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 Staffans sammanfattning vecka 41 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Sista omgången för de flesta av föreningens ungdomslag och (17 lag av 24 färdigspelade) och 6 till 7 
matcher finns kvar alla uppskjutna eller framflyttade i höst och ska nu spelas. 

Kommer med stor sannolikhet ej att godkännas nästa år att spela efter sista omgången som i år skulle 
vara den 8 oktober.  

Talas om ca 120 matcher som ej är spelade ännu. 

Anledning alltid svårt att peka ut, men de vanliga sjukdomarna efter ett par veckor efter skolstart 
kommer alltid. Start på serier med 10 lag eller fler och som lottades till 5-6 augusti är ett gigantiskt 
självmål av Skåne-Boll, då familjers semester perioder över tid förändrats och idag är minst halva 
augusti tomma på folk på många arbetsplatser. Vi måste till och början med försöka spela uppskjutna 
matcher snabbt efter ordinarie speldag. 

Gladast för stunden är att undertecknad på lördag lugn i själen kan åka till Janstorp och njuta av deras 
kvalmatch mot Hanaskogs IS. Ska sägas och skrivas ingen trevlig idrottsplats att komma till. Hoppas 
inga Janstorpare läser här, men en något fientlig stämning när man kommer dit. Börjar med namnet på 
idrottsplatsen Kämpavallen. 

Sonen dömt flera matcher här och av samma åsikt glad när han lämnar denna IP.  Svårt att ta på men 
känslan som finns och ett vit och svart lag här på lördag då hade alla Janstorps spelarna sprunget 
som duracellkaniner. Med dubbelmöte kommer Hanaskogs IS att klara detta.  

Grattis till Tobias Karlsson (grattade honom redan i lördags kväll då på väg ut till festligheter med 
spelarna).  

Ett modernt Åshöjdens BK och tagit sig från division 5 och 2018 spelandes i division 1 södra. Från 
början ett lag från Lunds BK:s överskottslager, men sen några år värvat rätt och ett lag idag där den 
kollektiva insatsen är av allra högsta kvalitét och också lagets styrka.  En för alla, alla för en. Hoppas att 
laget får spela i Stångby även nästa år, idag tveksamt.  

Deras IP håller inte enligt Svenska. Flytta till Klostergården är enligt undertecknad det värsta som kan 
beslutas. Klostergårdens IP med alla ändringar de sista åren är likväl en ytterst tråkig idrottsplats och 
fullständigt avsaknad av stämningshöjare.  Saknas på något vis en identitet därute. 

Då hälsar vi Daniel Lindgren välkommen som ny huvudtränare i Veberöds AIF från och med 1 
november 2017 och likväl en träningsstart redan den 24 oktober.  

Än en gång välkommen till Veberöds familjen! 

 

 Sammanställning av helgens matcher. 

Herrar A. 
Färdig spelat för säsongen. 
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F 17 Södra Sandby IF/Veberöds AIF. Thomas text. 
Fantastisk inledning på matchen gav höstens 6:e seger! 

Lite irritation bland spelare och ledare (mig) innan match att vi inte kunde spela dagens match på Vallen 
utan fick spela på plan 3 istället förvandlades till en härlig energi! De första 20 minuterna var en 
urladdning med en fantastisk utdelning som gav 3-0 efter 13 minuter! 1-0 genom Ellen efter 5 minuter, 
2-0 av Thea efter 8 minuter och 3-0 av Ida C efter 13 minuter. Därefter jämnades spelet ut något men 
det var vi som skapade de hetaste chanserna och var närmast ytterligare mål.  
 
I andra halvlek fortsatte det vara en jämn match men där vi naturligt lämnade initiativet åt FC 
Staffanstorp som tilläts få ingång sitt passningsspel från backlinjen men vi låg hela tiden rätt i markering 
och de kom sällan till avslut. I den 67:e minuten vände Ida U upp fint och drog in 4-0 och då kändes det 
som att matchen var klar. Staffanstorp reducerade i den 71:a och i den 74:e minuten när vi under en 
period blev lite bekväma och hade lite oordning i laget efter flera byten. Efter de målen fick vi ordning på 
laget igen, tog tag i spelet och kontrollerade sista kvarten. 

