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 Staffans sammanfattning vecka 33 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Ja inte anade undertecknad vad veckorapporten om alla gula och röda kort skulle dra igång med många 
reaktioner och också flera åsikter om föreningen i stort som smått. 

Naturligtvis letar folk fel i föreningen, men som någon klok person mailade att det som har hänt kan vi ej 
påverka eller göra något åt idag, låt oss titta framåt. 

Lätt att vara kritisk med facit i hand skriver någon. 

Vad gör vi i VAIF för att kunna rätta till en del saker som kan förbättras eller i varje fall saker som 
kan förändras? 

Redan i går måndag har delar av styrelsen satt sig ner för att fundera och hitta nya vägar och framförallt 
behålla fler ungdomar längre i föreningen och också få en bättre övergång från ungdom till senior. 

Ska inte gå händelsen i förväg men att få fler spelare att spela fotboll längre än idag och att seniorlaget 
på sikt innehåller fler egna spelare fostrade i föreningens ungdomslag är huvudfrågan.  

Återkommer när beslut tagits om ett nytt upplägg av träning under hösten. 

Herrar A tar en viktig poäng med att spela oavgjort 2-2 mot IFK Osby som ledde serien tillsammans 
med Tomelilla IF. "Mina ögon" på plats talar om en av de bättre matcher A-laget spelat på Romelevallen 
i år speciellt den första halvleken.  

Kvittering 2-2 i slutsekunderna är alltid sköna och Joseph Owusu Tabiri gör denna eftermiddag båda 
målen för Veberöds AIF. 

Läs lagkapten Kristoffer Lindfors text och summering av matchen. 

Skrev tidigare att för undertecknad ingen överraskning för laget har så pass många skickliga spelare att 
vilket lag som helst i serien kan besegras, dock har laget "svajat" alldeles för många matcher där de 
röda och gula korten haglat. 

28 gula och 5 röda och laget har haft 14 spelare avstängda under de 15 matcher som spelats.  

Denna fördel till motståndaren har laget ej råd med. Kommer nu ej att skriva mer om gula och 
röda kort i år i varje fall. 

Herrar B borta i Malmö mot Rosengård FF och även i denna match kniper vi en poäng i slutet av 
matchen och kvitterar till 4-4 i en målrik match. 2 mål av Mateusz Wierczorek samt 1 mål av Tim Krämer 
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Herrar A. Kristoffers text. 
Match mot topplaget där vi skulle visa upp oss från vår bästa sida. En match där vi verkligen kämpade 
för varandra, tog löpningar, avslut, hem jobb och kände att vi kunde vinna. Vi hoppas att det syntes från 
läktaren. Vi hade många bra lägen att öppna målskyttet men dessvärre tar IFK Osby ledningen i mitten 
på första från misstänkt offside position. (En match där för övrigt domaren var mycket bra!) Vi fortsätter 
dock spela bra och trycka på och Joe kvitterar i slutet på första halvlek.  

Andra halvlek fortsätter i samma takt. Båda lagen delar på initiativet och skapar ett par bra lägen. Efter 
en tilltrasslad situation trycker IFK Osby in 1-2 med 10 min kvar.  

Vi fortsätter att tro på det, och vi får in en välförtjänt kvittering i 90:e genom Joe. En mycket bra match 
från vår sida, möjligt att den är i toppen av prestationer i år utifrån förutsättningarna och det gäller att 
fortsätta vara ödmjuka och kämpa för varandra.  

Herrar B. Thomas "Jalle" Jalderus text. 
Åkte på söndagen in till Malmö för att möta Rosengård FF med U-laget ☉☉ 

Lånat in Erik Wester 02,Tim Krämer 02 och Ludvig Söderberg 03 från P 15 laget. 
Samt Kevin som kom till klubben i sommar övriga som var med Hampus Ekdahl, Alusine Kanu, Deni 
Dulji, August Jönsson, Hugo Lindelöf, Mateusz Wierczorek samt jag själv. (Jalle) 
 
Började matchen lite avvaktande med lågt försvar precis som vi pratade om och att de var viktigt att vi 
höll laget kompakt i både djupled samt sidled det gick väl sådär där hade lite svårt att hålla i bollen inom 
laget när vi väll fick tag i den blev stressade och då blir det dålig adress på bollen låg under i halvtid 3-2. 
 
Pratade i paus att vi lugna ner oss när vi hade boll och försöka hitta uppspel vi kanten blev betydligt 
bättre i 2 halvlek där vi kom till fler avslut och även lyckade göra mål jag får säga att mycket nöjd med 
hur killarna kämpar och försöker det blir inte rätt alltid men vi lär oss och tar oss framåt, matchen 
slutade 4-4. 
Det var väl ett rättvist resultat om man ser till hela matchen och en liten kommentar från domaren efter 
matchen " det var den roligaste matchen jag dömt på länge " och tanke på snacket om gula och röda 
kort så delades det inte ut ett enda under matchen 
 

Ungdomslagen. 
Till slut 7 matcher och flera framflyttade, tyvärr. Nu en viss uppförsbacke med uppskjutna matcher från 
helgen 5-6 augusti samt 11-12 augusti. Mina vänner nu följer vi spelschemat. Tack på förhand. 

