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De senaste 85 åren har vi varit en klubb för de människor
som bor i Vellinge med omnejd. Vår uppgift är enkel: att
erbjuda en möjlighet att spela fotboll för alla åldersgrupper
pojkar och flickor samt för både män och kvinnor. På samma
gång skapar vår klubb en anledning och en plats att mötas på,
få vänner och umgås. Här i klubben möter man människor
från alla områden i livet, människor som vi inte skulle träffa
annars. Några av oss blir goda vänner genom åren. För många
ger klubbens lilla samhälle också energi för det dagliga livet
och gör livet mer intressant. Det finns en speciell känsla som man bara kan uppleva
i en idrottsförening.
För ungdomar med fotboll i sitt hjärta är vår klubb inte bara en plats att lära
sig spela fotboll, men en plats att lära sig att leva livet på ett ansvarsfullt och
omtänksamt sätt. Jag upphör aldrig att förvånas över hur mycket passion,
ansträngning och glädje våra unga spelare visar på planen. Ung livskraft - vilken
glädje att följa. Vi har våra fantastiska ideella ledare som ger av sin tid för att träna,
uppfostra och vägleda våra ungdomar. Vi har föräldrar som hjälper till i klubben
med diverse saker, allt från att anordna olika evenemang till att ta hand om
kioskförsäljning på ungdomsmatcher och mycket mer. Jag vill tacka er alla. För mig
representerar vår klubb något större än bara fotboll, den speglar oss som människor,
och vi gör det bra tillsammans.
Jag får ofta frågan om vad klubben har för vision och målsättning. Eller
vilken division vi vill spela? Mitt svar är att vi måste koncentrera oss på helheten,
på alla spelare från fem åringar till oldboys. Vi måste prioritera tränarutbildningen
så att alla tränare har kunskaper, båda fotbollsmässigt och pedagogiskt, för att
utveckla sina spelare på bästa sätt och enligt SVFFs vision. I Vellinge IF nekas
ingen spelare att fortsätta träna så länge som man aktivt går in för fotboll och
uppfyller de krav och uttalade mål som vi har för våra medlemmar. Vellinge IF är
ingen elitklubb men har som mål att spela i så hög division som möjligt med alla
våra representationslag, utan att göra avkall på våra grundläggande värderingar. För
oss är det viktigaste att skapa en miljö som är positiv, attraktiv och utvecklande och
att alla känner sig välkomna. Huvudmålsättningen är att alla våra aktiva spelare
skall vara glada före, under och efter träning. Varför skulle du annars vilja spela
fotboll om det inte gör dig glad!
Utmaningar för framtiden? Detta kunde inte vara tydligare, vi behöver
centraliserade anläggningar för hela ungdomsverksamheten. Vi har haft flera möten
med kommunen under åren och presenterat våra idéer för dem, arkitektoniska
planer, ett stödjande uttalande från Skånes FF samt delfinansiering via
Skåneidrotten för att utveckla Vanningen området till ett fullt fungerande
ungdomsfotboll center. Tyvärr har vi inte fått deras förståelse och stöd ännu så
jobbet pågår och vi kommer inte att ge upp.

Diana Persson
Johan Larsson (supp)

Ett stort tack till alla våra sponsorer!

Vellinge IFs klubbtidning september 2013
3

Vellinge IFs klubbtidning september 2013
4

Ordförandes spalt
Timo Närhi
Nu när hösten gjort entré
så går vi in i avgörande
slutspurter när det gäller
våra representationslags
seriespel. Både damlag
som herrlag är inblandade
i den absoluta toppstriden i
sina respektive serier.
Detta känns verkligen
riktigt skönt för en gammal Vellinge IF veteran som
mig att vi är där vi är idag. Jag har varit med i
Vellinge IF i 16 år och sett på nära håll hur synen
inom vår förening har förändrats. Inför säsongen
2008 gjorde vi i föreningen en riktigt drastisk
riktningsförändring vad gäller resursfördelning
inom föreningen. De som styrde föreningen förut
ansåg att det viktigaste med föreningen var
herrlagets välbefinnande samt serietillhörighet.
Från säsongen 2008 anser vi att en väl fungerande
ungdomsverksamhet är viktigare än att de flesta
resurser används till herrlaget. Visst hade vi många
ungdomslag även tidigare. Men ungdomslagen
levde egentligen sina egna liv. Många gånger utan
att föreningen visste hur lagen bedrev sin
verksamhet. Numera har vi bra koll på hela
verksamheten. Vi har bland annat utarbetat en
gedigen policy och riktlinjer dokument.
Dokumentet är ett mycket viktigt styrmedel för hur
vi i föreningen bedriver och ska bedriva
verksamheten. Dessutom har vi sedan fyra år
tillbaka en heltidsanställd som ska se till så att
föreningen fungerar och utvecklas utifrån detta.
Både Stefan tidigare och numera Ville har gjort och
gör ett fantastiskt bra arbete med detta.
I dagens seniortrupper på såväl dam som herr
kommer de flesta av spelarna från våra
ungdomsled. Det är just detta som gör att årets
resultat känns riktigt härligt. I samband med
riktningsförändringen tappade herrlaget dryga
tjugotalet spelare. Återstod i stort sett våra
ungdomar som knappt hade uppnått junioråldern.
Detta medförde att herrarna åkte ner i sexan. Vi lät
oss inte drabbas av panik. Vi trodde och tror

