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 Staffans sammanfattning vecka 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
Då var första helgen överstökad och 21 matcher spelade med föreningens lag. Ömsom vin ömsom 
vatten och Herrar A i ännu en förlust nu mot Lunnarps BK hemma och 0-1 i en match som likaväl 
kunnat sluta 1-0 till hemmalaget. Naturligtvis en negativ start och många funderingar kring lagets 
status? 
  
8 vinster 2 oavgjorda samt 11 förluster denna första helg. Redan till helgen än fler matcher i föreningen 
och 24 matcher när nu IF Löddes knatteserie drar igång för ålderklassen födda 08 och 2 lag från VAIF i 
spel.  
  
Herrar B i sin första match 25/4 Höörs IS borta och full rulle och betydligt fler matcher på 
hemmaplan. 12 ungdomsmatcher i Veberöd. i helgen som kommer. 
  
Damer A en ny stor seger med 6-0 mot Lunds BOIS. 
  
Ny match för Damer A. onsdag 20 april kl. 19.15 på Romelevallen och DM slutspel mot FC 
Rosengård 1917 
 
Matchreferat. 
Herrar A. Leifs text. 
Vår match idag mot Lunnarp var mycket bättre än förra helgen. Vi var värda poäng idag då alla spelarna 
visade god moral och Veberödshjärta. Vi skapade tillräckligt med målchanser för att även vinna 
matchen. I första halvlek stoppade vi motståndarna från att skapa en enda målchans där det lukta mål. 
Tyvärr så fick vi ett baklänges mål i 51:a minuten. Då får vi ändra på vår matchplan och satsa mer 
framåt. Vi har hårt tryck de sista 20 min. av matchen, men lyckas tyvärr inte få in bollen i mål. Jag är 
övertygad om att om vi jobbar vidare på det vi visade idag så kommer vi ta många poäng framöver.   
 
Damer A. Stefans text. 
Andra matchen i årets serie och ännu en hemmamatch, denna gång mot Lunds BOIS. En lurig match 
speciellt eftersom vi mötte Lunds BOIS i DM för ett par veckor sedan och den gången vinst för oss med 
7-0 men nu nya förutsättningar och sannolikt ett Lundalag som skulle vara suget på revansch. Vi inleder 
matchen på ett bra sätt dvs. spelar aggressivt, är löpvilliga, vinner närkamper och därmed mycket spel 
på motståndarnas planhalva. Vi kommer runt på kanterna och skapar omgående farliga målchanser och 
redan efter åtta minuter hittar vi nätet. Vi fortsätter trycka på och skapa chanser, skapar fasta situationer 
osv och efter ca 12 minuter gör vi 2-0 och efter ca 20 minuter blir det 3-0 som står sig halvleken ut. Efter 
3-0 avtar vårt rörliga och aggressiva spel samtidigt som Lunds BOIS väljer att backa hem med hela 
laget dvs. matchen blir en medioker tillställning. Det märks att vi med ledning 3-0 samt DM matchen i 
färskt minne känner att vi har matchen under kontroll. I andra halvlek fortsätter spelet på samma sätt 
och när vi gör 4-0 efter drygt 50 minuter så känns matchen definitivt körd. Först med ca kvarten kvar tar 
spelet fart igen från vår sida och då kommer ytterligare två mål innan domaren blåser av matchen som 
slutar med en klar och stabil seger med 6-0. Ingen match som nådde några högre höjder bortsett från 
inledningen samt avslutningen. 6-0 får vi så klart vara nöjda med och sex riktigt fina mål (sex olika 
målskyttar) värmde på ett annars kylslaget Sandbyvallen denna lördag eftermiddag. Nästa seriematch 
på bortaplan då vi möter Lunds BK på Klostergården söndagen den 24/4 kl. 16.00 men innan dess 
spelar vi slutspel i DM, onsdagen den 20/4 kl. 19.15 (Romelevallen) då FC Rosengård 1917 står för 
motståndet!   
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P 16 Skåne. Joakims text. 
P16 Skåne A serien och första bortamatchen mot Ängelholms FF på söndagskvällen. 
 
Matchstart på en leråker vid Ängelholms IP matchen börjar ganska trögt vi får inte igång spelet riktigt. 
Många felpass på en väldigt ojämna gräsplan som kanske inte var den bästa för vårt spel, 
Ett ledningsmål till Ängelholms FF efter 10 minuters spel. 
 
