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 Staffans sammanfattning vecka 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
En fantastisk midsommarhelg är över och vi fick sol och värme av tropisk art på dagarna regn med åska 
på nätterna. 
 
Fotbollen med 2 matcher kvar att spela denna vecka med Damer U och ännu en 6 poängs match 
för Herrar A borta mot Lunnarps BK som tillsammans med Hammenhögs IF ligger på nedflyttningsplats 
och Veberöds AIF ligger på kvalplats som 10;a.   
  
Tuff höst väntar för föreningens A-lag och nu ett Rydsgårds AIF som vunnit 3 matcher på rad.  
Hoppet det sista som överger människan säger ett ordspråk.  
En vinst tisdagen den 28 juni hade varit ett härligt avstamp inför höstens sista 9 matcher. 
 
Jonas mailar följande inför sommar/höst. 
Sista träning mån 27 juni. Första höstträning 27 juli. Från och med vecka 31 tränar vi mån, tis. samt 
tors. kl. 18.30. 
Träningsmatch tis. 2 augusti kl. 19.00 mot Lövestads IF. Första seriematch fre. 9 augusti kl. 19.00 på 
Romelevallen mot Rydsgårds AIF. 
  
Damer A. I ett annat läge med sin 3;e placering och nu måste det finnas någon rättvisa i världen och att 
Damlaget tar minst en andra placering som kan leda till kval.  
Skurups AIF blir svåra att gå förbi i tabelltoppen men Husie IF ska laget gå förbi om rättvisan finns.  
 
Damer A. Södra Sandby IF blivit 3;a både 2014 samt 2015 med rekord många poäng som likväl ej 
räckt för kvalspel. 
Bästa 2;an till kval + de båda segrarna i Division 2 Norra samt Södra. 
Kvalplats i dag om man räknar snittpoängen. Husie IF på 2;a plats idag före Södra Sandby IF men 
Södra Sandby IF med 1 match mindre spelad och går förbi vid vinst. 
1. Södra Sandby IF. 12 matcher. 31 poäng.    2,58 poäng i snitt. Måste med stor sannolikhet förbi Husie 
IF.  
2. Husie IF. 13 matcher. 33 poäng.                        2,53 poäng i snitt. 
3. Kullabygdens DFF. 12 matcher. 27 poäng.       2,25 poäng i snitt. 2:an i division 2 Norra för tillfället. 
 
Här kommer varenda poäng i höst vara guld värt. En mycket spännande höst väntar laget. 
 
Stefan lämnar följande info inför sommar/höst. 
- Ja vi körde sista gemensamma träningspasset i förra veckan. Avslutar med DU mot Stattena IF 
måndag 27/6.  
Återstart träning den 18/7. Inplanerad träningsmatch den 28/7 mot FC Hessleholm. Se även vår 
kalender. http://www.sportadmin.se/hemsida/kalender/?ID=97091 . 
  
Antal aktiva medlemmar i Veberöds AIF per 15 juni 2016. 
Kommer ni ihåg när undertecknad önskade sig en vändning på den negativa trenden med färre och 
färre Dam o Flickfotbollsspelare i föreningen varje år i varje fall de senaste åren. 
Detta har skett 2016 och undertecknads fundering på att inga lag/trupper försvunnet från 2015 har gett 
detta positiva besked från Eva på kansliet. 
Redan nu ca 30 fler Dam o Flickspelare i föreningen än 2015 där vi för första gången på många år var 
under 100 spelare av det feminina könet, härlig vändning!  
 
Undertecknads statistik finns sen 7 år tillbaka och flest aktiva medlemmar 2011, när föreningen 
hade ett eget Damlag. 
 
