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 Staffans sammanfattning vecka 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
En underbar helg är över och på nytt väntar en kort vecka för många med Kristi Himmelsfärds dag och 
spelfri helg för alla ungdomsserier som ej är anmälda till Cupspel tor.-fre.-lör.-sön runt om i Skåne. Med 
andra ord inga seriematcher får spelas. 
 
Herrar A tar sin första seger hemma för säsongen genom att vinna mot Rydsgårds AIF med 2-0 en 
övertygande vinst till slut och nu lyfter laget i serien. 
Känns skönt och tror nu att laget har hittat varandra och självförtroendet tillbaka. 
 
Läs Daniels text längre ner. Södra Sandby IF samt IFK Simrishamn fortfarande obesegrade varsin 
match oavgjord och till helgen möts dessa två lag i Sandby. 
Tippar IFK Simrishamn (förlåt alla i Sandby). 
 
IFK Simrishamn gick som ett spjut hela höstsäsongen 2017 avslutade med 7 segrar på de sista 8 
matcherna och den vassaste forwarden i denna serie i Jatto Camara.  
23 mål förra året och överlägsen vinnare i skytteligan. 
 
Veberöds AIF i spel redan på torsdag 10 maj kl. 13.00 mot Janstorps AIF på Kämpavallen en av årets 
tuffaste uppgift på bortaplan. Efter denna match ett uppehåll på en och en halv vecka. 
 
Ungdomsfotboll. 
Även denna helg var alla 18 lag som spelar under Skånebolls regi ute i spel och även denna helg fler 
vinster än förluster och efter en trög start för våra lag i 11 manna serier tog lagen i 11 manna samt 9 
manna serierna full pott och 18 poäng för de 6 lagen. 
 
Årets första förlust på tjejsidan när Henrik mailar en tuff match för en av två F 12 lag och i en tät match 
förlust mot GIF Nike med 2-1.   
 
Knatte. 
5;e lördagen på rad med kanon väder och sol igen vindstilla och behaglig temperatur. 
Fullt på alla ytor som finns på Romelevallen och även om Swish användes mer förra lördagen så 
Swishades även denna lördag.  
 
95 inskrivna och betalda knattar/knattor och när statistik kommer på fredag finns förhoppningar på 105 
inskrivna. 
 
F 13 gruppen och ett "hav" av vita tröjor på planen och tror nu på ett dussin betalade tjejer i denna 
åldersklass. Imponerande! 
 
Yngsta gruppen och Boll och Lekskola 4 åringar som föräldrar avvaktar med inskrivning, men de 20 
som började har nu drygt hälften betalt sin medlemsavgift och jämt "skägg" mellan tjejer och killar.   
 
Kommer ni ihåg undertecknads historia om killen som inte gillade fotboll? 
En dålig lördag mamma och pappa bortresta och killen är med i träning igen. Skönt.  
 
Avslutningsvis en helg som kommer med Kristi Himmelfärdsdag på torsdag och säkert många lediga på 
fredag och det kommer ej att spelas någon match i Veberöd och alla planer får vila förutom knatte som 
kör på som vanligt. 
 
Säkert många ungdomslag som ska cup spela, undertecknad dåligt uppdaterad på vilka och var? 
Staffanstorps tjejcup populär och säkert en hel del VAIF lag där? 
 
Maila undertecknad i helgen efter era matcher i cupspel denna tors.-fre.-lör. samt sön. 
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Hörs av i nästa vecka först/Staffan 
 
Sammanfattning från helgens matcher. 
 
Herrar A med Daniels text. 
Riktigt sköna poäng igår.  
Vi startar matchen övertygande och håller väl egentligen i taktpinnen samtliga första 45 min. Mycket bra 
rörlighet, bättre bollbehandling och en mer positiv attityd än motståndarna. Det ska i ärlighetens namn 
rassla någon gång till i motståndarmålet men spelet satt och engagemanget var klockrent. Vi får jobba 
hårt för våra poäng, många olika verktyg givetvis som gör att vi inte får de ”lätta” målen. Vi pratar ofta 
om att hårt arbete kommer att generera rätt marginaler i längden, det finns inga genvägar. Signifikativt 
är vårt ledningsmål genom Ted H, kapten Lindfors servar in en frispark som studsar, touchar etc. etc. då 
Ted kliver fram med en vinnarmentalitet att nu så ska bollen bara in. Inget trixande, inget klackande och 
duttande utan bestämt. 1-0 och en perfekt avslutning på första halvlek.  
 