Vi kommer igång ordentligt i andra halvlek tar jobbet och kämpar hårt för att få in ett kvitteringsmål men 
lyckas inte hela vägen fram och ett slutresultat 1-0 Ängelholms FF. 
 
Jag vet att man inte skall gnälla på domaren men när han ger målvakten gult kort med 5 min utvisning 
väljer han att visa ut en annan spelare, inte helt enligt regelboken. Men ville naturligtvis inte lyssna på 
någon. 
Detta var ett av flera domarfel under matchen och tråkigt när den tolfte spelaren får välja utgången på 
en match. 
Nu tar vi nya tag på träningen och går på naturgräset på måndag. 

P 16 Mellersta. Joakims text.  
P16 med två matcher i premiärhelgen och start i Mellersta serien med hemmamatch mot Ystads IF FF. 
 
Vi möte laget senast helgen innan med ett oavgjort resultat. 
 
Vi startar matchen bra med mycket anfall på mål och tidigt en ledning med 3-0 men Ystads IF FF jobbar 
sig in i matchen och vi börjar gå på plan, tar inte jobbet hem och tappar det mesta till spel i andra 
halvlek.  
 
Efter en huvudskada på Baram och en straff i slutet så slutar matchen med förlust 3-4. 
 
Nu har vi en vecka med hårt arbete inför nästa helgs match.  
 
F 15 Skåne. 
Förlust hemma mot FC Rosengård med 1-0.  
 
F 14. Rogers text. 
Då var första serie matchen spelad och första 11- manna spel för de flesta. Vi mötte Janstorps AIF 
borta på en väldigt dålig gräsmatta, men det är väl många vid denna tid på säsongen. Är lite bort skämd 
med en bra konstgräs.  Vi starta matchen med att hålla ihop laget bra och skapar många målchanser 
och tar en rättvis ledning. Men Janstorps AIF börjar också få till sitt spel och kvitterar nästa direkt och en 
stund senare tar ledningen. Så i halvtid står det 2-1. 
Andra halvlek har vi motvind och får svårt att få upp bollen på deras planhalva. Medvind för hemmalaget 
som gör ytterliga tre mål till på oss.  
Men i slutet lyckades vi få lite tryck på deras backlinje, lyckas trycka ditt ett mål till. Så matchen slutar 5-
2 . Tycker att tjejerna gör en bra match, bra spel och klara av spel med offside utmärkt. 
 
P 14. Ledarna. 
Seriepremiären i ett blåsigt Uppåkra IF kunde inte börjat bättre. Bra spel och rörelse gjorde att vi förde 
matchen de första tio minuterna. Tre snabba kontringar gav bra resultat och en snabb ledning med 2-0. 
Sedan började spelat mattas av och Uppåkra kom mer och mer in i matchen. När en minut återstår av 
första halvlek så får Uppåkra IF en hörna. En dålig slagen hörna som vi trots detta inte kan få bort 
resulterar i en reducering till 1-2. 
Andra halvlek blir en kollektiv kollaps där Uppåkra IF tar över helt i medvinden och vi helt lägger av att 
spela fotboll. Matchen slutar till slut 5-2 till Uppåkra IF. 
 
P 14 (9 manna) och Stefans rader. 
Då var seriepremiären avklarad! Vi tog emot Åkarps IF i SvC1 (9-manna). Före matchen pratade vi om 
att ha rätt inställning, hålla bollen inom laget och ha kul på planen. 

Alla tre punkterna hölls och det med besked. Trots en ojämn och lite långhårig gräsmatta spelade 
killarna riktigt fin fotboll. 
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Vi vann matchen med 8-0 men Åkarps IF var inte ofarliga och hade en del öppna lägen men då stod 
Viktor för några riktigt trevliga ”tv-räddningar”. 

Stort plus till hela laget som kämpade väl hela matchen men även till Hugo Lindelöf som var dagens 
domare. 
Dagens målskyttar: Troy 4, Ludde 2 och Johannes 2. 

F 12 Harlösa IF/Veberöds AIF. Jennys text. 
Äntligen dags för seriepremiär x 3 för F 04/05, som vi och tjejerna har längtat! 
Vi börjar lördag fm och hemmapremiär i Harlösa mot Sövestads IF i F 12 Sydöstra. 10 spelsugna tjejer 
som tog tag i boll och spel från första matchminut. Vi spelar bra fotboll och passningarna sitter. Det 
dröjer inte många minuter förrän första målet kommer. Sövestads IF kom till spel utan avbytare och 
orkade stå upp första kvarten, men sedan trillade målen in i jämn takt. Våra nya tjejer fick mycket 
matchtid och kom in bra i matchen och i sina positioner. Komfortabel vinst med 12-0 mot ett tappert 
kämpande motstånd. 