2011. 361 aktiva medlemmar. Herr o Pojkspelare 235. Dam o Flickspelare 126. 
2016. 355 aktiva medlemmar. Herr o Pojkspelare 244. Dam o Flickspelare 111. 
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Sommarcuper. 
Först ut våra 12 åringar i P 04 samt F 04/05 och årets ÅHUS BEACH FOTBOLL 2 till 9 juli. Här vänta 
fotboll dygnet runt nästan och bara i gruppspelet för P 04, 9 matcher och sedan A-slutspel, B-slutspel 
eller C-slutspel och med något färre lag för F 04/05 med 6 gruppspelsmatcher och samma slutspel som 
för killarna. 
 
Enkla Elbolagets Cup. 
Mjällby AIF som arrangör på Strandvallens fantastiska gräsplaner deltar även detta år P 04 fre. 5 
augusti till söndagen 7 augusti i Hällevik. 
 
Fler lag i föreningen som ska spela cup i sommar hör av er! 
 
Ungdomsfotboll inför höststarten. 
P 10 Grön utgår. Ett lag av 06;or och 07;or som i slutet av våren har inneburit för mycket av 
dubbelspel. 
  
P 16 Skåne utgår. Här har Bosse tillsammans med ledare och styrelse lämnat följande skriftliga 
dokument. 
 
Nedan följer ett utdrag ur den info som spelare och föräldrar i P00/01 fått. 

"Styrelsen har sett över spelartillgången och seriesystemen för att få en så bra spelutveckling för våra 
spelare som möjligt. 

TRUPPER: 
Vi kommer att ha följande lag anmälda: A, U, Junior (upp t.o.m. 19 år) samt P 16 Mellersta (med 
möjlighet till ngn överårig på dispens) 

TRÄNARE OCH TIDER 
Vi kommer att träna samma tider dvs. Mån, Tis. och Tors, 18.30-20.30 
Tränare är Leif E, Lars-O, Jalle, Bosse och ytterligare 1 som vi söker efter "as we speak" 

COACHER: 
För A-lag: Leif 
För U och J: Jalle och Bosse. 
För P 16 Mellersta söker vi coach. 

LAGLEDNING: 
För A-lag, Adolf. 
För U-Lag, Patrik Björkhaga. 
För Junior och 16 års Joakim fortsätter över sommaren så inför hösten vakant på grund av jobbsituation 
Leif och Mike har meddelat att de också tar ett steg tillbaks. 

Varför blev det så här? 
1. Grabbarna är i ålder där flera är redo för att testa på seniorfotboll, ca 8-10 har gjort det redan under 
våren och med samma träningstider ges mer möjligheter att synas och via Seniortränarna få tillfälle att 
träna med dem i den mån de anser lämpligt. Div. 4 är den bästa serienivån att prova på med de 
kvalitéer som våra grabbar har. För att förtydliga så är steget till div 3 klubbar för långt och i de lägre 
serierna spelas oftast en fotboll som passar sämre. Så från och med nu finns fantastiska möjligheter att 
prova på fotboll i seniorsammanhang om man visar sig redo för det. 

 
2. Vi anmäler oss till en Juniorlagsserie istället för Skåneserie 16A (som vi kvalificerade oss till) 
Fördelarna med detta är att vi kan spela tillsammans med de spelare från nuvarande U lag som är i 
åldern upp t o m 19. Detta lag prioriteras närmast efter A laget vad gäller uttagning av lag, dvs. åldern 
har ingen betydelse som gör att man har en given plats för att man är 19 utan det är "bäste man för 
laget på plan". Man kan t ex spela eller vara på bänken i en A-lagsmatch och sedan spela match i J 
laget samma vecka. 
 
3. Vi kommer även att se flera spelare som dubblerar med mer än 1 match per vecka vilket är OK och 
utvecklande i den åldern de befinner sig nu. 
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4. Vi vill absolut inte släppa spelet i P16 mellersta utan har därför ambitionen att spela i denna serie 
med. Det är en bra serie med lag som Ystads IF, m fl. 
 
