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 Staffans veckorapport vecka 12 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare. 
 
Då har vi gjort halva mars månad och sett till fotbollen är seriepremiären nu mindre än en månad bort. 
 
De senaste dagarna och all Corona information och alla beslut om detta förlamar nu samhället och de 
ekonomiska konsekvenserna är svåra att överblicka mer än att detta kommer att slå mycket hårt mot vår 
ekonomi! 
 
Idrotten helt nedstängd och det gäller i princip hela Europa och hur det kommer att sluta vet säkert ingen 
för tillfället. 
 
Matcher i helgen och flera blev inställda och en U-tränare i GIF Nike smittad av Corona efter 
skidsemester och hela föreningen satt i karantän under 2 veckor både med alla matcher  men även all 
träning är inställd. 
 
Söndagens match i DM mellan GIF Nike -Veberöds AIF i P 14 inställd. 
 
Sista resultatet in denna helg var "slaget om Lunds bästa Östra U 19 lag" och matchen vinner Södra 
Sandby IF med 3-2. 
 
En mycket stark inledning av Veberöds AIF och 2-0 efter 5 minuter! Linus Pettersson samt Tim Krämer. 
 
Om om inte funnits hade säkert segern varit mer eller mindre klar men i matchminut 21 rött kort till  
Veberöd spelare, frilägesutvisning och Södra Sandby IF inne i matchen igen med direkt reducering 2-1 på 
frispark och 2-2 strax innan halvlek. Till sist seger 2-3. 
Hannes Gustafsson 3 måls skytt i Södra Sandby IF. 
 
En bra förstärkning i gruppspelet med Isac Munthe men denna helg sjuk och sen finns ytterligare 2 U 19 
spelare i seniortruppen i Hampus Isberg samt Axel Petersson, men båda idag i princip startspelare i A 
laget och ej spelat i U 19 DM. 
 
Nästa gång lagen möts är i serien tisdagen 16 juni kl. 19.00 på Romelevallen och sen väntar ett hägrande 
sommaruppehåll. 
Till helgen endast 3 veckor till seriestart! 
 
Serieläggning. 
Då är ytterligare 6 serier klara 2 P 15 samt 2 lag P 14 1 i P 13 samt 1 i P 12. 
 
Ny tränare för P 13. 
Redan idag startar Jim Gustafsson träning för P 13 (födda 07). Jim som redan tränar P 15, men en man 
som uppfunnet dag 8 i veckan haha. 
 
Kommer att bli hur bra som helst och samtidigt återvänder Neo Gustafsson till Veberöds AIF och kommer 
att träna och spela i detta lag. 
Neo har tagit beslutet att återvända till Veberöds AIF av flera skäl inga stora sådana, men till sist borta 
bra men hemma bäst.  
Välkommen tillbaka Neo! 
 
DM. 
Med många matcher som blev inställda i helgen och slutspelsomgångar som redan skulle starta till 
helgen har Skåneboll mailat under måndagen att hur och om DM ska spelas vidare  kommer ett beslut i 
veckan. 
 
Hörs på fredag hälsar Staffan 
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Sammanfattning av de matcher som blev spelade i helgen. 
Herrar A med Tommy text. 
Strålande förutsättningar denna lördag, med sol och värme ingen vind och inget regn och ett mycket bra 
motstånd för dagen i IFK Malmö från Div. 2. 
 
Betydligt gladare denna dag fastän vi förlorade med 2-1 efter 1-1 i halvlek och där jag tycker vi gör en bra 
första halvlek med ett mycket bättre försvarsspel från alla lagdelarna. 
 
Dem gör 1-0 där vi tappar bollen på egen planhalva och deras mittfältare lobbar bollen snyggt över Johan 
i målet i den 17 min. Efter detta så är matchen jämn och det skapas inte många målchanser från något av 
lagen. 
 
Vi får en frispark i den 27 min från ca 18 m från målet som Besnik lägger in i långa hörnet. IFK har mer 
boll men vi flyttar laget bra och håller ihop det mycket bättre än i förra matchen som vi spelade. 
 