stenhårt på detta vi har gett oss in i. Det vill säga att
vi ska se till så att vi utvecklar spelare från våra led
så att det blir de som blir de framtida a-lagspelarna i
Vellinge IF´s seniortrupper. Just därför känns årets
resultat extra skönt. Det stora flertalet av årets
herrtrupp är just de spelare som blev kvar när
riktningsförändringen trädde i kraft. Dessa killar har
haft en fantastisk utveckling både som
fotbollsspelare och som medmänniska. I dagens
trupp råder en härlig laganda och det syns tydligt att
spelarna verkligen trivs tillsammans. Självklart ska
även ledarstaben med numera Göran i spetsen
hyllas för framgångarna. De flesta spelare i
damtruppen är även de från våra egna led. Många
har spelat tillsammans under flera år. Kamratskapet
är på topp även i damtruppen. Extra skoj är att
många damseniorer följer herrarnas matcher och
vice versa. Detta är ytterligare ett bevis på att
trivselfaktorn är hög på seniorsidan i vår förening.
I takt med att verksamheten fungerar så bra som det
numera gör i Vellinge IF så drar det till sig nyfikna
blickar på våra spelare från lag högre upp i
fotbollshierarkin. Kan med stolthet skriva om 2
sjuttonåringar. Linus Fridolf som tillhörde oss fram
till förra säsongen, numera TFF, har blivit uttagen
till P17 landslaget nyligen. Hanna Persson också 17
år som gjorde debut i Vellinge IF´s damlag som
trettonårig lämnade oss i sommar för LDBFC
Malmö. Två mycket duktiga fotbollsungdomar som
vi håller alla tummar för att det ska gå riktigt bra för
dem i den större fotbollsvärlden. Ytterligare ett
tydligt bevis på att vi fungerar bra är att båda våra
15 årslag på både flick som pojksidan spelar i
Skåneserie A.
Jag hoppas att folk i Vellinge och dess närhet
uppskattar det vi gör i Vellinge IF. Det vore trevligt
om fler tog tillfällena i akt och besökte
idrottsplatsen när våra lag spelar. Nu håller vi alla
tummar för ett lyckligt slut på utomhussäsongen
2013 för alla våra lag.
Lycka till alla Viffare!
Timo
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Herrtruppen
Göran Rickbo
Nu går vi in i slutspurten av serierna och våra båda
lag är med och slåss om topplaceringar. Innan vi
går in på respektive lag vill jag reflektera tillbaka på
året än så länge.
Vi har haft en numerär på träningarna som legat
mellan 25-30 spelare, vilket gjort att konkurrensen
ökat. Vi har också haft ett högre tempo och bättre
kvalité på våra träningspass. Alla dessa faktorer har
gjort att alla spelare i truppen har utvecklats mer
eller mindre. Vi har haft en filosofi att träna
individen, men har i år tränat lite mer runt laget. Vi
har också implementerat en spelidé till vårt
offensiva grundspel. Klubben och seniorstaben tog
också ett beslut att flytta upp våra 16-åringar till
seniortruppen. Dem har klarat uppgiften med bravur
och har faktiskt tillfört truppen en ny dimension. Vi
får se dem just nu som våra nyförvärv inför nästa
säsong.

A-laget ligger just nu och slåss om serievinsten och
en plats om att kvala upp i Div.4. Serien är mycket
jämn, så jag tror inte vi vet från sista omgången hur
vi blir placerade i tabellen. Killarna har i år visat på
stort mod och våga, som är väsentliga faktorer för
att utvecklas och få framgång. Vi har utvecklat vårt
offensiva spel och förbättrat vårt defensiva. Vårt
spel och vår satsning på egna spelare har äntligen
blivit uppmärksammat av omgivningen och media.
Citerat från tidningen ”Vellinge IF:s unga lag har
ett passningsspel som håller i högre divisioner.
Detta visar på att vår satsning för 5 år sedan börjar
ge resultat. Tålamod och tron på sitt koncept är
viktiga detaljer.
U-laget har varierat i sina prestationer, men har
fortfarande chansen att vinna sin serie. Vi har
väldigt unga killar och spelare som inte riktigt är Alagsspelare, vilket kan förklara att prestationen
varierar ibland. Vissa matcher spelar killarna

fantastiskt och får massvis med beröm av
motståndarna. Här har 16 åringarna tillfört en hel
del. Laget behöver några lite mer rutinerade spelare
och därför ser man en förbättrad prestation när en
A-lagsspelare deltar. Det skall bli otroligt intressant
och se vilka spelare som utvecklats till Alagsspelare.
Göran Rickbo, huvudtränare
Manuel Noquiera, ass.tränare

