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 Staffans sammanfattning vecka 19 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Strålande helg som vi längtat efter och helgen började bra med en 3;e raka seger för Herrar A på 
Romelevallen. Denna gång 1-0 mot Åhus Horna BK och sent ledningsmål. 

Undertecknad önskar nu att noll poäng på bortaplan bryts på fredag i Snogeröd för att laget ska upp på 
Topp 3 i serien.  

Jennys reflektion om att ha förebilder i föreningen. 

Måste bara få säga att det är riktigt roligt att se alla knattarna på Romelevallen. Och spontanfotboll på 
konstgräset med killar i 9, 10 och 11- års ålder som möter killar som är lite äldre (kände igen Mateusz).  

Kul att få lira mot dem som i vanliga dömer deras matcher. Bra med förebilder i klubben! Extra roligt för 
bollkallarna vid fredagens hemmamatch att dels få se herrarna lira boll och dels få vara med och fira 
med sång i omklädningsrummet. P 07 bollkallar där sonen finns. Undertecknads kommentar. 

Ett bra år att vara MFF:are kan vi väl konstatera och många år sedan starten var så här bra, dock är 
fortfarande Magnus Persson som tränare ifrågasatt och i går kväll gick fansen på Himmelsriket 
bannanas efter att Konate "gått i sönder" och som föranleder byte med 5 positionsförändringar i laget, 
undertecknad har också svårt att förstå hur tränaren funderar, men resultaten är svåra att klaga på. 

Blandad kompott för övrigt med vinster som förluster. 

Hörs igen på fredag och en helg som innehåller drygt 20 matcher och nu spel i IF Löddes knatteserie. 

Glöm ej att köpa matbiljetter till Dansgalan för att ni ska vara med på årets festhelg när 
Dansgalan gör sitt sista ryck.  

Återkommer med lite reflektioner som undertecknad har med sig efter drygt 10 år i "kassavagnen".  
 
/Staffan 

 

Sammanfattning av alla matcher föreningens lag spelat i helgen. 

Herrar A. Kristoffers text. 
Match mot Åhus Horna BK i fredagskväll där vi på förhand visste det skulle bli väldigt jämnt och tufft. 
Tyvärr en fotbollsplan som inte bjuder upp till skönspel men ändå en första halvlek med stort 
spelövertag från vår. Vi skapar massvis med hörnor, har ett par bra chanser att göra mål men 0-0 i 
halvlek. Andra halvlek blir lite jämnare utan de riktiga målchanserna och som så många gånger förr blir 
en fast situation avgörande. Anes slår en fin frispark som Adis (f.d. Rydsgårds AIF) snyggt klackar in i 
mål i 82:e minuten. Kul för Adis att göra första målet efter ett bra och piggt inhopp. Ännu en gång en 
stabil insats defensivt och debutanten Linus G i mål får hålla nollan. Ny match fredag borta mot 
Snogeröds IF och det är hög tid för oss att vinna även på bortaplan. 
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Herrar B. 
Match tisdag kl. 19.30 på Romelevallen och för motståndet står AIF Barrikaden. 

F 17 Södra Sandby IF/Veberöds AIF. Thomas text. 
Även idag blev motståndet övermäktigt för oss i F17. Borgeby vann rättvist även om siffrorna 1-5 var lite 
väl stora. Första halvlek var spelmässigt jämn och vi var lite fundersamma att vi låg under med 0-2. 
Pratade i paus om att nu kör vi hårt direkt från start men efter 90 sekunder i andra halvlek gjorde 
Borgeby 0-3 och så var den matchen körd. Vi har tätt mellan matcherna nu och redan på tisdag har vi 
ny match mot K DFF och ny chans att ta poäng. 

F 15. Veberöds AIF/Blentarps BK. Peters rader. 
Då har vi spelat vår första hemmamatch i Blentarp. Östra Torp/ Smygehuk stod för motståndet. Första 
halvlek var jämn men vi hade svårt att få igång vårt spel. Istället för att hålla bollen på marken blev det 
alldeles för enformigt spel med långbollar. Det stod 0-0 i halvlek. Inför andra halvlek pratade vi om att 
hålla bollen på marken och ha ett rörligare spel och våga hålla i bollen. Istället fortsatte vi med våra 
långbollar och hade väldigt svårt för att hålla våra positioner. Förlust med 0-3. Vi får ta nya tag och träna 
positionsspel. Om man ska lyfta fram något positivt så är det våra fasta positioner där det är snudd på 
mål varje gång. Vi hade trots allt klara målchanser med både boll i ribban och flipperspel framför mål, 
men bolluslingen ville inte in. Som sagt vi tar nya tag till nästa match. 
 
P 15. Stefans text. 
Vi fick en riktigt bra start på matchen mot Skurups AIF. Efter ca 2,5 minut ledde vi med 2-0. Killarna 
hade bra koll matchen igenom. Lite halvslarvigt spel i mellan åt men det var ändå aldrig någon 
diskussion om vilket lag som skulle gå segrande ur matchen. Glädjeämnena i matchen var definitivt att 
vi lyckas göra många mål, att vi utför saker på plan som vi tränat på samt att lagandan är riktigt bra. Vi 
vinner till slut med 7-1. 
 
F 13, Veberöds AIF/Harlösa IF.  
Match tisdag kl. 19.00 mot FC Staffanstorp. Svalebo konstgräs.  
 
F 13. Harlösa IF/Veberöds AIF. Jennys text. 
Matchrapport från F13 sydöstra serien:  
Bortamatch mot Tomelilla IF.  Ingen bra vecka med halva truppen däckade i feber och halsont. Svårt 
att flytta matcher och vi får åka iväg med en avbytare.  Vi får tidigt en skada på en av tjejerna så nästan 
hela matchen spelar vi med 9 tjejer och 8 på planen.  En väl genomförd match med många målchanser 
framåt, men tyvärr förlust efter två skitmål bakåt.  
Men vilken kämpar insats av tjejerna!  
 