Fick under måndagen ett mail från ett lag som ska spela mot oss i helgen med texten.  

Match mot Veberöds AIF på lördag, men söndag passar oss bättre.??????????????.  

7 matcher spelade och resultaten kan vi ej klaga på för undertecknad noterar 7 vinster! 

Knatte. 
Första lördag efter sommaruppehållet och glädjande många knattar/knattor på plats och säker på att än 
fler dyker upp de närmsta lördagarna. 3 till 4 nya i provträning och de flesta i pojkar födda 12.  

I veckan gör några av tränarna nedslag på Förskolorna för att "värva" fler knattar/knattor till Veberöds 
AIF 

Årets sista Fotbollsskola slutar i morgon onsdag och till sist blev det 37 deltagare i omgång 2. 

Hörs igen på fredag. /Staffan 
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Summering av första helgens ungdomsmatcher. 

P 13. Henriks rader. 
P04 hade premiär hemma mot GIF Nike på en härlig gräsmatta. Stort beröm till M Hommel med 
kollegor! I stort en jämn match där vi förde spelet under större delen av första halvlek. Nike tog över mer 
i andra. Dels tröttnade vi nog men de jagade också kvittering. Därmed blev det mycket långbollar från 
oss. 

Många glädjeämnen där det största nog var vår nya högerback. Han skötte sin första match där riktigt, 
riktigt bra! Jämn match, mycket kamp och en del chanser för båda lagen där vi fick revansch för 
matchen i våras (resultat: 1-0). 
 
P 12. Andreas text. 
Vi inledde höstens seriespel på bästa sätt. 
Bortamatch i lördags mot Lunds SK, en match där vi ägde bollen största delen av matchen. Killarna 
hade i första halvlek instruktioner att slå många inlägg, gav inte många mål men bra träning. I andra 
avgjorde vi matchen när vi satte fler av våra målchanser, slutresultat 4-1. 
 
Hemmamatch i söndags mot Lilla Torg FF, en målrik tillställning. Vi inledde bra, mål efter 30 sekunder 
på mönsteranfall. Passningsspelet såg bra ut, tyvärr lät vi motståndarna lite enkelt ta ledning i halvtid. 
I andra satte vi bättre press och tog över helt, vände underläge till 8-4 (tror jag det blev till slut). 
  
Vårt cupspel förra helgen i Hällevik var en bra träningscup för höstens matcher. Killarna spelar bra 
tillsammans och har nu fått in en bättre inställning till försvarsspel, även mental inställning då vi lyckats 
vända matcher från underläge till vinst. Kul cup med 7 matcher, trots att vi var 14 spelare i ett 7-
mannalag blev det bra spel och jämna matcher. 
 
P 11. Rickards text. 
Seger mot Uppåkra IF med 5-2 i premiären. Märktes det var första matchen då vi blev trötta i andra 
halvlek men vi är ändå nöjda med både spelet och inställningen.  
 
P 10. Niklas rader. 
Tyvärr blev vår match mot Hardeberga BK på lördagen inställd. De kunde inte få ihop ett lag.  
Vi hade hoppats att serierna skulle börja 2 veckor senare så alla hade varit tillbaka efter semestrar och 
hunnit träna lite. 
 
Idag borta premiär i A-serien mot Furulunds IK.   
En träning i kroppen hos grabbarna så vi hade att upp 3 mål innan matchen: passningar & positivitet & 
ödmjukhet. Efter första halvlek låg vi under med 1-0 och spelet var slarvigt men vi skapade chanser.   
I halvlek pratade vi om positivitet och att lugna oss i passningsspelet vilket hjälpte. Vinst med 3-1 mål på 
en straff, en frispark och ett långskott. Vi tränare är mycket nöjda med det hårda jobbet killar gjorde. 
 
P 9. Jims text. 
Bara två lag i spel denna helg då vi står över i A serien. 
 
Serie B1, Borrby/Hammenhög/Österlen.   
Ett lag vi vet är spelskickliga och så var det även idag. Vi börjar otroligt bra och gör mål efter 7 
sekunder, tre passningar och sen mål. Efter målet blir det en jämn match och vi missar några lägen och 
går i halvtidsvila med 3-1. I andra tar vi över mer och spelar fin fotboll. Vinst med 7-2. 
 
Serie C1, S. Sandby IF.   
Derby mot S. Sandby IF i C serien. En match där många av våra killar tar ansvar och vi får igång ett bra 
passningsspel. Deras målvakt i första halvlek gör många fina räddningar och håller nere siffrorna. Vinst 
5-0. 

 
 
 


