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 Staffan inför helgen 26-28 augusti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Åter en full vecka med fotbollsmatcher varje dag och snart är vi i kapp alla uppskjutna matcher. 

Herrar A i spel i tisdags och tyvärr ingen "trea" som alla hade hoppats på utan efter en tuff kamp 
slutade matchen mot Rydsgårds AIF 0-0. 
Med detta resultat kom vi ej närmre Rydsgårds AIF och när samtidigt Öja FF vinner mot Hammenhögs 
IF tappade vi 2 poäng mot Öja FF i denna omgång. 

Nu 4 poäng upp till IFK Simrishamn och slippa kvala och 6 matcher kvar och på lördag 3;e 
hemmamatchen på 8 dagar nu mot Önneköps IF. Det krävs en vinst annars tror undertecknad att vi 
måste förberedda oss på kval i oktober. 

16 poäng totalt och 2 vinster samt 2 oavgjorda både hemma och borta ger 8 poäng hemma samt 8 
poäng borta och senaste hemmaseger 31 maj när laget vann med 1-0 mot Hammenhögs IF räcker ej. 
Vinst i morgon som gäller! 

Kollar naturligtvis kvalschemat och en snårig skog av alternativ, men som tabellen ser ut idag, kan man 
se ett lokalt derby i kval lör. 15 okt och lör. 22 oktober kl. 14.00 med match i Södra Sandby och retur i 
Veberöd veckan efter. 

Känn på den mina vänner. 

Södra Sandby IF med en match mindre spelad än Snogeröds IF 3 poäng efter, men har bättre kvot och 
Södra Sandby IF har det i sina egna händer om man går all in, men har 6 matcher kvar att spela. 

Kul att spekulera som alltid haha. 

Lagtruppen till lördagens hemmamatch mot Önneköps IF kl. 14.00: 

Bengt Mattsson, Adam Ravn, Simon Andersson Holmström, Markus Larsson, Filip Qvist, Victor 
Moberg, Kristoffer Lindfors, Oliver Jönewi, Hampus Runefjord, Mattias Jönsson, Philip 
Olsson, Wale Samuel Idowu, Ted Petrusson, Jakob Mattsson, Alexander Moberg, Simon Ståhl 
samt Oscar Pott. Lite småskador och stor trupp kallad.         

Tabellen.  

Öja FF 16 -5 21 
SkåneKurd FF 16 -6 21 
IFK Simrishamn 16 -5 20 
Rydsgårds AIF 16 -5 19 
Veberöds AIF 16 -9 16 
Lunnarps BK 16 -18 12 
Hammenhögs IF 16 -28   8 

Damer A. Södra Sandby IF. Match i onsdags borta mot Hardeberga BK/Harlösa IF och till sist vinst med 
2-1. Även i år en 3;e plats med stor sannolikhet och alla topplagen har redan möts i höst och 5 
omgångar kvar dock Skurups AIF med en mindre match spelad. Ett kraftigt föryngrad lag i höst och 12 
division 2 serier ska bantas till 8 säsongen 2017 och för att nå en jämnare och bättre kvalité på serierna. 
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Lagtruppen till lördagens hemmamatch mot Stehags AIF kl. 13.00: 

Anna Lindell, Lina Jeppsson, Sanna Jeppsson, Lina Härle (K), Matilda Ovenberger, Isabella 
Nilsson, Kajsa Kihlberg, Moa Augustsson Holm, Anna Larsson, Josefine Isberg, Elin Johansson, 
Matilda Sjöström, Emma Gustafsson samt Rebecca Kajrup. 
 
Tabell. 
Skurups AIF 16 14 1 1 80-8 72 43     
Husie IF  17 14 1 2 49-12 37 43     
Södra Sandby IF 17 12 2 3 68-18 50 38 
 
Knatte. 
3;e träningen efter sommaruppehållet. 45 första lördagen blev 60 andra lördagen, men saknas ca 20 
knattar/knattor efter sommaruppehållet. 80 anmälda i träning på Romelevallen + 27 P 08;or som tränar 
på Svalebo. 
Denna vecka har samtliga infoansvariga i åldersklasserna P 10, P 11 samt F 09-10-11 lagt lite extra 
energi med mail till alla som saknats efter sommaruppehållet och försöka locka tillbaka dessa till 
knatteträningen. 
·   
Lite smått och gott. 
I dag mest skit efter matchen i Landskrona och det gamla uttrycket motivation slår klass fick ett nytt 
ansikte. 
All heder till Landskrona BOIS men MFF får alla spelare, ledare, tränare ta på sig denna urusla 
inställning som straffade laget hårt. Allan Kuhn kan bli en parantes av alla tränare som MFF anställt 
genom åren och inte ens säker på att ett SM guld räddar honom kvar i föreningen inför 2017. 
 
