17 juni vill/ska Eva och undertecknad fått sådana önskemål/besked från er. 
Eva jobbar tom torsdag sedan väntar 4 veckors semester för Eva.   
 
Lottning sker inom ett par veckor och matcher sätts med sista dag 26 juli. 
Undertecknad börjar sin semester 20 juli och arbetet med att sätta tider och datum sker först i denna 
vecka. 
 
Nu börjar strax matchen i Stockholm och hoppas ni orkar med ett eller 2 referat till innan en hägrande 
sommarsemester väntar oss alla. 
Fram till månadsskiftet kommer några veckorapporter då och då, sen stänger vi ner i juli månad.   
 
Hälsn. Staffan 
 
 


