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 Staffans sammanfattning vecka 17 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare,  

En helg full med fotbollsmatcher är över och en fotbollshelg som innehöll betydligt fler vinster än 
förluster 12 vinster 1 oavgjord samt 3 förluster + 1 w.o. seger. 

Både Herrar A samt Herrar B vinner på Romelevallen och kanske mest glädjande kommer vi till spel 
i dessa 2 matcher med 24 "huvud" d v s endast Philip Olsson som dubbelspelar, Philip startade i 
lördagens match också. Ett ungt lag Herrar B som vinner med 1-0 mot Rosengård FF. 

Herrar B och truppen till matchen 

1. Linus Gerdtsson (MV)   
2. Hugo Lindelöf  
3. Felix Granvik  
4. Linus Sommansson  
5. William Isaksson  
6. Deni Dulji  
7. Mahdi Askari  
8. Filip Qvist  
9. Philip Olsson  
10. Mateusz Wierczorek  
12. Hassan Rezai  
13. Adis Krasnici  
15. August Jönsson  
20. Viktor Olsson  

Herrar A nu med 4 juniorer i truppen från vårt eget ungdomsled i Linus Gerdtsson, Hugo Lindelöf, 
August Jönsson samt Mateusz Wierczorek. 3 födda 00 samt August född 01. 

Herrar A. 4-1 vinst efter en jämn första halvlek tar VAIF över och till sist en trygg seger och våra 2 
anfallare gör vardera 2 mål i Mattias Jönsson samt Selwan Al Jebari Selwan på andra plats i skytteligan  

3 mål efter Rasmus Ridell i Rydsgårds AIF med 4 mål. 
Förlust för Staffanstorps United FC och oavgjort för Tomelilla IF och ny serieledare på 7 poäng IFK 
Osby och dit åker Veberöds AIF på lördag med 6 poäng i "bagaget". 

Glöm ej att Herrar A spelar DM match redan på onsdag 26 april kl. 19.00 på Romelevallen mot 
Högaborgs BK. 

Knatte. 
3:e lördagen denna helg och skapligt väder dock ingen värme och fler i träning igen. Nu kommer ett par 
spännande veckor när provträningar tar slut och se vem och hur många nya knattar/knattor föreningen 
får i träning detta år? 

Hörs igen på fredag och en Valborg samt 1 maj helg med rekord i antal matcher i föreningen. 

Hälsn. Staffan 
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Sammanfattning från föreningens alla matcher. 

Herrar A. Kristoffer med denna text. 
Vinst 4-1 mot IFK Simrishamn i helgen. En väl genomförd match tycker jag där vi får ändra om lite i 
positionerna pga. skador. Tycker vi börjar bli mer och mer stabila och sammansvetsade som lag. Vi 
kämpar för varandra och är svåra att göra mål på och farliga framåt vilket är en bra kombination. 
Målskyttar: Selwan 2 st och Mattias J 2 st. Skönt att få igång båda våra anfallare ordentligt och hoppas 
det fortsätter samt att hela laget fortsätter försvara så bra som vi gjort över hela banan. 

Herrar B. 
Glädjande med en vinst med 1-0 och 10 juniorer i laget av 14 i truppen. 

F 17. Thomas text. 
En seriepremiär med många nervösa ledare och spelare på Romelevallen. Fint väder, fin plan, många 
spelare tillgängliga och mycket publik gjorde att allt kändes bra inför match. Vi mötte LB 07 som är ett 
bra spelande lag med flera duktiga spelare lyckats både i distrikts- och landslag. 

Första halvlek vill vi glömma fort, vi låg långt ifrån i markering, spelade försiktigt, hjälpte inte varandra 
och hade alldeles för mycket respekt för våra motståndare. 0-1 efter knappt två minuter var sämsta 
tänkbara start för oss. 0-3 i paus och tyvärr inte mycket att glädjas åt.  
 
Vi hade ett bra snack i paus där flera av tjejerna själva tog upp de saker som vi kände inte fungerade. 
'Vi gick tillbaka till grunderna: att kämpa för varandra, ta närkamperna och spela enkelt och lite längre 
bollar. En förändring som lyckades och i andra halvlek var vi minst lika bra som motståndarna och 
gjorde 1-3 genom Louise efter en kvart. Med lite flyt hade vi fått in en boll till och kunde gjort match av 
det hela. Men i ärlighetens namn kunde det även blivit 1-4 på någon av omställningarna som LB 07 
lyckades bra med. 
 