F 12 Veberöds AIF/Harlösa IF. Jenny igen. 
Söndag lunch och bortapremiär i F12 B serien mot Dösjöbro IF. En riktigt tuff match visste vi redan på 
förhand mot ett Dösjöbro IF som spelar väldigt fysiskt med många armar och armbågar i rygg och mage 
på sina motståndare. Första halvlek rullar vi boll bra, passningarna sitter och Dösjöbro IF är stressade, 
vi går till halvtidsvila med ledning 2-0. I andra halvlek tappar vi vår press och släpper in motståndarna i 
matchen. Dessutom tilltar vinden och vi lyckas varken med rensningar eller passningar. Tyvärr snöplig 
förlust med 3-2. Återigen måste vi bli bättre på att vara kyliga i avsluten, och att inte börja backa hem 
när vi leder utan fortsätta att pressa högt på plan! 

F 11 och Jenny med text från match 3 i helgen. Hann du med något annat i helgen undrar 
undertecknad? 
Söndag fm och bortapremiär för våra F05 mot Linero IF i F 11 C.  

Nytt för i år är att våra 05:or tillsammans med fyra 06:or spelar i serie mot jämnåriga tjejer. Ska bli 
spännande att följa! 

Återigen kommer vi till spel med 10 tjejer, varav två 06:or. Vi för spelet och skapar många målchanser 
varav två sitter i nätet. Linero IF har en farlig chans som vår målvakt räddar. Spelet ser jättebra ut, men 
lite mer skärpa i avsluten. Många nya tjejer som redan visar framfötterna. Vinst med 2-0. 

P 12 Svart. Henriks text. Bjärreds IF – VAIF 
Seriepremiär mot Bjärreds IF som alltid är svåra att möta. En del skavanker innan match gjorde det än 
mer ovisst. Tyvärr hamnade vi långt ifrån motståndarna och vi hade svårt att våga flytta upp hela laget. 
Därmed fick vi jaga mycket. Bjärreds IF skapade inte så värst mycket men Adam fick göra två riktigt bra 
räddningar i första halvlek. Vi hade flera chanser att ställa om men mottagningarna var så dåliga att 
chanserna rann ut i sanden. I andra kom vi stundtals högre upp i plan och då vann vi boll hela tiden. 
Tyvärr föll vi ofta tillbaka i plan och då fick vi det svårare. Vi har en handfull riktigt bra möjligheter men 
deras målvakt gör bra räddningar. Tyvärr gör Bjärreds IF ett skitmål där Adam ställs av en touch och 
ändrar riktning.  

Sista 10 min har vi flera möjligheter men det blir inget mål. Ingen bra prestation men vi tar nya tag nästa 
helg. (Resultat 1-0) 

P 12 Vit. Henriks text. VAIF – GIF Nike 
Hemmapremiär och på ”riktigt” gräs dessutom. Visserligen inte lika jämn som konstgräset men alltid 
härligt med naturligt gräs J. Vi tar snabbt hand om det mesta av spelet och gör mål nästan direkt på 
hörna. Vi ökar också på ledningen men sedan gör GIF Nike mål i ett av sina få anfall. Spelmässigt hade 
vi mer av spelet men bollen slarvas iväg. I andra kommer islossningen. Mål i 3:e minuten och strax 
därefter gör vi 5 mål på minuter! Det blev alltså en enkel seger men det allra mest glädjande var att se 
backparet. En av killarna gör sin första seriematch och den andra var skadad hela hösten och har haft 
uppehåll under vintern. Lugna och trygga med bollen med fina uppspel längs marken och rätt i 
positionerna. Wow, vad kul!  

Idag fick vi dessutom lite extra tid och killarna fick därmed tid på sig i uppspel & passningsspel (Resultat 
11-1) 
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P 11 Vit. Andreas text. 
Bortamatch mot Lödde i lördags. Bra spel från båda lagen, tyvärr missade vi ett par passningar för 
mycket och vi blev snabbt straffade för det. Slutresultat 5-1 speglade inte matchbilden riktigt då vi hade 
otur med målgörandet trots flera bra målchanser. 