Vi måste dock bli bättre på att låsa fast bollen när vi spelar upp den på våra FW och inte tappa den så 
lätt. Tycker även att våra ytterbackar är bättre i sitt offensiva spel som vi snackat om innan och både 
Hugo och Agge gör en mycket bra match. Andra halvlek så får vi jaga mer boll och ibland ligger vi inte rätt 
på mitten då vi har en dålig balans som gör att motståndarna kan spela igenom oss allt för enkelt. IFK får 
en frispark i den 52 min ungefär på samma ställe som vi gjorde mål på i första, och denna gång så skjuter 
dem in bollen vid första stolpen istället.  
 
Vi byter in Dante med ca 30 min kvar och han var pigg på sin kant och skapade en hel del farligheter som 
kunde resulterat i en kvittering. Vi har ett strålande läge med 5 min kvar då vi kommer två mot en, men 
skottet från Selmir plockade deras målvakt enkelt in. Som helhet en bra match där vi mötte ett lag med 
bra bolltempo som gjorde att vi fick jobba hårt med försvaret som jag tycker gör det mycket bra. Som 
vanligt håller Joel och Koffe en hög lägsta nivå som gör oss trygga där bak.  
 
Johan i målet har faktiskt inte så mycket att göra under matchen, men gör det han skall och lite till. Vi 
måste även bli noggranna när vi har bollen och inte tappa den så lätt, och även har fler 
passningsalternativ. Bra jobb från alla fötter och Tim Krämer kom in sista 12 min och gör det bra med ett 
hårt jobb där framme.  
 
Nu har vi ny match på tisdag om allt går som det skall mot Lunds SK hemma 19.30 och då kommer vi att 
spela med de som inte har fått så mycket speltid i år plus en 4-5 st. från U 19 truppen. Sedan har vi en ny 
tuff match på fredag hemma mot Lunds BK 19.00 som vi ser fram emot och ett litet läger på lördagen på 
hemmaplan. 
  
Juniorlag med Henriks text. 
VAIF U19 – S Sandby IF 
 
Sista DM matchen där vinst förmodligen skulle ge plats i slutspelet. Inledningen kan nog inte bli bättre där 
vi vinner bollen högt 2 ggr och leder med 2-0 efter ca 5 min. Känns som att vi kontrollerar matchen, men 
där vi sedan hamnar fel och åker på en frilägesutvisning (20 min).  
 
70 min kvar av matchen med en man mindre och S Sandby gör dessutom mål på frisparken…Vi står upp 
bra och de skapar ingenting mer, men strax innan halvtid gör de 2-2 efter hörna (offside?). Klart att 
killarna tycker det är tufft att förbereda sig för ytterligare 45 min efter den halvleken men de håller modet 
och spelet upp bra.  
 
Då kommer nästa kalldusch, 2-3 i 65:e min (missad frispark & offside ?). Vi ger inte upp och har bland 
annat ett skott i ribban. Med drygt 15 min kvar går vi ner på 3 backs linje och flyttar fram fler spelare, trots 
en man mindre.  
 
VI får snabbt tryck och skapar chanser. Vi har säker 4-5 st. riktigt bra chanser, men gör inte mål. Trycket 
leder till att deras kapten får sitt andra gula kort och utvisning och strax därefter så skulle vi mycket väl 
kunnat få straff (läs ”deras mittback hade båda armarna runt bollen”. VI gör inget mål utan matchen slutar 
2-3. 
 
Med lika många spelare på plan är jag säker på att vi vunnit, men nu var det ju inte så. Killarna gör en 
enorm arbetsinsats och visar hög moral! Vi hade inte direkt tur med domsluten men trots detta är vi 
mycket nära att få åtminstone oavgjort. Det var killarna värda! 
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F 16 och Jennys rader. 
Lördag morgon vindstilla, klarblå himmel och strålande sol, vad mer kan man begära   Dags för 
träningsmatch för F 16 mot Trelleborgs FF F 17, en sammanslagning med tjejer från Skegrie, Anderslöv 
och IFK Trelleborg.  
11- manna och vi bygger vidare på samma spelidé som vi har i damlaget. 
 
