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 Staffans veckorpport vecka  12 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Skriver 19 mars och nu mina kära vänner går det snabbt till seriepremiären först ut allsvenskan och för 
MFF tuff match direkt måndag 1 april kommer BK Häcken på besök till Malmö och är ej helt säker på 
om MFF har plusstatistik på detta lag under 2 000 talet? Cupfinal väntar BK Häcken som exempel. 
 
I Veberöds AIF släpper vi ut först av alla U 16 i seriespel 5 april kl..18.00 borta mot Sövestads IF en 
halv timme senare 18.30 U19 borta mot Häljarps IF. 
 
Söndag 7 april Herrar A borta mot Vellinge IF och också en U 14 match utbruten från påskhelgen 
spelas borta mot Lilla Torg FF. 
På tal om påskhelgen har ni flera frågat om spel denna helg är så lyckat? 
Pratat med Skåne-Boll och förklaring är att påskhelgen kommer så sent i år att det är oundvikligt att inte 
spela då serierna ska vara klara innan midsommarhelg för att kunna lottas om innan alla går på 
semester. 
 
Serielöst sen ett par år för många lag, men och andra sidan har det aldrig spelats så många 
seriematcher som i år. Alla U- lag 11 till 9 matcher är rekord! 
 
När detta läses av flera är seriematcherna på väg in i Fogis genom Evas försorg. Finns att se under 
tisdagens senare del. 
 
Kom inte med "kosmetika ändringar" typ spelar hellre på eftermiddag. Risken är att undertecknad går 
"bananas" ute i Hemmestorp och måste tas in på Mentalsjukhuset! 
 
Planer svår att hitta, men framförallt att få domare till era matcher. 
 
Har som exempel Isacs Munthes spelprogram från Isacs matcher i Lunds BK och deras U 19 lag för att 
få Isac att döma alla U 16 matcherna hemma i vår.  
Tufft att döma lag som är födda 03-04 om du själv som u-domare inte är äldre än laget du dömer! 
Finns också Mateusz att döma dessa matcher. 
Utbildning tisdag och söndag denna vecka. 
 
Alla lag som spelat i helgen redan inkomna med text! Tack alla! 
 
Juniorlaget och Stefans rader. 
U 19 tog emot Kulladals FF i vår andra DM match. 1:a halvlek var en spelmässigt jämn historia där 
Kulladals FF  gjorde ett mål på en straff och där vi tyvärr inte lyckades få in bollen i mål trots några fina 
chanser. 

Kulladals FF hade ett större övertag i medvinden i 2:a halvlek och gjorde ytterligare tre mål. 

Till kommande match mot FC Trelleborg tar vi med oss goa känslor från en bra genomförd 1:a halvlek.   

P 16 med Henriks text.     VAIF U16 – IFK Klagshamn 
Mars månad visade sig från sin bästa sida i söndags… Vi hade tur som slapp regnet men stark blåst 
påverkade så klart kvaliteten på matchen. Klagshamn lät VAIF ha boll och tilläts spela runt i backlinjen. 
Sedan låg de tajt på mittfält & backlinje. Tydligt att de satsade på omställningar på deras hypersnabba 
anfallare. Det är just via sådan omställning som de tar ledningen efter ca 6 minuter. Tror inte att de har 
någon chans under resten av halvleken men vi har också svårt att skapa ordentliga farligheter. 
Spelbilden är ganska lik under andra halvlek där spelet ute på plan blir lite tuffare. Har svårt på sista 1/3 
av planen men lyckas kvittera genom härligt skott utifrån. Oavgjort resultat hade medfört att båda lagen 
hamnat på samma poäng, samma målskillnad, lika många gjorda mål och lika många insläppta mål. 
Tror lottdragning fåt avgöra vem skulle bli 2:a i gruppen om resultatet stått sig.. Klagshamn får fram mer 
killar efter kvitteringen och skapar plötsligt heta chanser och gör också 1-2.  
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VAIF försöker forcera och är mycket nära kvittering efter hörna men avslutet går över. Därmed ser DM 
ut att vara över för denna gång. Hade som sagt svårt på sista 1/3 och nyttjar inte våra kanter på denna 
del särskilt mycket. Dock kul att se att våra ytterbackar vågar gå med mer och mer i anfallen. 