Grattis till Agim Sopi tränare i Landskrona BOIS som läst in sin läxa och laget vinner helt rättvist. 
Agim Sopi en av många tränare som ej blev långvarig i Veberöds AIF. En märklig och knepig förening 
man jobbar i. Spelare med dålig självbild kanske? 
  
Svensk Elitfotboll SEF träffas nästa vecka och kontroversiellt förslag från MFF om att förbjuda konstgräs 
och endast tillåta natur eller hybridgräs. En fråga som kommer bli spännande att följa.  
Läser också att när Ligue 1 startar i Frankrike augusti 2017 får inga matcher spelas på konstgräs. 
Första landet i Europa som inför detta förbud. 
 
MFF argumentering via ordförande Håkan Jeppsson är att MFF härleder vi flera skador till de 
återkommande bytena mellan olika underlag. I slutändan svarar jag främst mot föreningen Malmö FF 
och våra medlemmar.  
Vi har ett beslut från senaste årsmötet att vi ska verka för spel på naturgräs och nu vill vi genomföra det 
i praktiken avslutar Håkan Jeppssons sitt inlägg med. 
 
Hörs i helgen med många referat förhoppningsvis och ser även flera av er när föreningen bjuder alla 
ungdomsledare med respektive till Niroma för en bit god mat med dryck som tack för alla era insatser 
för föreningen. Vi blir dryga 60 personer på lördagkväll. 
Ha en skön helg i denna härliga värme ett par dagar till. 
Hälsar Staffan 
 
Några referat från veckans matcher. 
 
P 12 Svart och Vit. Henriks rader. 
VAIF - Åkarps IF 
Det blev en tuff och jämn match mot ett bollskickligt Åkarp. De hade en del spelare som var riktigt 
duktiga och som brukar spela i högre serie. I dagens match var mer än hälften av spelarna, spelare som 
spelar i P13 serien där de också deltar. Mot bakgrund av detta så gör killarna en bra match! Utmärkta 
räddningar av Adam och att vi tar tillvara på stor del av de lägen vi får, gör att vi hänger med 
resultatmässigt. Vi har dessutom vi skott i ribban. Vi leder i halvtid under 3 galna minuter i början av 
andra halvlek gör de 2 mål och vi 1. De tar sedan ledningen efter hörna. In i det sista skapar vi chanser 
men når inte ända fram. Vi måste dock jobba upp orken framöver på alla killar, för att ta nästa steg. Vi 
måste helt enkelt få upp träningsnärvaron på fler spelare. Stort tack till Leon & Hugo från P05 som 
gjorde strong insats! 
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Sjöbo IF – VAIF 
En fantastisk kväll för fotboll. Sjöbo inleder bäst spelmässigt men vi kommer till avsluten. Vi tar tidigt 
ledningen efter inkast och har minuten senare en frispark som räddas på mållinjen. Trots att Sjöbo har 
en del spelskickliga killar envisas de med lååånga utsparkar. Deras målvakt har verkligen tryck i 
utsparkarna….Tyvärr blir spelet därefter. De kvitterar i en omställning och skott utifrån. Sedan har vi en 
rad anfall med fint passningsspel. Två av dessa resulterar i mål. Vi ökar sedan på tidigt i andra efter 
ytterligare ett inkast. Sjöbo är inte ofarliga men vi håller tätt. I andra är det tyvärr många som vill bara 
springa i djupled vilket gör att det blir mycket chansartat spel. Detta i kombination med ständiga låånga 
utsparkar från Sjöbo påverkar spelkvaliteten. Vi hade lite problem i försvarsspelet idag men släpper 
trots detta bara in ett mål! 
 
F 11. Jennys text. 
Matchrapport från F 11, hemmamatch i Harlösa mot Vellinge i sydvästra B - serien: 
 
En härlig kväll att spela fotboll, och första halvlek spelar vi bra fotboll.  Bra passningar, sätter 
målchanser, bra försvar och en panter i mål. 3-0 i halvtid, och det känns bra.  Men första kvarten av 
andra halvlek är vi totalt utspelade och tappar till 3-2. Då vaknar vi till igen och slår in 4-2 och sista tio 
minuterna spelar vi bra fotboll igen. 
 