I paus handlade det om att hitta rätt vätskebalans, samtliga var tillfreds med första halvleks prestation. 
Dock påminde vi varandra om att inte ”slå oss till ro” då en uddamålsledning är bräcklig. Lite mindre 
stress med boll och mer spelvändningar förordades.  
Vi får även ett utmärkt läge att näst intill döda matchen redan två minuter in i andra halvlek när Markus 
L helt ren med målvakten prickar stolpen. Rydsgård äter sig lite lätt in i matchen och Vaif:arna vårdar 
inte boll likt första halvlek. Mer ställningskrig än skönspel där vi ändå vaskar fram några kvalitativa 
målchanser, tyvärr utan resultat. Motståndarna kommer lite högre upp i banan pga. att vi omedvetet blir 
lite spretiga i organisationen i och mellan lagdelarna. De spelar än rakare än tidigare men dem möter en 
järnridå när de väl ska in i sista tredjedelen. Med tio minuter kvar så servar inbytte Axel P in bollen från 
sin vänsterkant som hårt arbetande Viktor R sätter pannan till och 2-0 på matchtavlan. Gott! Stor cred 
till samtliga för en positiv prestation med ett härligt resultat. Två mål med mersmak framåt och nollan till 
Oskar A där bak smakar fint. En extra eloge till ersättarna och de killar som var utanför truppen, 
föredömligt engagemang trots mindre stimulerande situation. Tillsammans är vi starka! 
 
Stort tack för supporten alla på Romelevallen, NI behövs.  
Forza VAIF! 
 
Herrar A och lagkaptenen Kristoffers rader. 
Vi är väldigt starka hemma på Romelevallen och matchen mot Rydsgårds AIF i helgen visade just det. 
Vi tar tag i matchen direkt, spelar en fin och varierande fotboll som Rydsgårds AIF har svårt att stå 
emot. Ledningen borde nog varit större i halvtid men skrivs till 1-0 där vår duktiga vänsterback Ted satte 
dit 1-0 efter en fast situation med 35 minuter spelat. Andra halvleken är snarlik den första, Rydsgårds 
AIF trycker dock på lite mer de första 15 kvarten av andra halvlek men när Vigge nickar in 2-0 efter fint 
inlägg av Axel P så går luften ur dem. Vi spelar av matchen stabilt och lägger in ytterligare 3 poäng på 
kontot. Vi är inne i en fin trend och är redo för torsdagens match mot Janstorps AIF. Vill även passa på 
att tacka för det fina stödet från publiken och det var extra roligt när små-kidsen hängde med in och 
sjöng i omklädningsrummet efter.  
Undertecknad tror att det var killar födda 08 som var bollkallar i denna match, uppfattade Jim att det var 
deras match i lördags. 
 
F 16 och Peters text. 
Ingen match spelad denna helg. Hessleholm fick inte ihop något lag på grund av konfirmation. 
 
P 16 och Stefans text. 
Vi spelade en 9-mannamatch mot Skanör idag på en solig och vindstilla Möllevallen.  
Skanör chockstartar med att göra 1-0 på en fast situation efter ca 2 minuter. Därefter tar vi kommandot 
och spelar bra fotboll. Vi gör 3 fina spelmål och leder matchen med 3-1 inför 2:a halvlek. Killarna 
fortsätter spela bra men precis som i 1:a halvlek missar vi massor av "givna" målchanser. Matchen 
slutar med en härlig 5-3 seger.  
 
F 14 och Jennys rader. 
F 14 hemmamatch mot SoGK Charlo. Vi börjar lite lamt och slarvigt men jobbar oss in i matchen.  En 
match som vi många stunder för helt och hållet. Vi spelar runt bollen bra och när vi skiftar kant är 
motståndarna inte alls med. Fina prestationer på fasta situationer och bra spel från alla lagdelar. Det 
enda negativa är att vi får alldeles för dålig utdelning på våra målchanser.  Och tyvärr återigen tappar vi 
fokus i sista halvleken idag pga. att vi får spelare skadade och har till slut inga avbytare kvar. Den 
härliga sommarvärmen gjorde också sitt till. Men vi krigar in i det sista och får med oss en välförtjänt 
seger 5-4. 
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P 14 med Henriks rader. 
En helg med mycket sol 😊. 
  
Åkarps IF – P14 
Vi fick spela matchen på deras A-plan och vädret var strålande! Återigen en jämn match där vi spelade 
stabilt bakåt och hade tuffa kamper på mittfältet. Killarna visade styrka när man vände underläge. 
Första och andra halvlekarna var stundtals bra spelmässigt medan tredje var mindre bra. Vi höll dock ut 
och matchen vanns med 2-1. Svårt att ha krav på bra spel över hel match då vi har ny uppställning i 
varje match. Det är kul att se att killarna vinner betydligt fler dueller och tar kampen vid alla 
insparkar/utsparkar/hörnor mm. 
 