F 15. Veberöds AIF-Blentarps BK. Rogers rader. 
I söndags var det match mot Östra Torp/Smygehuk FF i Blentarp och 9-manna match.  
Före match pratade vi om att försöka hålla oss till vårt passnings spel och hålla bollen inom laget, så vi 
inte skulle spela bara lång bollar upp till anfallsspelaren. 
Vi börja match med hög press som gav resultat direkt efter en minut stod 1-0 till oss.  
Tjejerna tog tills sig det vi pratade om innan match blev mycket bra triangel spel, vägg spel och inlägg i 
boxen. Andra mål tills oss blev ett kanonskott utanför målområde och ribban in.  
Går in i andra halvlek med 2-0 , uppmanar tjejerna att försätta med sitt passningsspel och hålla ihop 
laget. Avslutar matchen med beröm godkänt Blir 4-0 till oss. 
Mycket nöjda ledare.  
Nu kommer vi att ladda till sista matchen nästa söndag mot IFK Trelleborg som kommer bli seriefinal i 
Blentarp. 

P 15. Stefans text. 
Vi spelade vår näst sista match i serien borta mot Staffanstorps United. I 1:a halvlek bjöd båda lagen på 
bra och fartfylld fotboll. Vi hade några fler målchanser än S-torp men lyckades tyvärr inte göra några 
mål 0-0  i halvtid. S-torp chockar med ett snabbt mål i början av 2:a, kort därefter gör vi ett riktigt vackert 
mål men det blir inte godkänt av domaren då han (felaktigt) ansåg att det var offside. 

5 minuter senare gör de ytterligare ett mål. Kort därefter blir vi berövade en solklar straff. 10 minuter 
senare gör S-torp sitt tredje och det sista målet i matchen på en kontring. 
Trist med ytterligare en hedersam förlust. Killarna gör än en gång en bra match spelmässigt men tyvärr 
har vi en ful ovana att släppa in alldeles för enkla mål. 
Nu ser vi fram emot nästa söndag då vi tar emot IFK Klagshamn. 
 
F 13. Jennys mail. 
Båda våra matcher framflyttade. 
 
P 13. Henriks text. 
I sista seriematchen för året mötte P04 Hörby FF hemma på Svalebo. Hörby hade gjort mer än 5 mål 
per match i sina senaste 3 matcher, så det var en tuff utmaning som väntade. Vi inledde riktigt bra och 
backlinjen vågade spelade runt bollen. Hörby spelade längre bollar bakom vår backlinje, men Adam låg 
en bit ut och kunde avvärja. Vi kom också igenom i mer eller mindre frilägen också, men deras målvakt 
gör fina räddningar. Annars mycket kamp på mittfältet med tuffa närkamper. Andra halvlek såg mycket 
ut som första halvlek med mycket kamp. Där emellan fick något av lagen bra målchanser. På en fin 
djupledsboll kommer vi fria och rullar snyggt in bollen i bortre hörnet. Hörby har nog 2 eller 3 bollar i 
ribban och vi har ytterligare frilägen, men det blir inte fler mål. Vi håller alltså nollan mot detta formstarka 
lag (resultat 1-0). 
  
Vinsten innebar att vi, likt många tidigare år, gjort en stark höstsäsong! Vi slutar på 2.a plats, 1 poäng 
efter Trollenäs IF. Vill passa på att tacka alla spelare från P03, P05 som ställt upp och stöttat oss 
löpande men också spelare från F04 och P06 som hoppat in i enstaka matcher! Det känns som om alla 
killar och tjejer som spelat med oss har kommit in i gruppen suveränt. 
  
Efter matchen bjöds det på grillad korv till spelare och åskådare. Likt alla andra år kommer vi att avsluta 
säsongen med besök på pizzerian lite längre fram. Killarna ”kräver” detta. 
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P 12. Andreas text. 
Hemmamatch mot Löberöds IF i B-serie i lördags. En jämn och spännande match som står 1-1 tills ett 
par minuter kvar, då avgör vi äntligen matchen! Bra spel i första halvlek, mycket kamp och vilja i andra. 
 
Bortamatch mot Klågerups GoIF i C-serie i söndags, inte 100 % skärpa i denna match. Lika i halvtid, 
sen rullade vi in ett par mål framåt och höll tätt bakåt, seger 4-1. 
 
F 11. Henriks text. 
I söndags spelade vi borta mot Västra Ingelstad IS och det var en kamp mot blåsten för bägge lagen. 
Men trots starka vindar så kämpade tjejerna på bra mot hemmalaget som var mycket duktiga men hade 
svårt att göra mål på oss trots ett visst övertag. Vi tar istället ledningen med 1-0 under andra halvlek och 
är mycket nära att även göra 2-0 nästan direkt efter. Men kanske ändå ganska rättvist så gör Västra 
Ingelstad IS mål i slutet av matchen och det blir oavgjort 1-1. 
 