HERRAR A

HERRAR B
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Damtruppen
Rolf Olsson
Undertecknad tog över som ansvarig för Damlaget
den 27/5 och när vi gick till sommaruppehåll så
gjorde vi detta som serieledare före
Hardeberga/Harlösa, som dock hade en match
mindre spelad. Efter ett kort uppehåll, två veckor,
så körde vi igång träningen igen v.28 och de första
två veckorna var ”frivilliga” men det var många på
träningarna ändå och vi såg framemot en bra
höstsäsong. Tyvärr så har vi blandat bra insatser
med mindre bra insatser.
Serien är otroligt jämn och det har varit fem lag
som har slagits om den åtråvärda förstaplatsen (som
ger en direktplats till div 2) och lika attraktiva
andraplatsen (som ger en kvalplats till div 2).
Hardeberga/Harlösa säkrade förstaplatsen i och med
vinsten mot Onslunda. Övriga resultat i helgens
matcher gick vår väg men vi lyckades tyvärr inte
själva med att vinna hemma mot Janstorp och detta
medförde att Janstorp tog ett stort steg framåt mot
en hägrande kvalplats. Vi har fortfarande en chans
att nå andraplatsen men även om vi vinner sista
matchen hemma mot Klågerup, så får inte Janstorp
ta mer än två poäng på sina två sista matcher, då har
vi eventuellt chansen och det kan då bli en
målskillnadshistoria.

kommer inom kort). Vi har ett ungt och
utvecklingsbart lag och med ett nytt upplägg av
träningarna så tror vi att vi kommer att bli
slagkraftiga 2014 och kunna ta steget upp i div 2
2015. Underifrån så har vi många duktiga spelare
och fem av tjejerna från F15 har redan spelat
seriematcher med Damlaget och gjort det mycket
bra. Så framtiden är ljus och jag har stora
förhoppningar på Damlaget 2014 och åren därefter.
Rolf Olsson, huvudtränare
Timo Närhi, ass.tränare

DAMER
DA Div.3 Sydöstra
Lag

S

D

P

Hardeberga BK/ Harlösa IF

14

16

33

Janstorps AIF

14

11

25

Vellinge IF

15

10

24

Klågerups GIF

14

10

23

Gislövs IF

15

-14

23

Onslunda IF

14

-3

18

Skillinge IF

14

-9

17

IK Pandora

14

-2

15

Sankt Olofs IF/ Kiviks AIF

14

-19

8

Sövestads IF

Utgått

Vi vet vad våra brister är och jag ser redan
framemot att köra igång försäsongsträningen inför
2014 tillsammans med ny ass.tränare (mer info

STÖD VIF GENOM ATT
HANDLA VIA www.sponsorhuset.se
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Vellinge IF damspelare
Hanna Persson till LDB
Ville Peltomäki
Vellinge IF damspelare Hanna
Persson har nu slutat med oss
och börjat med LDB FC
Malmö. Vi önskar Hanna
Persson stort lycka till i LDB
tröjan! Det kommer att bli
spännande att följa hennes framsteg. I LDB spelar
också ex-Vellinge IF spelare Malin Levenstad
som debuterade i landslaget redan 2008 i 2–0segern mot Norge. Vi ser fram emot att få fler unga
Vellinge IF spelare till högre nivåer. Vi utvecklar
framtiden!

Ex-VIF spelare Linus
Fridolf till Sveriges U17
Ville Peltomäki
Ex-Vellingespelare Linus Fridolf är
uttagen till Landskampsspel U17.
Han fick sin fotbollsutbildning i
Vellinge IF och har nyligen skrivit
på med Trelleborgs FF. Det är
fantastiskt att se att våra gamla
spelare lyckas och nå de högre
nivåerna. Detta är också ytterligare ett bevis på vårt
fungerande utbildningssystem. Linus är en av de 38
spelarna som konkurrerar om de 21 platserna till
Sveriges U17 VM-trupp i höst. Vi önskar honom
lycka till!

Vellinge Cup Lions 2013
Markus Närhi, Ville Peltomäki

Det är dags igen för vår traditionella Vellinge Cup
Lions som spelas i
Södervångshallen i februari
2014. Sista år hade vi 184 lag
med och för 2014 hoppas att
vi får minst 200!
Vellingecupen/Lions spelas
under tre helger där mitten helgen är en ren tjejhelg.
Spelformat är inomhusfotboll – Five a side och
cupen är sanktionerad av Skånes Fotbollförbund.
Åldersgrupperna 2005 och 2006 spelar utan tabell.
Domare är licensierade ungdomsdomare och
distriktsdomare alla från Vellinge IFs verksamhet.
Alla deltagare i åldersgrupperna 2005 och 2006 får
pris. 1:an och 2:an i övriga klasser får lagpris och
individuella priser. Vi delar även ut Bertil Nilssons
minnespris till bästa kille och tjej under finalspelet i
gruppen födda 2001.