5. Vi ser ett tränarteam som tillsammans skall bestå av 5 personer, vilket gör att vi kan träna intensivare 
med mer tränarnärvaro och mer nivå anpassat. 

Detta är vad VAIF erbjuder och är möjligheter som få klubbar kan presentera. 

Hoppas det är intressant och styrelsen ser fram emot god träningsnärvaro och fina resultat i höst. Glöm 
inte att man får mer tur ju mer man tränar.... 
Vid pennan och för styrelsen/Johnny Jonsson." 

  

Positivt kring fotbollen i föreningen enligt undertecknad. 

1. Den stora verksamheten och antalet lag i spel i serier för 11 manna, 9 manna, 7 manna samt 5 
manna spel. 

2. Ökningen av antalet aktiva tjejer + 30 mot förra året. 

3. Antal tjejer i knatteträning ca 30 idag ett rekord i sig. 12 tjejer födda 2011 som exempel. 

4 Det stora antalet i årets omgång 1 i Fotbollsskolan. 

5. På Herr och Pojksidan lag i Herrar A, Herrar B, Juniorlag i höst, P 16, P14 (11 manna), P 14 (9 
manna).  

Har ej hänt under undertecknads tid i föreningen som innefattar 20 år tillbaka med så många spelar i 11 
manna fotboll. 

6. Damer A. Södra Sandby IF som fortsätter ligga i topp i Division 2, år efter år och nu ser vi flera av det 
framgångsrika laget  

F 99 i seniorlaget. 

Negativt kring fotbollen i föreningen.    

1. Herrar A och deras kräftgång som väcker många tankar och funderingar, varför blev det så här?   

  
EM Tipset slutställning.¨ 
I en mycket spännande tävling vinner till sist Stefan Persson P 02/03 tränare i föreningen med enda 
tävlare som når över 100 poäng. "2;a blir en annan tränare i föreningen i Thomas Igelström som tränar 
det framgångsrika F 15 laget i Skåneserien. 
3:a en ung kille i William Andersson som spelar i P 04 som tränas av pappan Johan tillsammans med 
Henrik Boman.  
Grattis till alla 3 pristagarna, kul med alla kommentarer runt tävlingen och Göran Holmgrens första 10 
matcher med 7 matcher rätt slutresultat och 9 poäng x 7 samt 2 matcher med rätt sluttecken samt en 
nolla och 69 poäng direkt, men formen höll ej i sig hela vägen för Göran. 
Tre i Topp. 
1. Stefan Persson 105 poäng 9 500 kr. 
2. Thomas Igelström 99 poäng 5 700 kr. 
3. William Andersson 96 poäng 3 800 kr. William en kille som spelar Fifa dygnet runt och 
kan allt om spelarna i Europa och undertecknad fick via pappan Johan veta att William även leder en 
stor tävling inne i Malmö som ett byggföretag dragit igång som även innehåller matcher i slutspelet i 
EM.  
Bra sommarpeng redan nu och mer kommer kanske William? 
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4 till 10 i Topp. 
4. Kristian Gustafsson 94 poäng. Okänd för undertecknad. 
5. Kerstin Bengtsson 93 poäng. Okänd för undertecknad. 
5. Göran Holmgren 93 poäng. Föreningens bästa säljare av annonser bl. a till Dansgala  
                                                                tidningen.  
5. "Pex" Svensson. Perikles 93 poäng. Frontfigur i Perikles. 
8. Elliot Andersson 90 poäng.  Lillebror till William. 
8. Johan Persson 90 poäng. Son till vinnaren. 
10. Gustav o Ida Boman 89 poäng. Syskon som båda spelar fotboll i VAIF. 
 
Tack för alla trevliga kommentarer under tävlingen. Hörs av någon annan gång när/om Sverige når EM 
eller VM i framtiden. 
 
Hörs av en eller två gånger till innan sommaruppehåll för veckorapporten. 
Hälsar Staffan 

  

 

  
 