Nu deppar vi över detta ikväll och tar nya tag på träningen imorgon. Nästa match blir på Romelevallen 
den 7/5 då vi möter Borgeby, nu är vi äntligen i gång!  
 
F 15. Peters rader. 
Då har vi spelat vår första seriematch med vårt F02 lag VAIF/Blentarp. Vi spelade i Veberöd på 
naturgräset mot Borgeby FK. Matchen var jämn. Första halvlek hade Borgeby FK lite mer av spelet. Det 
stod 0-1 i halvlek. Tidigt i andra halvlek får Borgeby FK straff som Louise räddar. Efter det tar vi över 
spelet. Vi vinner matchen med 3-2. Det tar lite tid att spela ihop ett nytt lag men vi tränare tycker det ser 
bättre och bättre ut. Bra match tjejer! 

P 15. Stefans text. 
Vi mötte Östra-Torp Smygehuk FF/Gislövs IF på Romelevallen på fredagskvällen. En kväll som var 
otroligt regnig och blåsig. Inget kul väder för någon… 

Det blev trots detta väder en välspelad match. Båda lagen spelade bra och ärlig fotboll. Under två 
veckors tid har vi tränat på att våga hålla bollen inom laget samt inläggs- och avslutsövningar. 
Våra två första mål kom genom bra spel och inlägg! Vi leder med 2-0 i paus. Andra halvlek var fortsatt 
jämn och slutade 1-1. Slutresultat 3-1. 
Extra kul att se att fler och fler av killarna vågar ta för sig i spelet. 

F 13 Veberöds AIF/Harlösa IF. Jennys rader. 
Fredag kväll och hemmamatch i ösregn mot Hyllie IK, serie A. Fokus på träningarna i veckan har varit 
dels att göra sig spelbar och dels att ligga tätt på motståndarna när vi försvarar.  Första halvlek drar 
igång och första fem minuterna har vi svårt att komma rätt i våra positioner, Hyllie IK skapar en del 
chanser men får ingen utdelning.  Vi tar tag i spelet och faller rätt i positioner och resten av halvleken 
spelar vi bra fotboll.  0-0 i halvtid och vi kör igång andra halvleken på samma sätt som vi avslutade 
första.  Fina passningar, lugnt och tryggt spel och bra hemåt spel ända ner till målvakten.  Tjejerna 
kämpar och skapar målchanser, men bollen vill inte in.  Istället åker vi på ett baklängesmål på en 
situation som tyvärr är offside som domaren släpper. Precis efter målet har vi chans att kvittera men 
bollen rullar strax utanför stolpen.  Istället för 1-1 går Hyllie IK loss och gör 2-0. Vi är trots förlusten 
mycket nöjda med tjejernas insatser idag, vilket spel jämfört med premiären. 

 Alla lagdelarna gör sitt jobb och det är härligt att se vi kan.  
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F 13 Harlösa IF-Veberöds AIF. Jenny igen. 
Lördag förmiddag och bortamatch mot Gislövs IF i Sydöstra serien: Sol och blåsigt och en plan som inte 
är vare sig plan, jämn eller speciellt rik på gräs. Fortsatt fokus på passningar och tätt försvarsspel. 
Matchen drar igång och vi ser direkt att tjejerna inte är riktigt taggade.  Efter fyra minuter släpper vi 
markering och Gislövs IF gör enkelt 1-0. Det enda positiva med ett snabbt mål emot oss är att tjejerna 
äntligen vaknar. Sista kvarten dominerar vi och skapar målchanser och till sist sitter kvitteringen.  I 
halvtid full pepp och full fokus på att fortsätta med passningsspelet.  Trötta tjejer ger sig ut på planen 
igen och ganska tidigt tar vi ledningen.  Allt ser bra ut, en fysisk match och vi rullar på bra, men sedan 
åker vi på ännu ett offside mål.  Riktigt orättvist!  Men tjejerna har lite kvar att ge och med sju minuter 
kvar trycker vi in 3-2!  Sedan är det krig på planen och domaren verkar ha tappat pipan för det är många 
fula situationer som tillåts. En skön seger, inte helt lätt att spela boll på en kass plan och väldigt trötta 
ben. Men kämparglöden fanns och idag räcker det hela vägen fram.  