Samarbete med
Trelleborgs FF
Ville Peltomäki

Vellinge IF och Trelleborgs FF
skapar samarbete genom att ordna
tränarbesök mellan klubbarnas 11mannaverksamhet. Tanken är att
skapa dialog och dela erfarenheter
med förhoppningen är jag är säkert att det kommer
att vara positiv för båda sidor. Vi vill inspirera
varandra att vara bättre vad vi gör!
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Rapport från
Utbildningsansvarig
Rolf Olsson
Utbildningen av våra tränare fortsätter och skall vi
lyckas med att ha 90% av spelarna i
representationslagen från våra egna led så gäller det
att vi har välutbildade tränare som kan utveckla
våra ungdomar.
Vi har genomfört följande tränarutbildningar
sedan april 2013:



Träningslära/Målvaktsspel Bas 1
Åldersanpassad fysisk träning

Under hösten 2013 så kommer vi även att
arrangera följande




Avspark Bas 1
Teknik Bas 1
Barnfotboll för föräldrar

Fotboll Koordinator Gruppen
Denna grupp har ansvaret för den sportsliga delen
av Vellinge IF och består av undertecknad
(ansvarig) samt tre koordinatorer – Johan Rydelius
(5-manna koordinator), Håkan Ohlsson (7-manna
koordinator) samt undertecknad (11-manna
koordinator). En av våra huvuduppgifter just nu är
att ta fram en spelarutbildningsplan för Vellinge IF
, en röd tråd för vår verksamhet, som sträcker sig
från Fotbollskolan (5 år) till Seniorverksamheten
för Herrar och Damer. Spelarutbildningsplanen tas
fram för att vi skall en gemensam syn inom
Vellinge IF på hur vi skall utveckla våra spelare.
Detta kommer vi att göra tillsammans med
instruktör från Skånes FF och föreläsare från
Skåneidrotten (se mer info under rubriken
Utbildning – övrigt). Fotboll Koordinator gruppen
skall även fungera som ett stöd för våra tränare när
det gäller tränings-planering, ev. problem med
spelare eller föräldrar samt se till så att samtliga
tränare, spelare och föräldrar följer vårt dokument
”Policy och riktlinjer 2013” (ett levande
dokument).

NextGen

Övrigt:


Vi har målvaktsträning för våra duktiga
målvakter under ledning av Jimmy Hansen.
Målvaktsträningen sker varje fredag på
konstgräset med start kl.18.00 för våra yngre
lag och 18.45 för våra äldre lag.



Klubben kommer att köpa in SUP (Sv FF
Spelarutbildningsplan) som innebär att vi
kommer att få tillgång till en instruktör från
Skånes FF som kommer att hjälpa oss att ta
fram en skräddarsydd spelarutbildningsplan
för Vellinge IF och även få tillgång till duktiga
förläsare från Skåneidrotten som hjälper oss
med bland annat Föreningslära,
Barnrättsperspektiv m.m

Efter vårsäsongen så gjordes det en utvärdering av
spelarna tillsammans med ansvariga tränare för
åldergrupperna P97, P98, P99 samt F98/99 och
detta har medfört vissa förändringar till hösten. P97
laget har lagts ner och killarna har blivit uppflyttade
i seniortruppen och Göran och jag är överens om att
de får mycket bra träning och kan utvecklas väldigt
bra genom träningarna och matcherna med
seniortruppen och därför bestämt att de ej skall vara
med i NextGen längre. Glädjande nog så har jag fått
nytillskott till truppen i form av fyra spelare från
P98-laget.
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Nyheter från
ungdomssektionen
POJKAR 07
Martin Olsson
Pojkar 07 har utvecklats mycket sedan de började i
fotbollsskolan. Vi har en bra närvaro på och killarna
är aktiva på träningarna. Vi fokuserar just nu på
teknikträning och bollkontroll för att lägga grunden
inför de fantastiskt roliga utmaningar de har framför
sig. Våra aktiviteter på träningarna skiftar mellan
passningsövningar, övningar där spelarna lär sig få
kontroll på bollen i rörelse och de populära
skottövningarna. Vi mixar och blandar med
överraskningar på varje träning för att variera oss så
mycket vi kan. Killarna har en ambition att bli
bättre som fotbollsspelare och de gör framsteg hela
tiden.Man kan riktigt se hur det lyser i ögonen när
de avlossat ett bra skott. Det är enligt oss tränare
fotbollsglädje på allra högsta nivå.

POJKAR 06
Daniel Karlsson
Pojkar 06 är en trupp på 36 st glada fotbollskillar
som brinner för fotboll. Detta året har hittills varit
både händelserikt och lärorikt för killarna. I våras
började vi spela matcher i Bulltoftas Knatteserie på
söndagsförmiddagarna och detta fortsätter vi med
här under hösten. Deltagande i Åshöjden Cup ute i
Klagshamn hann vi också med innan sommaren. En
god kamratanda och glädje finns i gruppen och man
kan verkligen se hur de utvecklats både som
individer och som fotbollsspelare här under året. Vi
fokuserar på att träningarna ska vara roliga och
innehålla så många bollberöringar som möjligt.

