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 Staffans sammanfattning vecka 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Då närmar vi oss december månad och första advent på söndag och ljuset i hemmet är mysigt. 
 
Fotbollsmatcher spelas och i helgen två sådana i Vinterserier. Fotboll året runt med andra ord. Fullt i 
Romelecupen och idag 17 reservlag. 
 
Ser elljuset varje kväll när undertecknad når Veberöd efter jobbet och träning sker därnere på  
Svalebo 6 dagar i veckan. 
 
Herrarna fortsätter sin träning nu snart mitt uppe i "frimånaden", djävulsmånaden, skräckens månad, 
kärt barn har många namn och i helgen signades det 16;e kontraktet och det 4:e nyförvärvet var klar 
och ännu en återvändare skriver dock ej gammal VAIF:are om en 15 åring men likväl ett stort lycka till 
och Axel Petersson välkommen tillbaka till Veberöds AIF. 
 
Född 2002 och petar därmed bort August Jönsson som den yngsta i truppen, August född 2001.  
 
Kul och intressant att truppen föryngras något och att truppen får fler av spelare som spelat i VAIF som 
knattespelare, ungdomsspelare. Får det till ca 10 spelare som har Veberöds AIF som moderklubb. 
 
Truppen ska enligt tränaren Daniel vara ca 20 utespelare plus målvakter. 
Känns därför som att truppen snart är klar, men saknar väl ett halvt dussin kontrakt för stunden. 
Viktor Björk, Lamin Bojang, Code Demba Sy, Alusine Kanu, Ted Hörman samt Adis Krasnici alla spelat 
2017. 
Här vill undertecknad vara tydlig med att kunskapen om alla dessa namn är i träning i höst är 
ej fullständig. 
 
Ungdomsfotboll. 
Kommer ner på höstens ungdomsmöte på onsdag och försöker informera er om vad som kommer att 
gälla 2018 för ungdomsfotbollen, men i skrivande stund ej helt klart, då Skåne-Boll väntar på en del 
beslut som tas på Svenska Fotbollsförbundet repskapsmöte på fredag den 1 december. 
 
Det som är helt klart däremot är att 2018 blir ett övergångsår för 14 års klass som kommer att spelas 
som 11-manna fotboll. 
 
Från och med 2019 blir det 11 manna fotboll först det år man fyller 15 år.  
 
04:orna kommer därför ej att bli berörda överhuvudtaget för spel i 9 manna fotboll.  
 
2019 kommer Skåneboll att även arrangera serier för 8 åringar (födda 11) och då är man plötsligt inne 
och "slåss" om samma lag som t ex spelar i IF Löddes knatteserie och undertecknad har haft kontakt 
med Peter Joelsson i IF Lödde som naturligtvis ej är glad över detta beslut. 
 
Vågar nog redan nu efter samtal med Peter J skriva att de kommer att förändra sin knatteserie hösten 
2018 eller senast våren 2019 med spel för 6 åringar (födda 12).  
 
Från 7 till 8 år till 6 och 7 år i fortsättningen. 
 
Bingolotto och Uppesittarkvällen den 23 december. 
Då startar strax racet för att slå alla rekord från 2016 års försäljning och då undertecknad tjatar och 
tjatar på er om vilka produkter ni kan sälja började undertecknad i fredags (löning) med försäljning på 
Skatteverket och en fantastisk fredag och försäljningen nådde till slut en omsättning på 2 700 kr och 
långt ifrån alla har köpt av mig.  
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50 Julkuvert ute och 2 lag som säljer hade hoppats att alla 100 var ute till försäljning, men ni är 
välkomna in på kansliet till Eva för uthämtning. 
Till helgen går P 04 samt P 05 all in och försäljning Konsum fredag samt lördag och på söndag 
Julskyltningssöndag "dammsuger" vi hela byn med Folkspels produkter.  
 
Knackar det på dörren och en VAIF:are står utanför fram med en 50 lapp eller hundring, skäms annars.  
 
Hörs i nästa vecka med den första statistiken av helgens försäljning/Staffan  
 
Referat från inomhuscuper, utomhusserier och träningsmatcher. 
P 14/15 med Stefans rader. 
En kort rapport om P02/03: Vi har deltagit i Trianor Olympic Cup med ett P03 lag och ett P02 lag. 
P 03 gick vidare från gruppspelet med att spela oavgjort mot både Sjöbo IF och BK Olympic, sedan fick 
vi tre lätta poäng mot Hittarps IK pga. WO. 
I kvartsfinalen fick vi stryk mot ett starkt och välspelande Kristianstad FC. 
P 02 förlorade alla gruppspelsmatcherna. I 1:a matchen var vi inte riktigt vakna och hade inte rätt fokus. 
I de två efterföljande matcherna blev det bra spel men vi hade oerhört svårt att sätta våra målchanser 
och i stället släppte vi in några skitmål. 
Igår, lördag, spelade vi en träningsmatch mot Staffanstorps United. Det märktes att vi inte spelat match 
på ett tag då tajmingen i bollmottagningarna och i passningsspelet var lite si så där men killarna hittade 
ganska snart in i spelet. 1:a halvlek bjöds det på bra fotboll från både lagen. Staffanstorp ledde med 1-0 
i inför 2:a halvlek. Våra 1:a 15 minuter i 2:a var riktigt bra. Vi höll i bollen inom laget och spelade oss till 
några bra målchanser. Därefter tog Staffanstorp över spelet och vi hade förtvivlat svårt att hålla våra 
positioner. De gör ytterligare två mål under denna period. Positivt var att killarna repade mod och kunde 
reducera med ca 10 minuter kvar. Därefter skapade vi ytterligare chanser men utan att lyckas göra ngt 
mer mål. Slutresultat 3-1. 
 
P 12 med Andreas text. 
Vi spelade mot Lilla Torg hemma i lördags, en jämn och kul match. Bra försvarsspel i första halvlek, 
nästan inga målchanser från något av lagen. I andra tog vi vara på våra chanser, satte 1-0 efter snygg 
frispelning till löpande back som sköt ribba in. 2-0 efter hörna, bra nertagning och skott. Motståndarna 
pressade men vi höll undan med bra målvaktspel och rejält kämpande i försvaret! 
Tyvärr jobbig uppladdning inför matchen då vi saknade domare. 
 
P 09 med Jespers text. 
Onsdagkväll, ja varför inte åka till vackra Österlen för lite fotboll. Vi hade blivit ner bjudna av Österlen FF 
som ville testa hur dom stod sig i 7-manna fotboll för eventuellt 7-manna seriespel 2018?!   

Riktigt kul att se att Österlen FF ville spela samma fotboll som oss. Att hela tiden försök spela sig ur 
situationer. Det bjöds på fin och teknisk fotboll från båda sidor.  

Slutresultat 5-2 till VAIF.  

         
 
 


