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 Staffans sammanfattning vecka 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Passerat mitten av mars och tiden för seriestart blir kortare och kortare och 8 april seriematch för  
Herrar A och med endast 2 träningsmatcher kvar till premiären. Träningsläger i Degeberga helgen som 
kommer. 

Herrar B i möte med ett ungt lag från Södra Sandby i fredags och stor vinst med 8-0 och Viktor Björk 
firade "lilla julafton" med 5 "strutar". 

Både P 02/03 samt P 04 har träningsläger på hemmaplan i helgen som kommer. 

Alla seriematcher lagda känns skönt och naturligtvis lite ändringar, men inte massor av sådana. Stort 
tack till alla som lämnat uppgifter om läger, LTU, konfirmation, skolresor mm och största tacket till Eva 
"ständig sekreterare" som alltid hittar några fel som kan korrigeras direkt.  

Hörs igen på fredag. /Staffan 

Sammanfattning av helgens matcher; 

F 15 Veberöds AIF/Blentarps BK och Rogers text. 
I lördags var det dax för vår första tränings match 11-manna hemma som Veberöds AIF/ Blentarps BK F 
15, motståndare Höllviken BK. Vi gör en bra första halvlek men motståndarna var lite bättre, bra spel 
och många målchanser från deras sida, men med mycket bra målvaktspel så lyckas bara 2 mål komma 
in. Så 0-2 i halvlek. Lite prat i halvlek så kommer vi in i matchen direkt, mycket bra spel och rörelse. 
Tyvärr så fick vi spela de sista 15 min med bara tio spelare. Vi lyckas ändå sätta dit ett mål under den 
tiden. Bra jobbat tjejer. Förlust med 1-4. 

Vi håller på lära känna varandra, både på plan och utanför plan och det ser vi mycket lovande ut. 

P 15 och Stefans text. 
Vi mötte Åkarps IF i dagens träningsmatch och det blev jämn kamp där lagen följdes åt i 
målproduktionen. Vårt spel var lite krampaktigt till och från under matchen. Vi hade stundtals svårt att 
hålla bollen inom laget och det var dessutom lite slarvigt i passningsspelet. Men när killarna väl håller i 
bollen och har bra rörelse så ser det riktigt bra ut. 

Med ett par minuter kvar av matchen har vi ett jätteläge att ta ledningen med 4-3 vid en frispark. Tyvärr 
rinner bollen förbi samtliga inrusande spelare och det blir inget av den situationen. Med endast ett fåtal 
sekunder kvar av matchen gör Åkarps IF sitt 4:e mål och vinner därmed med 4-3. 
Vi jobbar vidare och vi har stor tro på säsongen. Nästa helg har vi ett träningsläger i Veberöd och 
avslutar helgen med match mot Södra Sandby IF på söndagen. 
 
P 11 och Richards rader. 
P 06 hade en liten intern träningsturnering mot Dalby GIF och Genarps IF, där vi ställde upp med två 
lag och Dalby GIF och Genarps IF med vars ett, så det blev tre trevliga matcher per lag med god 
stämning, bra kioskverksamhet av flitiga föräldrar och bra inställning av grabbarna. Samtliga segrar gick 
till Veberöd och killarna var glada och nöjda efteråt. Ett tack till P 07 som lånade ut lite spelare där 
samtliga skötte sig bra. 
 
 