Martin, Johan, Anders och Sebastian

Nu har höstsäsongen nästan precis dragit igång och
vi smygstartade träningen veckan innan skolorna
började. Då hade vi även för första gången ett
dagläger på hemmaplan där vi hade förmånen att få
lära känna varandra lite mer och även träna och
spela mycket fotboll. Dagens höjdpunkt var att
killarna fick gå in på Vellinge IP hand i hand med
seniorspelarna till deras seriematch. Killarna har
även mött sina föräldrar och syskon i den årliga
matchen på Viffe-dagen med mycket goda insatser!
Vill du också spela fotboll med oss så anmäl dig på
vår hemsida www.vellingeif.se.
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Nu satsar vi vidare mot nya mål och större trupp
vilket kommer hjälpa oss alla att utvecklas ännu
mer.

POJKAR 05
Ledarna P05
Glädjen ökar truppen!
Vellinge IF:s pojkar 05 ökar stadigt och det är vi
som ledare otroligt stolta över. Vi hoppas och tror
självklart på att det beror på den glädje killarna
känner under våra träningar och matcher. Ökningen
av truppen har naturligtvis inneburit en del
huvudvärk för tränarna när det kommer till att spela
matcher. Vi hade under sommaren anmält oss att
spela med 2 lag i Höllvikens knatteserie och med en
trupp som borde innebära 3 lag fick vi snabbt skapa
oss nya möjligheter till matcher för killarna.
Jerker påbörjar detta arbete omgående och kontakta
flera andra klubbar runt Vellinge för att bjuda in till
träningsmatcher i 7-manna så alla killarna får göra
det dem älskar mest, spela matcher. Skall vi redan
nu summera sommaren så har detta beslut inneburit
att alla killar spelat match minst 1 gång i veckan.
Detta har gjort att vårt spela och gemenskap har
vuxit sig starkare och starkare. Vi kommer även
under början av oktober arrangera en egen liten
miniturnering där vi bjudit in 10 lag att under dagen
spela matcher på Östran. När sommaren går över
till höst är det tid för nya utmaningar, snö – kyla
och inomhusfotboll.
Det skall bli spännande och se hur killarna klarar
denna omställning efter en sommar nästan helt utan
regn.

Vi ses bland bollarna under hösten.
Ledarna P05

FLICKOR 05-07
Johan Rydelius
Flickor 05-07 är som namnet antyder en
ihopslagning av 3 åldersgrupper. Vi är nästan
30 tjejer som gillar att spela fotboll. En gång i
veckan tränar vi och har roligt. Nytt för i år är att vi
under hösten spelar i knatteserie, detta i första hand
för våra äldre tjejer men vi fyller på med dom yngre
när det behövs. Det är väldigt mycket
tävlingsinstinkt blandat med glädje och skratt under
våra matcher.

Den största glädjen bland föräldrarna måsta varit
VIFFEDAGEN då vi för första gången i historien
stod som segrare över killarna i föräldramatchen.
Detta är något vi kan glädjas över fram till nästa
match då jag är övertygad om att pågarna åter får
glädjas. Alla vi ledare måste åter få tacka killarna
för det engagemang ni visar på träningar och
matcher vilket har gjort att utvecklingen fortsätter
spikrakt uppåt. Vi vill tacka våra sponsorer som
hjälpte till så att killarna fick nya träningsoveraller
vilken dem bär med stolthet.
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POJKAR 04

POJKAR 03

Anette Larsson

Patrik Ohlsson

Då är höstsäsongen igång för fullt! Vi hade ett lag i
seriespel i våras varpå grabbarna fick slita hårt för
att ta en plats. Nu har fler killar tillkommit så nu
kör vi med två lag så att fler ska få spela matcher.
Killarna har bra träningsnärvaro och det visar sig på
matcherna då vi har bra uppslutning och många spel
sugna. Någon enstaka match har det kört ihop sig
med lite spelare men då har vi fått låna upp yngre
killar. Dessa har snabbt anammat spelet och hjälpt
oss på bästa sätt. Innan seriespelet drog igång var vi
i Svedala på cup med två lag.
Då hade killarna ett långt härlig sommarlov bakom
sig och var mer än sugna på att både träna och
spela. Vi mötte lokala lag och åkte hem med både
vinster oavgjorda och någon förlust i bagaget. På
"Viffedan" hade vi ett lag som åkte på bortamatch.
De andra killarna i laget värmde upp på hemmaplan
med match mot föräldrarna. När sedan
bortamatchen var avklarad kom de spelarna hem
och hoppade in som förstärkning. Snacka om ett
gäng härliga killar som lever med och för fotbollen.
Nu närmast är det två helgers seriespel kvar och
sedan väntar kycklingcupen på hemmaplan. Vi
hoppas att ännu fler spel sugna 04:or vill börja
spela med oss och alla är välkomna att prova på! Se
Vellinge IFs hemsida för mer info.