P 13. Henriks text. 
Killarna tar steg framåt i sin utveckling inom 11 manna. Kul att se! Jag flyr nu landet en knapp vecka 
och åker till Shanghai. Ska se om jag kan få träffa Svennis och få lite tips! 
 
P 04 hade hemmamatch mot Bjärreds IF. På deras begäran hade den flyttats till söndagen. Tur för oss 
efter som 2/3 av laget var utslagna i sjukdom hela veckan… Med hjälp av P 03 & P 05 ställde vi upp 
med taggat lag. Blev en jämn match. I första var det jämnt där Bjärreds IF hade bästa målchanserna. I 
andra tog vi över genom bra start! Tar välförtjänt ledningen på snygg frispark. Lite oflyt men också bra 
prestationer från Bjärreds IF gjorde att de gjorde 3 mål i ganska snabb följd. Killarna visade enorm 
moral och gav inte upp. Trycker in reducering efter ny fin frispark. Når inte ända fram, men killarna ska 
vara mycket nöjda! 
 
P 12 Svart och Vit.  Andreas rader. 
Två hemmamatcher denna helg, Klågerups GoIF i C-, Oxie SK i B-serie. 
Två jämna matcher som vi förlorade knappt. Bra kämpande i värmen, tyvärr räckte det inte hela vägen 
denna dag.  
Spelar lån från P 06, Kevin och Viggo Lloyd, gjorde en bra insats idag, tack för hjälpen. 
 
F 11 Svart och Vit. Henriks rader. 
Två hemmamatcher spelades i lördag och första matchen stod Löberöds IF för motståndet och i den 
andra matchen mötte vi Kulladals FF. Två klara vinster men vi har spelat både bättre och sämre 
matcher. Stundtals fick vi igång vårt fina passningsspel i bägge matcherna vilket i många fall också gav 
utdelning och sedan blev det under perioder lite stillastående och passiva insatser. Tjejerna höll dock 
undan och vann som sagt båda matcherna helt rättvist. 
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P 11 Svart. Andreas rader. 
Först ut i helgen borta match mot Lunds SK, där vi spelmässigt dominerade matchen och vann med 8-
6.  

Tyvärr lite passivt försvar spel emellanåt. De gör 4 mål på fasta situationer där vi inte är på hugget. Men 
vi kunde gjort 10 mål till med lite mer tur och skärpa. 
 
P 11 Vit. Andreas igen. 
Andra matchen var hemma mot Staffanstorp United, och vi pratade om att vara med aggressiva över 
hela plan och det lyckades vi bra med och spelade riktigt bra och vann med 8-0.  
 
P 10 Svart. Niklas text. 
Match mot Hyllie IK. 
Söndag och vädret håller i sig och spelet också. Vinst 5-0, två snabba mål och killarna var återigen 
övertygade om att vi kommer vinna. Motivationen försvann och vi kontrollerade matchen och vinner 
ganska enkelt. I denna match så tränade vi på våra uppspelsvarianter tyvärr så glömde vi bort att 
utnyttja våra backar. Nu ser vi framemot nästa helg. 
 
P 10 Vit. Niklas igen. 
Match mot Lunds BoIS: 
Lördag och ett soligt Gunnesbo Gård. Vinst 7-2, lagarbete med positionsspelet fungerade mycket bra. 
Rättvis seger där vi ställde om från försvar till anfall på ett utomordentligt sätt. Vi "åt upp" våra 
motståndare som hade svårt att komma till avslut. 
8 matcher utan att förlora, hoppas på en förlust snart så vi inte blir för kaxiga! 
 
P 9 Svart. Jims text. 
I helgen stod vi över i vår A serie då Staffanstorps United dragit sig ur serien.  
 
P 9 Vit. Jim igen. 
SV B1 Eslövs BK. 
Vi fortsätter spela med vårt nya spelsystem 1-4-1 i det offensiva spelet. Killarna gillar det och det 
fungerar bra. Detta gör att vi sätter ännu högre press på våra motståndare. I matchen mot Eslöv har vi 
ett fint passningsspel och vid sidlinjen njuter man av spelet. Vinst med 10-1. 
 
P 9 Blå. Jim åter. 
SV C1 Uppåkra IF. 
Spelsystemet 1-4-1 fungerar även i denna match och här får många av killarna spela på nya positioner 
vilket de klarade utmärkt. Bra passningsspel och positionsspel. Vinst med 8-0. 
 
P 9 Grön. Jespers text. 
Bortamatch och idag stod Bjärreds IF för motståndet.    
Bjärreds IF hade till denna match lånat in någon/några födda 07:or till denna match.  
Våra killar blev lite tagna av hur STORA dom var. Vi försökte avdramatisera det och peppade igång 
killarna att det är bara hålla bredden och passa runt och låt dom jaga boll.  
 
Första halvlek var det en ganska så jämn kamp på planen, det small på ganska så bra både här och 
där. Man ser verkligen hur bra våra killar är på den höga pressen och framför allt kunna snabbt vända 
spelet till anfall genom fina passningar. Halvtidsresultat 2-1 till oss. I andra halvlek var respekten helt 
borta från våra killar. Vi tog tag i takt pinnen och spelade vårt spel. Bjärreds IF började sakta men säkert 
bli frustrerade och trötta.  
Våra killar gjorde det fantastisk bra med ett slutresultat: 5-2 till VAIF. Heja Heja!  

 


