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 Staffans veckorapport vecka 16 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Påskhelgen är slut och återgång till arbete skola i dessa Corona tider. 
 
Fotboll har spelats i ett antal matcher färre än 10 dock men likväl fotbollen håller igång. 
 
Svenska Fotbollsförbundet Riksidrottsförbundet samt Folkhälsomyndigheten har träffats under 
Långfredag. 
 
Vad som diskuterades har ej läckt ut och förhoppningsvis kommer något  att förmedlas ut i veckan. 
 
Knattestart kommer att ske på lördag, men träning för Boll o Lek utanför Romelevallen och andra 
åldersklasserna spridda runt på Romelevallen.  
 
Gäller att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar. 
 
Seriematcher inställda sen en tid och i påsk har också föreningen lämnat återbud till spel 
 i IF Löddes knatteserie och många andra föreningar precis som vi kommer ej till spel. 
 
Tror att IF Lödde tar ett beslut om att flytta fram deras knatteserie. 
 
Träningsmatcher som spelats under påskhelgen. 
Damer A med 2 matcher. Redan i onsdags borta mot Blentarps BK och en ny vinst igen.  
1-0 och provspelare gjorde målet! 
Annandagpåsk och en seriematch som ändrades till träningsmatch och Askeröds IF som motståndare. 
 
U 19  mötte FC Trelleborg som också var en seriematch som blev träningsmatch. 
 
Nästa helgs spel. 
Idag 14 april finns i kalendern 4 matcher med fet stil som ska spelas. 
Båda P 15 lagen i spel 1 lag borta och även P 14 borta.  
P 13 fredag kväll. 
 
16 matcher inställda och streck över matcherna. 
 
Nu väldigt viktigt om ni ska spela och motstånd finns, snabbt återkomma till undertecknad som 
koordinerar tider o dagar  och har kontakt med Camilla och Eva. 
 
Om match in och  ändra i kalendern. 
Tack för er hjälp. 
 
 
Påskbingo. 
En fantastisk avslutning av Påskförsäljningen. 
Påskdagen och försäljning kl. 10.00-16.00. 
10.00-13.00. Försäljning 2 400 kr. 800 kr i timmen! 
13.00-16.00. Försäljning 3 600 kr. 1 200 kr i timmen! 
 
I absolut närhet av försäljningen till Uppesittarkvällen den 23 december. 
 
2020 års påsk försäljning översteg vad Veberöds AIF sålt totalt 2017, 2018 samt 2019! 
 
Helt otroligt! Tack alla som köpte för att stödja Veberöds AIF! 
 



 2 av 3 

335 enkla och 48 dubbla. 
Slut på ICA och Preem. 
 
Hörs på fredag! 
 
Staffan 
 
Sammanfattning från påskens matcher. 
Damer A och Elins text. 
Askeröds IF - Veberöds AIF 
 
Vi kom till idrottsplatsen i Askeröd och möttes av soligt väder men med en väldigt stark vind. Det är en 
fördel om man kan hålla bollen på marken i en sådan vind vilket vi pratade om innan matchen. Vi pratade 
lite om hur vi skulle sätta press, att vi skulle krympa laget när vi försvarar oss och hitta triangelspel på 
innermittfältet. Första halvlek var lite rörig och slarvig. Vi slarvar väldigt mycket i vårt passningsspel och 
mottagningsspelet. Nu när vi har börjat spela på gräs så kan ju bollen till exempel studsa över foten om 
man inte har kroppen bakom bollen i en mottagning och det kan ställa till det för oss. 
 
 När vi skulle ställa om från försvar till anfall så blev det att vi stannade kvar väldigt centralt i banan och 
det blev väldigt trångt inne på mittfältet vilket gjorde att vi inte kunde utnyttja ytorna på kanterna och till 
exempel vända spelet. 
 
Vi ledde med 1-0 i halvlek och vi pratade om samma saker som tidigare, vikten av att fokusera och hålla 
skärpan uppe när vi slår passningar och tar emot bollen. 
 
Andra halvlek startade lite skakigt med att Askeröd fick några målchanser genom att vi inte riktigt låg rätt i 
positioner och kunde sortera ut hur vi skulle göra. Det blev lite bättre ju längre halvleken gick och vi kunde 
utnyttja våra kanter bättre när vi ställde om från försvar till anfall.  
 
I slutet blev det lite rörigt igen och vi behöver träna på hur vi ska flytta oss i försvaret beroende på var 
bollen är och spelas. Något som vi också behöver göra är att inte lämna över ansvaret till någon annan 
utan göra det hårda jobbet själv, vare sig det gäller en målchans eller i försvaret.  
Vi gör två mål till, varav ett snyggt på nick och Askeröds IF reducerade också vilket gav oss ett 
slutresultat 1-3. 
 
Nu återstår att se om vi får någon match till helgen då vi inväntar svar från Tomelilla huruvida vi kan spela 
eller inte. Dagens match genomfördes utan publik enligt gällande restriktioner. 
 