Det kom ett mail från klubbens kansli. ”Skriv en
text om ert lag som vi kan sätta in klubbtidningen”.
Som ledare tänker man då; hur ska jag kunna fylla
en sida i en tidning om vårt lag? Vi spelar ju bara
fotboll hela tiden, det behöver man inte många ord
för att beskriva. Men om man funderar lite så kan
man tillägga att vi ÄLSKAR att spela fotboll! Man
kan också tillägga att gemenskapen i truppen är
väldigt stor och att alla killarna trivs bra med
varandra, detta lägger vi ledare stor vikt vid.

Vi spelar matcher också. Vi spelar i seriespel och
åker på cuper och vi har haft fina framgångar i år.
För att förstärka lagsammanhållningen ytterligare så
åker vi ibland på träningsläger utan mamma och
pappa, detta brukar killarna tycka är det roligaste vi
gör på hela året!

Vårt lag består av både killar som spelat länge och
av killar som just börjat med fotboll, alla är
välkomna oavsett hur länge man har spelat. Låter
det kul? Om vill du vara med i ett härligt gäng med
glada killar som älskar att spela fotboll är du
välkommen till oss. Titta in på www.vellingeif.se
och klicka dig fram till vår egen sida för mer info.
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FLICKOR 00/01/02
Malou Ovenbergen
Med hösten i antåg blickar vi tillbaka och
konstaterar lätt....herregud vilken vår och sommar
vi haft. Vi har ryggsäcken full av nya härliga
fotbollsminne tillsammans med bästa tjejerna i F
00/01/02. Minnen ifrån bl.a träningslägret i
Höganäs, Pinse cupen i Danmark som vi vann, vårt
välförtjänta silver i Kalles Kaviar cup i Smögen,
och vår insats i årets Eskilsminne cup där, efter att
vi gått obesegrade ur gruppspelet vinner silver, vi
passar på att rikta ett "officiellt" stort tack till de
spelare vi fick låna från F 99 till Eskilsminne.
Vilken underbar insats ni tillsammans gjorde. Och
vår upplevelse den 7:e september på Swedbank där
vi mötte Staffanstorp i semifinalen i cupen Fotboll
mot rasism, glömmer vi aldrig. Vi skulle kunna
fortsätta rabbla upp cup efter cup (för vi deltar
nämligen nästan överallt ;-)), medalj efter medalj
MEN utan våra fantastiska, träningsvilliga,
målinriktade, jävlar-anamma, envisa, positiva och
energi sprutande tjejer hade vi inte lyckats med
någonting. Att vi stundtals kan sätta laget före
individen och när situationen kräver sätta individen
före laget, är bland annat det som gör detta
Vellinge IF 00/ 01/02 helt unikt.

efter värderingen "Vi gör varandra bra i en
tillåtande miljö" och vi kan mad glädje konstatera
att vi blivit fler tjejer under 2013. Att vi sedan har
Sveriges absolut bästa och mest taggade supporter
klack sätter guldkant på matcher och cuper. Tack
för era underbara hejar ramsor och för att ni visar
vart ifrån vi kommer......FORSA
VELLINGE.......HEJA DI RÖE..........och om dom
inte hör oss, ja då ropar vi bara högre. Nu tjejer har
ni visat vad ni går för och då vet vi även vad vi kan
vänta oss nu när höst serien kört igång. Våra 00:or
spelar 9-manna i Syd Västra A-serien och gör det
fantastiskt bra, ligger nu på en förtjänt 3:e plats.
Våra 01:or spelar sin sista 7-manna säsong i Syd
Västra A innan även dom ansluter till 9-manna. I
november tar vi "semester" och åker till Växjö
sparken för att sätta Vellinge på kartan ;-))
Tack för ordet
Magnus, Malou, Walle, Jojo, Sofie och Johanna

POJKAR 99
Bo Wallin

Ni kämpar med och för varandra i såväl med som i
motvind. Att ni dessutom är fantastiska,
omtänksamma och hjälpsamma mot varandra även
utanför plan är en kombination i den bästa av alla
världar, underbart och det är en ära för oss tränare
att få arbeta med tjejer som er, ni behövs alla. Vår
målsättning 2013 var och är bland annat att vi inte
vill förlora någon spelare ur truppen. Vi arbetar

Samarbetsprojektet mellan Vellinge IF:s och IFK
Klagshamns P99-or fortsätter att skörda såväl
sociala som sportsliga framgångar. Lagen har var
för sig inte tillräckligt många spelare för att kunna
spela och träna med ”egna” 11-mannalag och
inledde därför på försök ett träningssamarbete
sommaren 2012. Under 2013 har samarbetet
utvecklats till att ha föreningsgemensamma lag i
serier och turneringar. Och som det har burit frukt!
I våras vann IFK Klagshamn/Vellinge IP P99 (laget
kallas KV99 av supportrarna) både A- och C-serien
i Sanktan Sydvästra utan förluster. Och i höst ser
det i skrivande stund ut som om laget kommer att
upprepa seriesegern i A-serien (just nu sex raka
segrar) och klara av att hålla sig kvar i B2-serien.
Den sportsliga pärlan under 2013 är dock segern i
anrika Skadevi Cup i Skövde. Läs mer om den
bravaden nedan.