F 10. Henriks text. 
Säsongens första seriematch spelade vi hemma mot Löberöds IF och tjejerna var förväntansfulla. Det 
var bra stämning i laget med musik på full volym både i omklädningsrummet och på planen innan 
match. Veberödstjejerna tog kommandot ganska snabbt i matchen och vi kunde hålla ett ganska bra 
tryck mot våra motståndare matchen igenom. Löberöds IF hade dock ett par snabba och duktiga backar 
som hindrade oss från att vinna med alltför stora siffror. Vi vinner dock matchen ganska säkert och 
flickorna verkade ha riktigt roligt på planen. 

P 10 Svart. Rickards text. 
Träningsläger förra helgen som följdes upp av match mot ett revanschsuget Svedala IF som med sina 
dubbla finalförluster i Romelecupen kom laddade till tänderna.  
Vi plockade dock ner dom ganska snabbt med ett bländande spel och vi vann till slut med 8-0.  

I helgens matcher mötte vi i A-serien GIF Nike som var ett spelskickligt och välorganiserat lag. Det stod 
1-1 men sen släppte vi tyvärr in 3 väldigt och oturliga mål och plötsligt stod det 1-4 med 10 minuter kvar 
att spela. Våra spelare plockade då fram, som många gånger förr sitt krigarhjärta och långsamt malde vi 
oss ikapp, och med endast 1 minut kvar kvitterade vi till 4-4.  

Tyvärr hann vi inte med ett vinnande mål men vi är väldigt nöjda med killarnas insats som trots 3 
psykiskt jobbiga mål lyckats kämpa vidare och öka pressen, där många andra lag hade gett upp.   

P 10 Vit. Rickards text. 
Samma dag mötte vi Furulunds IK i C-serien på en svårspelad plan samt mycket blåst. Vi fick aldrig 
igång något organiserat spel utan resultatet skrevs till 2-2 vilket väl var ganska rättvist, även om vi hade 
många lägen att avgöra matchen. Två oavgjorda matcher som sagt, men vi är ändå väldigt nöjda med 
helgen och killarnas insats.  

P 10 Grön. Martins text. 
Tuffast tänkbara motstånd väntade oss på bortaplan mot Ystads IF i P10-serien. Dessvärre ett par 
återbud och endast en avbytare gjorde inte förutsättningarna bättre. Vi kom till spel med 5 st 07:or och 3 
st 06:or som kämpade, slet och skapade en del klara målchanser. Ystads IF var dock ett övermäktigt 
motstånd och storlekar större(bokstavligen!) än våra killar. Riktig duktiga! Känslan var att detta lag är för 
bra för denna serie. Solklar förlust med många måls marginal. 
 
P 9 Svart. Martins rader.  
Även i P9-serien blev det målrikt. Som tur är dock betydligt jämnare i bortamatchen mot Åkarps IF. En 
helt jämn match, som kunde slutat hur som helst, resulterade i en snöplig uddamålsförlust. Nya tag 
nästa helg med två hemmamatcher och revanschsugna killar! 
 
P 9 Vit. Jims text. 
Premiär för våra 08:or i P07 7-mannas serien mot Arlövs BI och många nervösa killar innan matchen 
startade. Vi visste inte riktigt vad vi stod någonstans. Under försäsongen har det varit blandat resultat 
där spelet som vi vill spela bara stundtals lyst igenom. 

Matchen gick igång i ett högt tempo där vi med glädje fick se vårt mittfält vinna boll och snabbt fördela 
bollar ut på kanterna som vi åtskilliga gånger kom runt på och slog fina inlägg som det skapades 
målchanser på nästan varje gång. Vi gjorde 1-0 i mitten på den första halvleken efter en stark insats på 
mittfältet och sedan en genomskärare där vår anfallare sprang sig fri och kunde runda målvakten och 
göra ett vackert mål. I den andra halvleken fortsatte vi att hålla ett fint passningsspel där vi gjorde 
ytterligare ett mål på en passning mellan deras backar och tre mål där vi kom runt på kanterna. Bakåt 
såg det stabilt ut där vi stod upp bra och jobbade fint med press – understöd. Kul att se att vi kunde 
dominera så tydligt i andra halvlek när alla började bli trötta. Stolta tränare efter en väl genomförd match 
av killarna där vi segrade med 5-2. 

Fantastiskt bra gensvar från er alla ledare/tränare och en komplett redovisning, fortsätt så. 
Än en gång ett tack. Vi hörs på fredag!  /Staffan    