U 19 och Henriks text.           VAIF U 19 – FC Trelleborg 
 
Lite pyssel innan match eftersom vi fick flytta den till konstgräset och därmed också annan tid men det 
löste sig (Romelevallen var stängd). Sedan båda målvakterna borta (skada & sjukdom), så då löste vi det 
genom att utespelare fick bli målvakt 😊. Matchen präglades mycket av den hårda vinden i 
längdriktningen. Vi hade medvind i första halvlek och kom till många och bra målchanser. FC Trelleborg 
var bolltrygga men skapade inte mycket alls. Ändå tar de ledningen! Vi kvitterar och gör sedan också 2-1 
innan halvtid. Direkt i andra halvlek gör vi också 3-1. FC Trelleborg har betydligt mer boll i andra och vi 
tappar jättemånga bollar när vi väl får tag i den. De reducerar på frispark där vi inte alls har markering. 
Finns lägen åt båda lagen att göra fler mål men matchen slutar 3-2. Spelmässigt kan vi mycket mer men 
står upp bra mot fysiskt starka motståndare. Beröm måste också delas ut till Tim som gjorde helgjuten 
insats som målvakt! Vi gnuggar vidare men visar återigen att vi står oss bra mot div 2 motstånd. 
 
P 15 med Jims text. 
U 15 Torns IF - VAIF 5-0 
Måndag och stormvarning vilket gjorde det väldigt svårspelat i matchen som skulle spelats i Sydv C.  
Torns IF storväxta vilket gjorde att det blev ett slag på mittfältet då det inte gick att få igång ett spel pga.  
av vinden. Vi kämpar på genom hela matchen och båda lagen skapar väldigt många chanser men Torns 
IF gör målen. En bra lärdom som vi tar med oss. 
 
P 14 och Andreas text. 
Bjärreds IF stod som motstånd i helgen och vi spelade på gräs för första gången i år. 
 
Vi hade pratat mycket om markering och komma snabbt på rätt sida. 
Det blåste mycket men lika för båda lagen men svårspelat. 
Första halvlek blev dok inte som vi ville och under läge 3-0. De fick komma igenom alldeles för lätt. 
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Andra spelar vi upp oss och skapar en massa lägen och börjar hitta varandra bättre. 1-1 slutar den. 
Sista fortsätter vi spela bra och skapa målchanser, de sticker igenom men inget farligt utom en gång men 
målet underkänts i offside. Vi gör sedan 2-4 och även 3-4 och hade två i ribban. 
Vi glömmer första halvlek och tar med oss de andra två. 
En bra insats mot ett lag som anmält sig till Skåneserien. 
Nu väntar Linero på lördag. 
 
P 13 och Jim igen. 
U 13 VAIF - MFF 3-2 
Match mot ett tekniskt MFF som satte ett ordentligt tempo de första 10 min av matchen. Vi stod upp bra 
tycker jag och försökte bygga upp spelet bakifrån men MFF hade en väldigt bra press som gjorde det lite 
svårt för oss den första delen av matchen.  
 
Vi tar ledningen med 1-0 i första men MFF får in en kvittering precis innan pausvilan. I andra är vi mycket 
bättre och pressar tillbaka MFF, i andra pausvilan leder vi med 3-1. Inför sista perioden reducerar MFF till 
3-2 som står sig.  
En väldigt bra insats av hela laget. 
 
P 11 med Jespers text. 
Idag fick killarna lite olika uppdrag som skulle presteras under match, detta gjordes med  bravur. Vi hade 
ett stort bollinnehav och fantastiskt rörelsemönster i spelet. MFF fick mestadels ställa in sig på att jaga 
boll och spelare idag.  
 
Kändes konstigt att se om jag skall vara uppriktigt ärlig och även ödmjuk, Hahaha.  
 
Men vi gör det väldigt bra. Stolt tränare. Bra jobbat killar! 
 
P 10  med ny skribent i Björn. 
Idag fick killarna lite olika uppdrag som skulle presteras under match, detta gjordes med  bravur. Vi hade 
ett stort bollinnehav och fantastiskt rörelsemönster i spelet. MFF fick mestadels ställa in sig på att jaga 
boll och spelare idag. Kändes konstigt att se om jag skall vara uppriktigt ärlig och även ödmjuk, Hahaha. 
Men vi gör det väldigt bra. Stolt tränare. Bra jobbat killar! 

P 9 med Jessicas text. 
Kvarnby ville väldigt gärna möta oss i en träningsmatch borta . 
Väldigt bra organiserat av Kvarnby, dem hade publikvärdar och matchvärdar. 
Man kände sig väldigt välkommen. 

Härligt väder i Kvarnby   
Första halvleken var vi ej med i matchen ,vi var nr 2 på bollen vilket resulterade till att det stod 1-3. 
I pausen pratade vi med killarna , lite peptalk behövdes. 
 
Vi visade i andra halvlek vårt fina passningsspel, vi var först på bollen, vi pratade med varann. Detta 
gjorde att andra halvleken var vår . Målen åkte in. 
Vilken upphämtning vi göra. 
 
I sista halvlek tog Kvarnby till lite tuffare ta , använde sina armar och föll till marken för minsta lilla. 
 
Deras ledare och föräldrar pushade på Kvarnby att spela hårt. Vi fick säga till våra killar att trycka på och 
använda kroppen mer. 
Detta resulterade och vi visade att vi var tuffa och matchen var vår. 
Slutresultatet blev 10-11 till oss. Härlig seger! 

 