Vellinge IFs klubbtidning september 2013
16

gynnsam lottning. Men ska man gå ”hela vägen” så
måste man spela bra fotboll och besegra alla
motståndare. Det var inte precis så att laget hade
spelat drömfotboll i gruppspelet. Men man hade
spelat stabilt och vunnit alla matcher. Vi ville inte
gärna ha ytterligare en turnering (KBK-cupen) där
vi börjar bländande och slutar sämre …

KV99 vann sista helgen anrika Skadevi Cup i
Skövde efter imponerande sju (7) raka segrar! Före
lag som IFK Göteborg, Brommapojkarna, ÖIS,
Qviding och BK Häcken med flera. Turneringen
sammanfattade väl en fantastisk vårsäsong med
dubbla seriesegrar (obesegrade) och ett flertal
finfina turneringsresultat.
KV99 hamnade i en tuff grupp där ledarna
misstänkte att en gruppseger skulle ge en viss fördel
i den kommande slutspelsdramatiken. Och när hela
turneringen var färdigspelad visade det sig vara helt
korrekt. I vår grupp var det bara Trollhättans FK
som ”föll ur ramen”. Grupptvåan Qviding blev 2:a i
A-slutspelet och grupptrean Skövde AIK vann Bslutspelet. Båda lagen gav KV99 något att bita i i de
inledande gruppspelsmatcherna.
Skadevi Cup spelas nästan uteslutande på
naturgräsplaner och trots ett ihärdigt regnande
dagen innan turneringsstart var det förvånansvärt
fina planer. Närmare 300 lag var anmälda till
turneringen varav 45 i P14-klassen som ifjol vanns
av IFK Göteborg.
KV99 har alltid målsättningen i turneringar att ta
sig till A-slutspel och det uppfyllde laget med råge
efter tre raka och 14-4 i målskillnad. Bästa
motståndet stod som väntat väldigt duktiga Qviding
FiF för. Matchen mot Qviding var den enda som vi
spelade på konstgräs. Och en match som helt
avgjordes på fasta situationer. KV99 satte två baljor
i mål på inövade hörn- och frisparkslägen och
Qviding reducerade till slutresultatet 1-2 på en
hörna. Laget var också millimeter från en kvittering
efter en vass hörnnick klockrent i stolpen. KV99
ska dock inte be om ursäkt för 2-1 segern då laget
var hårfint bättre än Qviding. Totalt sett var det en
jämn match med två defensivt skickliga lag. Och
kryss hade räckt till gruppseger för KV99. Nu blev
det full pott och det är ju ännu roligare…
Ledarna hade en skön känsla inför det stundande Aslutspelet. Det ”kändes” som att KV99 hade en

A-slutspelet blev framför allt en defensiv
uppvisning av KV99 med effektiva omställningar.
Laget höll nollan i samtliga fyra matcher: 3-0, 3-0,
1-0 och 1-0. Theo och Hannes delade på
målvaktssysslan och höll tätt med stor hjälp av
samtliga utespelares grovjobb och finlir. De tuffaste
matcherna utspelade sig som väntat i semifinalen
och finalen. I semin mot BK Häcken inledde KV99
i ett furiöst tempo och radade upp målchanser den
inledande kvarten. Med lite större effektivitet hade
laget ”dödat” matchen där och då. Laget spelade
bländande fotboll och Häcken var ”chockade” av
motståndet. I halvtidsvilan var det dock fortfarande
mållöst vilket ofta är ett illavarslande tecken. En bit
in i andra halvlek kom dock underbara och
avgörande 1-0 på en solklar straff (hands). Kasper
placerar säkert in bollen och sen … strimlar Häcken
KV99 sönder och samman. Laget tar över matchen
fullständigt och dominerar totalt. Men
Skånegrabbarna är inga som viker ner sig. Med stor
hjälp av den fantastiska KV99-klacken jobbade de
stenhårt matchen ut. Och Theo gör en
matchavgörande fingertoppsräddning till ribbskott.
När domaren äntligen blåser för slutsignal är det
vilt jublande gula spelare på plan. Laget är i en
välförtjänt final.
Lagom till finalmatchen mot numera välbekanta
motståndarna Qviding kom solen och värmen fram.
Det blev tryckande varmt och lite inombords
undrade åtminstone vi ledare hur grabbarna skulle
tackla alla utmaningar: värme, sega ben efter
urladdningen mot Häcken, ett revanschlystet
Qviding som både förlorat förra årets final och
gruppmatchen mot KV99 samt som fått en
energikick av semifinalsegern mot IFK Göteborg.
Det går inte att säga finalen blev en sprudlande
tillställning. Sett till matchens 2 x 25 minuter var
det en jämn match där inget av lagen stack ut.
KV99 hade några vassa omställningar med
målchanser som inte utnyttjades och Qviding hade
ett visst bollövertag. Det blev uppenbart att det
skulle bli en målsnål match och eventuellt med ett
straffavgörande. Just när man började fundera på
tänkbara straffskyttar kom ytterligare en snabb
omställning av KV99 och Anton ryckte sin vana
trogen förbi försvarsspelarna och fri med målvakten
gjorde han inget misstag. De avslutande tio
minuterna blev en gastkramning. Till skillnad mot
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Häcken-matchen blev det dock aldrig riktigt oroligt.
Båda lagen var slagna av flitigt matchande och
värmen. Alla spelare på och bredvid plan ska ha en
stor eloge för sina insatser. De uppträdde
föredömligt. Och det är kul att spela mot Qviding.
De är som sagt ett duktigt lag och har spelat jämnt
med oss. Det är matcher som dessa mot Qviding
och Häcken som utvecklar vårt spel.
KV99 är mycket värdiga mästare av Skadevi Cup
2013. Sju raka segrar och 22-4 i målskillnad talar
sitt tydliga språk. Grabbarna har uppträtt
föredömligt på och bredvid plan med ett suveränt
kamratskap. Som ledare är det en fröjd att få umgås
med dessa spelare. Från ledarhåll vill vi också rikta
ett stort tack till den talrika supporterskara som
förgyllde våra matcher med ett härligt publikstöd.
Det hördes ända ut i skogarna kring Skövde!

