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 Staffans sammanfattning vecka 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

En helg som mätt efter fotbollsresultat var av högsta valör. 

Herrar A i en kvalmatch där man mest kände trycket av att förlora en division 4 plats 2017 och negativt 
kval. Efterhand som Nils-Åke levererade resultaten kändes det bättre och bättre och med en bortavinst 
mot Södra Sandby IF med 3-1 leder vi i halvlek för nu väntar en returmatch på lördag hemma på 
Romelevallen kl. 14.00 och inget är klart för än det är klart.  

Ledarteamets stora insats och viktigaste denna vecka är att få laget att fokusera på retureren och att 
ingen underskattning sker för då kan det snabbt skifta över till Södra Sandby IF:s fördel.  

Kollat en extra gång med Mats Hansson på Skåneboll om ett negativt kval kommer tillstånd så kommer 
Veberöds AIF som är rankad etta i denna Rankingtabell . 

Vad då? 

Mats Hanssons klara svar, Veberöds AIF rankad etta och spelar årets sista tävlingsmatch på 
lördag. Tack för detta svar. 

Söndag intog Ölkafeet i Malmö tillsammans med sonen och 200 hundra andra blådårar. Ölkafeet vid 
Möllan och ett måste för MFF:s stora fansskara som inte var i Norrköping.  

Filè Oscar med räkor härliga grönsaker god bearnaisesås och kaffe med äppelkaka med vaniljsås. 
Dagen och helgen kunde inte avslutas bättre. 

En del lämnade Ölkafeet och mår inte helt bra idag är min gissning, då inte efter för mycket mat snarare 
dryck haha. 

Gick igenom Malmö med son till bilen, stoppades av många (halsduk på samt matchtröja och jackan i 
handen) med frågan hur gick det?  

2-1 till MFF och folk bugade och tackade. Ägde stan och fotbollen för stunden. 

Körde hem såg en Falk film och gick till säng med en skön känsla och somnade med ett leende för nu 
ska Guldet hem till Malmö igen. 
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Kvalmatchen på lördag. 

Nu gäller det för er alla ungdomsledare att våra samtliga ungdomslag är på  plats för att heja fram 
Veberöds AIF till en fortsatt division 4 plats 2017. 

Alla i träningsoveraller och samling vid den gamla trä läktaren och alla slagverk som finns ska med. 
Efter en jobbig säsong för Herrar A tar man i hösttabellen en 3:e plats och nu ska resultatet 3-1 säkra 
ett spel i division 4 även 2017.  

Läser vad MFF spelarna sa efter att 3 000 MFF fans åkt till Norrköping vad detta betydde för spelarna, 
gör ett försök alla ni ledare och se till att era respektive lag är på plats kl. 14.00 på lördag och en 
förhoppningsvis härlig avslutning för fotbollsåret 2016. 

Hörs i veckan! 
Hälsar Staffan 

 

Sammanställning av  seriematcher. 

P 14. Stefans text. 
Ikväll blev det tyvärr förlust hemma mot Sjöbo IF med 3-1. Vi startade med ett bra bolltempo men 
tappade koncentrationen och Sjöbo IF kunde skapa en del frilägen utan att lyckas göra ngt mål. 

1:a halvlek slutade med en 1-0 ledning för Sjöbo IF. Vår 2:a halvlek blev ungefär som 1:a, slarvigt spel 
och en del bolltapp. Sjöbo IF var duktiga på att hitta fria ytor med sina långa bollar. De gör ytterligare 2 
mål innan vi kunde få hål på dem. Höstsäsongen har bjudit på allt bättre spel men idag orkade vi inte 
riktigt. Nu tar vi ledigt några veckor för att samla kraft inför vinterträningen. 
Killarna har verkligen haft en bra utveckling i år trots en hel del förluster. Nu jobbar vi vidare för att nå 
nya mål. 
 
F 12. Jennys rader. 
Bortamatch mot FC Rosengård på Malmö IP, kvällen efter det spelades Champions League match på 
samma plan.  Bara det är ju ganska mäktigt.   
Tokladdade tjejer som verkligen ville avsluta sin 7- manna session på bästa möjliga sätt! Vi är med i 
matchen från början och får stort utrymme att spela vårt spel. 10 minuter in i matchen gör vi mål på ett 

mönsteranfall: inkast, spel tillbaka, inlägg och avslut på bortre stolpen 😉 Rosengård har svårt att skapa 

målchanser, tack vare att våra tjejer ligger helt rätt i sina positioner matchen igenom!  Vi pressar högt 
upp i plan, anfallaren ligger på och stressar och det gör att vi får tag i bollen tidigt.  Rosengård har en 
farlig målchans när det är fem minuter kvar och de får frispark precis utanför straffområdet.  Men 
återigen ligger vi rätt i markering och den går ett par meter utanför.  Vi skapar många målchanser 
genom hela matchen, men får inte in fler bollar i mål. Men det gör inget för när den bästa domaren vi 
stött på hitintills blåser av matchen så blir det många glädjegester, vinst i sista matchen mot Rosengård 
på Malmö IP! 

Vi är väldigt nöjda med alla tjejerna i truppen, de har tagit ett stort steg framåt i sin utveckling 
fotbollsmässigt och framförallt laganda mässigt! Vårt samarbete med Harlösa IF funkar jättebra och alla 
tjejerna trivs med varandra!  
Nu ser vi framemot att få börja lira 11 - a manna!  

P 11. Andreas text. 
Vi spelade vår sista seriematch borta mot Bjärreds IF på söndagen. En jämn och välspelad match där 
lagen ägde var sin halvlek. Bjärreds IF tog ledningen två gånger om i första halvleken, i andra satte vi 
högre press och utjämnade resultatet. Slutresultatet 2-2 kändes rättvist idag, bra inställning av killarna 
som verkligen jobbade sig in i matchen! 
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Träningsmatch. P 12 och deras första 11 mannamatch. Henriks text. 

Lunds BK – VAIF 
Vi blev kontaktade av Lunds BK om vi ville spela 11-manna match mot dem. Självklart J! Vi har aldrig 
spelat 11-manna men tänkte att det är lika bra att testa inför nästa säsong. Det blev en match med 
mycket kraftig vind i längdriktningen där vi började med medvind. Det blev en jämn match. Lunds BK är 
bollskickliga men blev stressade av oss. ALLA killar gör en fantastisk match. Målvakt räddar frilägen, 
backlinje styr varandra och håller linjen, defensiva mittfältare täcker ytor och spelar lugnt, offensiva 
mittfältare som stressar motståndare och skapar många lägen och anfallare som håller backar 
sysselsatta och skapar lägen. Viktigast av allt var att killarna tyckte att det skulle bli jättekul att spela 11-
manna. Glädjen var stor efteråt och firades med kexchoklad. 
Vi vinner med 3-0 men där vi kunde gjort fler mål , men där Lunds BK också hade frilägen som 
räddades. Vi måste framhålla Lunds BK som har både härliga och mycket sportsliga spelare och ledare. 
  
P 11. Andreas text.  
Vi spelade vår sista seriematch borta mot Bjärred på söndagen. En jämn och välspelad match där lagen 
ägde var sin halvlek. Bjärred tog ledningen två gånger om i första halvleken, i andra satte vi högre press 
och utjämnade resultatet. Slutresultatet 2-2 kändes rättvist idag, bra inställning av killarna som verkligen 
jobbade sig in i matchen! 

 

  


