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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

9 december och nu går till fort till julhelgen och allt som ska fixas till, tyvärr lite för mycket av det goda 
för att undertecknad ska njuta fullt ut. 

Ska dock oreserverat erkänna att mitt arbete i hemmet består mest av en biroll jämfört med hustrun 
som i denna julhelg har huvudrollen. Gäller för övrigt alla andra dagar också under året haha. 

Fotbollen kör på och av "frimånaden" återstår nu endast en knapp vecka och den 15 december ska allt 
vara klart.  

Träningsmatch mot Sövde IF tisdag 13 december på Svalebo konstgräs kl. 19.40 och som också blir 
den sista aktiviteten detta år.  

Seniorfotbollen stänger och startar upp igen efter alla helger och en ny säsong väntar. 

Blir först nästa fredag som alla övergångar in och ut redovisas. 

4 in och 7 ut för stunden (3 startspelare i Herrar A som lämnar så här långt), men Lennart Fridh som 
håller i värvningarna med bistånd av Jim Gustafsson i kontraktsskrivningen är i ett slutskede i 
förhandlingar med en mängd spelare som är i provträning fortfarande, men som ej skrivit på för 
Veberöds AIF ännu. 

Tyvärr 4 killar födda 95- 97 som lämnar för andra klubbar. 

Ny lagkapten i Kristoffer Lindfors 2017 som också kommer att leverera lite texter kring herr och 
seniorverksamheten mailar om riktigt bra nyförvärv så här långt som alla kan finnas i en startelva 2017 
och förhoppningsvis fler som skriver på i veckan och duktiga fotbollsspelare i träning allesammans. 

Skånebolls svar på om 13 åringar ska spela 9 manna fotboll 2017 (tvingande). Födda 94;a. 

Hej Staffan,  
Ryktet är INTE sant, det kommer under 2017 fortsättningsvis att vara ”frivilligt” med 9-manna för 13-
åringar.  
Vi rekommenderar dock våra föreningar att spela på så liten yta så länge som möjligt… d.v.s. 
spela fotboll med många bollkontakter istället för att sparka fotboll!  
Undertecknad ställer sig bakom detta! Staffan 
 
Det pågår en landsomfattande spelformsutredning som jag har uppfattat att bli klar under 2018 med 
obligatoriskt införande till 2019.  
I denna SVFF-utredning ingår flera delar som berör både barn- och ungdomsfotboll, t.ex. 5-, 7- och 9-
manna upp tom 14 år, mindre målstorlekar, lättare bollar, tilläggsregler vid ojämna matcher etc.… mer 
om detta kommer succesivt under de kommande åren! 
  
Med vänlig hälsning  
Mats Hansson 
Tävlingsansvarig | Skånes Fotbollförbund  
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HA EN BRA 3;E ADVENTSHELG OCH SNART DAGS ATT KÖPA JULGRAN OCH BINGOLOTTER 
TILL UPPESITTARKVÄLLEN ALLT SÄLJS AV VEBERÖDS AIF NATURLIGTVIS/STAFFAN  
 

Några rapporter från cupspel och träningsläger i veckan. 

F 04-05 och Jennys rader. 
Helgen som gick hade F 04-05 träningsläger fredag till lördag.  Vi samlades i Harlösahallen för att lattja, 
spela Futsal, käka och framförallt genomföra olika samarbetsövningar. Därefter kom det svåraste 
momentet: att få plats för alla luftmadrasser i Harlösas klubbstuga, och framförallt att alla tjejer blev 
nöjda. 

Lördagen startade vi ute i Revinge med fler samarbetsövningar och tipsrunda.  Efter lunch åkte vi till 
Veberöd för att ladda inför träningsmatchen mot Dösjöbro.  3x20 minuter, 11 - manna match. Stort fokus 
på att våga spela runt bollen, våga vårda bollen och inte bara rensa. Vi vill försöka vinna boll så högt 
upp i plan som möjligt och därför ändrade vi vår uppställning till 3-4-3. Under hela matchen för vi spelet 
och Dösjöbro har svårt att ta sig in i vårt straffområde.  Vi skapar många målchanser och till slut sitter 
bollen i mål.  Vi har bara ett läge där vi inte är på tå, med 20 sek kvar av matchen och då får Dösjöbro 
till ett riktigt fin långpass och avslutar iskallt strax under ribban. 

Vi är supernöjda med tjejerna och deras inställning till fotboll och till varandra.  Kan tyckas 
konstigt att ha träningsläger i december, men vi tror att det är jätteviktigt för 
sammanhållningen.  Med små medel och hjälp från föräldrar så blir det en rolig och annorlunda 
fotbollsupplevelse för tjejerna.  

P 06 och Richards text. 
Seger för P 06 i Klågerups cup i lördags. Trots en tuff lottning på vägen med bl.a. en extra 
slutspelsmatch jämfört med ”andra halvan” tog vi hem pokalen efter en säker 3-0 seger i finalen. På sex 
matcher släppte vi bara in ett mål och killarna spelade stabilt genom hela turneringen med aggressiv 
defensiv och hög press. 

På söndagen var det dags för Tomtecupen i Malmö med lag som Malmö FF, LB07, BK Olympic, 
Herfölge (danska lag) m.fl. så med andra ord bästa tänkbara motstånd. Tre vinster i gruppspelet och 
segrare i gruppen med målskillnad 9-1. I åttondelsfinalen ställdes vi mot danske Herfölge som enligt 
uppgift kommit dit för att ”springa hem cupen”, men istället sprang de in i väggen från Veberöd och fick 
stryk med 2-0. Vidare till kvartsfinal mot Linero IF där vi ganska enkelt gick vidare med 3-0. Semifinal 
mot LB07 som tyvärr fick ett tidigt ledningsmål, men våra grabbar taggade igång och pressade på 
konstant hela matchen med bl.a. ribbträffar, stolpar, missade frilägen och kanonspel från deras målvakt, 
men vi ägde verkligen matchen. Vi fick lyfta upp allt mer och tyvärr kontrar LB07 sen in ett 2-0 mål, och 
matchen är avgjord. En fantastisk insats av våra killar och förlusten var oerhört tung eftersom vi 
verkligen kontrollerade matchen. En stor eloge till vårt manskap och vi är verkligen stolta över deras 
inställning. LB07 vann senare även finalen.   
 
P 08 och Jims rader. 
Vi spelade Tomtecupen i lördags. En av grupperna visste vi på förhand var en väldigt tuff grupp och det 
stämde. I denna grupp lottades vi mot Skanör, FC Trelleborg och 
FC Rosengård. Idag fick killarna känna på riktigt bra motstånd. Förlust mot Skanör 2-3 och även mot FC 
Trelleborg med 1-3. Sista matchen mot FC Rosengård vann vi med 2-0. Skönt för killarna att avsluta 
med en seger och riktigt fint spel. 
Andra gruppen hade vi lättare motstånd men här fick vi igång spelet från början vilket gjorde att vi förde 
alla tre matcherna. Vinst mot Skegrie BK 2-0, oavgjort mot Kulladals FF 1-1 och här avslutade vi också 
med en vinst mot Vellinge IF med 4-2.  
  

 

 