P03 träningsmatcher mot
MPS Helsingfors Finland
Ville Peltomäki

I maj spelade P03 två
träningsmatcher mot ett lag från
Helsingfors Finland. Malmin
Palloseura (MPS) var på besök i
Skåne för att delta i Halör Cup i
Höllviken. Träningsmatcher var spännande och
lagen även möttes i Halör Cupen! Vi Vellinge IF
vill skapa samarbete med alla lokala föreningar
samt sträva efter internationella erfarenheter för att
ge lite extra till våra spelare och ledare.

Bo Wallin//Ungdomsledare VIF P99

FLICKOR 03-04

OLDBOYS

Åsa Wickström

Johan Rydelius

Efter en tuff vårsäsong med bara 1 lag i serie på 22
tjejer och många uddamåls förluster åkte vi iväg på
träningsläger på Immeln. Denna helg var väldigt
uppskattad av tjejerna och nu är vi ett mycket
starkare/positivare lag både på plan och utanför.
Tjejerna längtar redan till nästa läger i Maj 2014.
Under hösten har vi haft 2 lag i seriespel och detta
har resulterat i att tjejerna har fått mer speltid och
matcherna har gått från förluster till vinster. Någon
förlust har det blivit men då tar vi nya tag och
vinner nästa match. Under hösten har vi även
hunnit med att vara maskotar till LdB när de mötte
Piteå. Nu blickar vi framåt mot innesäsongen och
bl.a. Skånecupen och vår egen cup.

Vellinge IF's oldboyslag är ett härligt gäng
"gubbar" som en gång veckan träffas och spelar
fotboll. För att räknas som oldboys skall man vara
35 år, vi har några yngre spelare på tillväxt i
träningsgänget men dom får än så länge inte spela
matcher med oss. Vi spelar i Skånes FF serie OB
Sydvästra. I år arrangerade vi även en resa till
Berlin där vi kombinerade fotboll mot ett
oldboysgäng och trevligt umgänge.

Med vänlig hälsning
Johan Rydelius
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TRADITIONELLA VIFFEDAGEN 2013
Ville Peltomäki
På sista dagen i augusti organiserade vi den traditionella Viffedagen för alla våra medlemmar och vänner. Vi
hade många föräldrar mot barn matcher, en F12 seriematch, barnloppis, tipsrunda, godisregn och mycket mera.
Dagen slutade med herrarnas serie match och en vinst till. Dagen innan på fredagen hade vi också Viffedisco i
Herrestorpsskolans gympasal med hundratals ungdomar från hela byn. Tack för alla som organiserade dagen och
hjälpte till. Tack för alla som vad med på dagen. Hur fantastiskt vi alla är tillsammans
!
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ANNONSPLATSER I KLUBBTIDNINGEN
Delas ut till 4000 hushåll samt 350 företag i Vellinge
Prislista 2013*
Logga liten
Logga stor
¼ blads annons
Halv blads annons
Hel sides annons

4cm x 2cm
8cm x 4cm
12cm x 8cm
13cm x 16cm
18cm x 26cm

1000 SEK
2500 SEK
5000 SEK
10 000 SEK
15 000 SEK

*Notera: moms + Lagstadgad reklamskatt på 8% tillkommer
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