F 15 med Jennys text. 
Dags för träningsmatch mot Anderslövs BoIK F 16.  

Fokus i dagens match låg på att våga hålla i bollen, känna sig trygg med och utan boll och våga spela 
oss fram. Första halvleken fungerar det riktigt bra, motståndarna får inte röra bollen så mycket och vi 
spelar oss fram till målchans efter målchans.  Men i sista avgörande sparken är vi inte tillräckligt kyliga 
och Anderslövs målvakt kan ganska enkelt rädda våra skott.  
I andra halvlek tappar vi 2 spelare samt får 1 skadad så vi spelar sista 35 minuterna med 1 avbytare. 
Riktigt bra konditionstest! Vi fortsätter att spela runt bollen och kommer med mycket folk i anfall, och då 
åker vi på en kontring och släpper in ett mål.  Fortsätter att jobba på och till slut kan vi kvittera och även 
ta ledningen.  Sista 5 minuter trycker vi på för ännu ett mål men då kontrar Anderslöv in kvitteringen. 
Matchen slutar 2-2, och än en gång kunde vi avgjort redan i första halvlek om vi bara hade satt några 
bollar i mål. 
Bra jobbat av alla tjejerna idag, de följde matchplanen och gav aldrig upp! 
Nästa vecka väntar Lunds FF på Berga konstgräs.  
 
P 14 och Andreas rader. 
Sista gruppspelsmatchen i DM på söndagen, mötte Torn hemma. Bra spel med mycket tryck framåt, 
bollar i målramen men ingen utdelning. Istället baklängesmål och 0-1 i första pausen. I andra fortsatte vi 
pressa och kvitterade efter en stund. I sista perioden avgjorde vi, 2-1 till slut. 
Bra inställning hos killarna, trots två 5-minutersutvisningar var vi spelförande hela matchen. 
Skön och rättvis seger, killarna förtjänade den verkligen! 
 
F 13 med Charlottas text. 
"Vi blev inbjudna till en träningsmatch mot FC Rosengård. Detta var första 9 mot 9-matchen och vi hade 
en träning med 9 mot 9 med oss i bagaget. Det var lite ovant för tjejerna i början men sedan kom de in i 
matchen och i det nya spelformatet. Det blev en jämn och spännande match som slutade 2-1 till 
Veberöds tjejer. 
 
P 13 och Rickards text. 
Bortamatch mot Bjärred för P06, vår andra niomannamatch. Spelet fungerade mestadels bra, med en 
liten svacka i andra halvlek. Vi avslutar dock bra och vinner matchen med stabila 3-1. 
  
P 12 med Marcus rader. 
En riktigt genomkörare mot Janstorp i Nils Holgersson hallen, 6 x 15 min spelades. Det blev en match 
med hårda närkamper där ingen vek ner sig. Vi fortsätter att visa att vi vill rulla boll inom laget. En hel 
del frisparkar som resulterade i mycket bra målchanser, här kommer vi fortsätta arbetet med att finslipa 
fasta situationer. 
En lång match och mot slutet börjar orken tryta och spelet blir lidande. Vi tar med oss hem en hel del 
lärdomar som vi kommer arbeta med för att sakta men säkert bli mer trygga i vårt spel. 
 
P 10 med Jespers rader. 
Det var ett stekhett derby, det var vår köra grannby Harlösa som besökte Veberöd. Solen lyste med sin 
frånvaro, men vad gör det när våra killar spelade lysande fotboll. 

Idag gav vi killarna två uppdrag, flytta över och ligg rätt. Killarna tog verkligen uppgiften på bästa sätt 
och spelade en fin och framåtlutande fotboll och tyvärr var det spel mot ett mål i nästan hela matchen. 
En stor eloge till både ledare och spelare i Harlösa IF som hade ett stort leende på läpparna under hela 
matchen. 12-2 till VAIF. 

 
Hörs igen på fredag/Staffan 
 