 
Damer A. Södra Sandby IF. Stefans text. 
Hardeberga/Harlösa - Dam A: 1-2 (0-1)  
 
Onödigt spännande i lokalderbyt. (Stefan Jönsson)  
Efter en riktig krigarmatch mot serieledarna Skurups AIF (3-3) så var det dags för nästa krigarmatch 
dvs. lokalderby mot Hardeberga/Harlösa. Skall dock tilläggas att benämningen krigarmatch har ganska 
olika innebörd om man jämför dessa båda motståndare. I matcherna mot HBK är det alltid mycket 
känslor såväl på som utanför planen och det av många olika anledningar bl.a. spelare som 
representerat båda klubbarna, två syskonpar som möts men kanske framförallt syndromet "lillasyster 
mot storasyster" klubbmässigt sett. Naturligtvis kul med två supertaggade lag men ibland går det lite 
överstyr, dock hörde denna matchen till kategorin "hyfsat lagom" får jag nog säga. En härlig 
sensommarkväll med sol och vindstilla uppe på höjden på Knutsvallen i Hardeberga dvs. härliga 
vädermässiga förutsättningar. Däremot en gräsplan som var väldigt långhårig men det är säkert lika för 
båda lagen...eller? Vi inleder matchen lite tveksamt men redan efter ett par minuters spel blir det bra fart 
och härlig energi från vår sida. Vi rullar runt bra, vinner mittfältet och skapar ett gäng jättefina lägen men 
just nu är vi i en period där bollen inte vill gå i nät. Tror knappt HBK lämnar egen planhalva sista 40 
minuterna i 1:a halvlek dvs. vi har bollen i princip hela tiden, trycker på rejält men bränner det sk 
"avgörande momentet" förutom då vi efter ca 35 minuter spel äntligen tar ledningen med 1-0. Målet är 
egentligen en av våra mindre vassa chanser men så blir det ibland dvs. det gäller att vara på rätt plats 
vid rätt tillfälle. I halvtid pratar vi bl.a. om att fortsätta mala på, rulla runt och försöka bli ännu bättre på 
spelvändningar för att på så sätt lirka upp HBK:s kompakta försvarsmur. 2:a halvlek blir inte lika 
energisk från vår sida även om vi fortsätter äga boll i princip till 100 % så märks det att vi inte riktigt är 
där så att säga. Detta tillsammans med att HBK backar tillbaka/faller ner än mer gör att det blir en rätt 
tråkig tillställning dvs. vi tar oss fram till straffområdet, HBK bryter och skickar upp bollen, vi vinner 
tillbaka bollen och sedan börjar det om på nytt. Vi lyckas inte förbättra våra spelvändningar i 2:a vilket 
gör det ganska tacksamt för HBK att spela med en tät försvarsmur i och runt sitt straffområde. Så 
händer det som ofta händer i den här typen av matcher dvs. ur ingenting gör HBK 1-1 efter knappt 80 
minuters spel. Detta blev signalen på att det var derbymatch på riktigt dvs. HBK kampmoral ökade 
ytterligare samtidigt som våra spelare insåg läget och de resterande ca 10 minuter av matcher blev av 
karaktären "riva och slita" och många dueller "kvinna mot kvinna". Med ca 5 minuter kvar har vi för 
första gången lite flyt på ett avslut som letar sig förbi HBK:s duktiga målvakt (som för övrigt är syster 
med vår lagkapten) och kan därmed spika slutresultatet till seger med 2-1. Onödigt spännande kan jag 
tycka men väldigt skönt med tre poäng samt att återigen få göra segerraketen efter matchen, tack för 
det tjejer!!! Matcherna duggar tätt för oss nu och nästa match redan på lördag 27/8 då vi möter Stehags 
AIF (kl. 13.00) hemma på Sandbyvallen så det är bara att ladda om och köra på!  

Länk till matchrapport:  
http://www.skaneboll.se/match/?scr=result&fmid=3203206  
 
Länk till serietabell Dam Div. 2 Södra:  
http://www.skaneboll.se/information/?scr=table&ftid=61851 

VAIF - Åkarps IF 
 