Extra fokus på att sätta hög press och skapa målchanser. Vi tar tag i matchen direkt och spelar i bra 
tempo med bra tryck framåt och efter 10 minuter trycker vi in bollen i mål.  Sedan blir vi för bekväma och 
börjar slarva i alla moment och blir stressade och TFF kan kvittera på en hörna som vi har flera läge att 
rensa bort. 
 
Vi tar tag i matchen igen och precis innan halvtid gör vi 2-1. Snack i pausen om att spela enkelt och 
fokuserat. Vi gör 3-1 efter 5 minuter och sedan hamnar vi återigen i en jobbig period där vi tycks tro att 
matchen redan är klar. TFF lyckas göra både 3-2 och 3-3 och nu är vi rejält pressade! Men då tar tjejerna 
fram det lilla extra och höjer tempot och vi gör 4-3 och 5-3.  
 
Negativt att vi försätter oss i svåra situationer men så positivt att vi reser oss igen! Tjejerna krigar för 
varandra och många fina sekvenser som leder till många fina mål och ännu fler målchanser.  
 
Stort tack till Wicktoria och Moa från Harlösa. 
 
P 15 med Jims text. 
Kvartsfinal Vintercupen, Hittarps IK -VAIF 6-1 
  
Fredag och dags för kvartsfinal mot Hittarps IK. Hittarps IK ska spela i U 16 Skåne A och är Skånes bästa 
05 lag.  
 
Trots det så är vi med i matchen de första 50 min, där vi har väldigt fina målchanser och kunde varit i 
ledning med 2-0 efter 10 min. Istället gör de 1-0 på en omställning där vi inte är riktigt vakna. Ett par 
minuter senare kvitterar vi till 1-1 på ett fint solomål av Marcin.  
 
Vi fortsätter att stå upp bra i vårt försvarsspel och håller Hittarps IK utanför de centrala korridorerna. Efter 
lite mer än halva matchen börjar vi komma sent in i positionerna då det går lite för fort för många killar i 
laget. På slutet rinner det på ett par billiga mål men trots det en stor eloge till inställning, hjärta och ett 
tappert försök till att vara spelförande. 
 
Då vi hade 3 ordinarie spelare borta lånade vi in 3 duktiga 06.or som gjorde en väldigt fin insats. 
 
En bra insats av VAIF i vintercupen där vi slutar plats 5-8 av 21 lag varav 14 ska spela i Skåneserien .  
 
En stor lärdom genom serien är att beslutsprocessen måste bli snabbare när man möter de absolut bästa 
lagen, det jobbar vi vidare med fram till seriepremiären.  
 
P 14 och Rikards text. 
Båda matcherna för P 14 I DM samt P 13 och träningsmatch inställd. 
 
F 14 med Henriks rader. 
Årets första träningsmatch spelade vi på Vångavallen i Trelleborg och det var nästan helt vindstilla vilket 
inte är helt vanligt i denna stad. Något ovant för tjejerna att spela med stora mål och en stor 9-manna 
plan men det gick alldeles utmärkt ändå.  
 
Även om det blev lite rörig fotboll i första perioden där vi inte riktigt utnyttjade planens fulla bredd blev det 
betydligt bättre i de två efterföljande perioderna.  
 
Tjejerna dominerade matchen och de bjöd stundtals på riktigt fin fotboll och vinner matchen med 8-1. 
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P 12 och Dennis text. 
9 manna.  
Vi började med högt tempo och hittade snabbt vårt spel. 
Våra killar var taggade och hittade snabbt både positioner och ett bra passningsspel. 
Vi låg högt i press och nära motståndarna i kontringarna. 
Det gav aldrig riktigt Hardeberga BK en möjlighet att komma in i matchen och vi åkte hem med vinst 6-1 i 
ryggsäcken. 
 
Turneringen i Bunkeflo inställd i lördags. 
 
F 11 mot TFF inställd.  
 
P 11 mot FC Trelleborg, Inställd.  
 
P 7 träningsläger och matcher. Inställd. 
 