P 12 Vit. Andreas text. 
Hemmamatch mot Uppåkra IF i helgen och en match där spelet fungerade bra. Jämnt i början, sen drog 
vi ifrån. I mitten av andra halvlek slarvade vi lite både framåt och bakåt och  
Uppåkra IF kom nästan ikapp målmässigt.  
Vi fortsätter fokusera på försvarsspelet denna vecka, släpper in för enkla mål för ofta. 
 
F 11 Svart och Vit. Henriks text. 
Helgens första match spelades på lördagen hemma mot IF Limhamn/Bunkeflo och det var en stabil 
insats av tjejerna. Det tog ett tag innan vi fick in matchens första mål men sedan lossnade det och vi 
vann matchen helt rättvist med 4-2. Helgens andra match spelades borta mot Hyllie IK och det var ett 
riktigt duktigt lag vi fick möta. Motståndarna hade i första halvlek en målvakt som gjorde det mesta rätt 
och det var inte lätt att få in bollen men tjejerna gjorde en fantastiskt första halvlek. I andra halvlek var 
det många trötta ben då vi bara hade en avbytare. Men trots att det var motigt i andra halvlek så gav 
de aldrig upp utan fortsatte att passa, dribbla och jobbade som ett lag hela tiden. Men efter en hörna till 
Hyllie IK i slutet av matchen studsade bollen sakta och snöpligt in i mål och vi förlorar matchen med 1-0. 
 
P 11 Svart och Vit. Rickards text. 
Två matcher för -06 i helgen, men lätta segrar på 9-0 och 6-4, där vi ledde med 6-1 men släppte in 
några onödiga mål på slutet när killarna slappnade av. Blandat spel, och tyvärr går även våra killar ner 
sig lite när de märker att motståndet är dåligt, men sammanfattningsvis är vi nöjda med båda 
matcherna.    
 
P 10 Svart. Niklas text. 
Lördag och borta match mot Lilla Torg FF.  
Vi startar matcher med avspark och 6 passningar sen 1-0. Då tänker man om hur detta ska sluta. Vi var 
det bättre laget och hade 4-1 i HT som var i underkant. I andra halvlek så fortsatte vi anfalla och vann till 
sist med 10-1.  
 
P 10 Vit. Niklas igen. 
Söndag borta mot Torns IF. 
 Matchen startade i lågt tempo. Vi började springa och tog över spelet. Skapade många målchanser 
utan att få till det, Torn hade en duktig målvakt. 2-1 i halvlek och vi börjar andra riktigt dåligt. Torns IF 
tog över matchen och pressade oss och tog ledningen med 3-4. Vi avslutar matchen helt okej och gör 
4-4. Rättvist resultat till sist i en tuff match med många närkamper. 
 
P 9 Svart. Jims text. 
Denna helg spelar vi bara med ett lag då vi står över i både B och C serien. 
Motståndare var Arlöv där vi tar kommandot i matchen från början vilket resulterar i att vi får snabbt hål 
på dem. Vi spelar mycket bra i första halvlek och leder med 5-0 i pausvilan. I andra tappar vi lite spelet 
då många av killarna känner att de vill gå själva istället för att spela men i stort en bra genomförd match 
där vi till slut vinner med 9-1. 

P 9 Grön. Jespers text. 
Killarna var riktigt taggade till den matchen. Vi skulle in till Malmö och möte Heleneholms IF.  
 
När vi klev av våra bilar så anade vi något var fel. Det var spöklikt tomt. Förutom en domare och en 
vaktmästare. Vi fick ett omklädningsrum där vi hade dagens genomgång med killarna. Killarna sprang 
sedan ut på planen till en lika spöklikt Heleneholm som när vi steg av bilarna.  
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Efter tag fick vi tag på ordförande för klubben som var rasande över att deras lag hade glömt bort att det 
var match idag. Och bad om ursäkt över detta. Domaren dömde segern till 5-0 till Veberöd. ( han var 
oxå väldigt besviken på sin egen förening)   
Det var 10 st väldigt besvikna killar från Veberöd som fick beskedet... 
Föräldrar till killarna kastade av sina jackor och knöt sin skor och sprang in på planen och ställde upp 
som motstånd.  
Match resultat 5-5. Plus några sträckningar på föräldrarna. 
 

 