P 11. Richards rader. 
Tung avslutning mot Staffanstorps United som i snitt vägde 10 kg mer än våra krigare. Tyvärr vägde vi 
för lätt och tappade lite gnista och matchen var en plåga från början till slut, med lite få ljusglimtar i 
början på andra halvlek då vi kom in som ett nytt lag. Tyvärr släppte vi in ett billigt turmål relativt snabbt 
och vi var tillbaka långt nere i skorna igen.  
  
P 9. Jims text. 
A2, Vellinge IF förlust 0-2 
 
Vi möter ett duktigt Vellinge IF En bra och jämn match där båda lagen skapar chanser och spelar fin 
fotboll. Många gånger kommer bollen in i boxen och i vanliga fall sätter vi de chanserna då vi använder 
ett tillslag. I denna match ville killarna behandla bollen vilket gjorde att motståndarna fick tag i bollen då 
Vellinge var starka i sitt försvarsspel. Vellinge IF gör 0-1 när det kvarstår 5-6 min av matchen. Då väljer 
vi att ändra uppställning och spelar bara med en back. Detta utnyttjar Vellinge IF och kan göra 
ytterligare 1 mål i slutminuterna. En bra match och vi tränarna var överens om att mötas igen innan 
vårens serie. 
Undertecknads kommentar. Årets första förlust i serien kom i årets sista seriematch. 
 
B1, Eslövs BK vinst 5-2  
Eslövs BK börjar matchen bra men vi tar över mer och mer och över hela matchen har vi mest 
bollinnehav. Vi får igång ett bra passningsspel och vi lyckas även göra två snygga mål på två 
hörnvarianter som vi har tränat in. Positivt var att alla våra lagdelar fungerade bra i hela matchen. 
 
C1, Hardeberga BK vinst 1-0 
En målfattig match men både vi och Hardeberga BK skapar många målchanser. Matchen kännetecknas 
av en kamp på mittfältet där vi gör ett tidigt mål i första halvlek som visar sig bli segermålet. En tuff 
match då Hardeberga BK är ett duktigt lag och fysiska att möta. 
 
P 8. Jespers rader ´P 9 serien i 7 manna samt 2 matcher i 5 manna i IF Löddes knatteserie. 
Ja nu var det "slut" för denna säsong.  
Det har varit ett lärorikt år både för killarna och oss ledare men också för föräldrarna till barnen. Många 
matcher, mycket skratt och framför allt mycket glädje.  
 
Nu lämnar vi officiellt "knatte" som har varit en lärorik tid för killarna i deras fortsatta resa 
och utveckling, nu i 7-manna för alla.  
 
Vi avslutade säsongen med 3 matcher i helgen.  
 
VAIF vs Dösjöbro IF, 5-1 
 
VAIF vs GIF Nike 7-1  
 
VAIF vs Värpinge IF 2-2  
 
Vi kommer i höst/vinter vara med i en del spännande cuper och en miniturnering hemma redan den 29 
okt. 
 
Vi ledare vill också passa på och tacka alla domare som har dömt våra hemmamatcher. 
Well Done!  
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F 07/08 i IF Löddes knatteserie. Madeleines text. 
En fantastisk avslutning på lödde knattespel i går för tjejerna i F09/10/11 (trotts det tråkiga regnvädret). 
Samtliga tjejer i truppen var kallade och där 12 tjejer ställde upp i två lag. Roligt och glädjande att se att 
våra tjejer har utvecklas mkt inom fotbollen. Vi står upp bra i båda matcherna och visar på god 
lagkänsla. Två vinster med 16-6 i målskillnad och med många nya målgörare.   
 
P 8 i IF Löddes knatteserie. Se P 8 ovan. 
 
P 7 i IF Löddes knatteserie. Fredriks rader. 
Då har vi varit iväg o spelat avslutningen av Löddeserien. Trots regn o kalla vindar, så spelade killarna 
riktigt bra. Vi spelade runt på alla positioner för att killarna skulle få känna på hur det är på olika platser i 
spelet. 4 matcher spelade och 4 vinster. Allt avslutades med prisutdelning där killarna fick vars en liten 
pokal. Alla stolta o glada om än något frusna.😊😊 

 
 
 
 