F 13 och Jenny igen. 
F13 hemmamatch mot Sjöbo IF. 
Ont om folk till dagens match så vi lånade in 2 st 07: or och 1 st 06: a från Harlösa samt 1 st 07: a och 1 
st 06: a från Veberöd. Återigen en fantastisk dag med fotboll i 19 graders sommarvärme. Vi pratar 
mycket innan matchen om fokus på passningar och avslut.  Och för våra inlånade tjejer blev det första 
matchen med offside och det var inte helt lätt..... Men de lärde sig snabbt. Vi för matchen, ligger högt i 
press och största delen av matchen spelas på motståndarnas planhalva. Jättehärlig känsla i laget och 
en stor eloge till alla tjejer som gav järnet, krigade och hjälpte varandra idag. Kul att höra alla peppande 
ord och se high fives vid mål!  
Slutresultat seger med 6-0, med mål av 5 olika målskyttar bland annat från 3 av de inlånade tjejerna. 
Stort tack till de grymma tjejerna som spelade med oss idag Ida, Linnea, Julia, Vilma och Victoria utan 
er hade det varit ännu svettigare idag! Och en stor eloge till våra tjejer som tar sitt ansvar och vägleder 
de yngre både på plan och utanför! 
 
P 13 och Andreas text. 
I söndags spelade vi hemma mot Lunds SK. Ett par spelaråterbud gjorde att vi lånade in två killar från 
P-07 vilket inte påverkade vårt lag negativt, de spelade riktigt bra tillsammans med våra spelare. Hela 
laget visade upp ett fint spel idag och vi satte flera av våra målchanser från början i matchen vilket vi 
haft lite svårt med tidigare matcher. Stabil seger idag, 5-2. Stort tack till Valter och Vidar, fantastisk 
insats trots kort varsel innan match! 
 
F 12 Svart och Henriks text. 
Lag Svart: På söndagen spelade vi borta mot GIF Nike och mot det här laget brukar det alltid bli tuffa 
matcher vilket det även blev den här gången. Inledningen var något tveksam men vi spelade upp oss 
och kom igång efter ca 10 min och spelade fin fotboll mot riktigt skickliga motståndare. Hemmalaget tog 
ledningen i början av matchen men tjejerna fortsatte att kämpa vilket gav utdelning, vi utjämnade till 1-1 
och det var en riktigt underhållande match där GIF Nike till slut vann med 2-1. 
 
Lag Vit: I lördags tog vi emot Spjutstorps IF hemma och vi förde spelet från början till slut och tjejerna 
fick efter ett tag i gång målskyttet ordentligt, det blev en storseger med många måls marginal. 
 
P 12 Svart och Vit och Richards text. 
Tyvärr en inställd match för P 06 mot Lunds FF men vi reparerade skadan med att köra lite minigolf 
med grabbarna i Sövde, följt av att följa A-lagets välförtjänta seger.  
 
På söndagen mötte vi Hyllie IK, stundtals bra spel men tyvärr förlust trots en tapper insats.  
 
P 11 Svart och Vit och Niklas text. 
Lördag och härligt väder, äntligen en värmande sol. Vi hade en hemmamatch mot Lev och en 
bortamatch mot Bjärreds IF. 5 av killarna fick dubblera och det märktes mot LEV 06.  
Vi förlorade båda matcherna med 3 måls marginal. Denna helg fungerade inte vårt lagspel, 
passningsspel och rörelse utan boll. Vi har lite att träna på samt att få ihop lagandan.  
Hoppas på vår Teamdag den 10/5. 
 
P 10 Svart och Jims text. 
A2, Sjöbo. Vinst 12-0. 
Idag var det ett taggat lag som klev in på plan. Första gången vi möter Sjöbo IF, väldigt trevliga ledare 
och barn. Trots att vi var totalt överlägsna kämpade Sjöbo IF på bra.  
Redan i mitten av första halvlek står det 4-0 till oss och de får in en till spelare. Det blir trångt men 
killarna fortsätter spela fin fotboll. Vår höga bollpress gjorde att vi vann bollen högt på deras planhalva 
vilket skapade många målchanser.  
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P 10 Vit och Jim igen. 
B1, Hörby. Förlust 5-4. 
En bra och spännande match mot Hörby där de tar ledningen men vi kvitterade och går även upp till 
ledning 4-1. Hörby kommer in i matchen igen och precis innan slutsignal gör de segermålet. All heder till 
killarna som aldrig slutade kämpa och visade fint spel genom hela matchen. Matchen kunde lika gärna 
sluta oavgjord eller ett mål upp till oss. En rolig och jämn match. 
 
P 10 Grön (09;or) med Jespers text. 
Veberöd vs Köpingebro IF sydöstra A. 
Köpingebro IF kom med sitt absolut starkaste lag till Veberöd för dom skulle spela ihop sig inför 
Halörcup nästa helg.  
 
Härligt med utmaning i detta strålande väder. Det var ett fysiskt spelade Köpingebro IF som tog tag i 
taktpinnen, men Veberöd stod upp bra och pressade tillbaka Köpingebro IF och efter 5 min kunde 
Veberöd ta ledningen med 1-0. Det var ett ställningskrig på mittfältet under hela matchen och 
Köpingebro IF var ett starkt och bra lag. Med någon minut kvar av matchen kvitterade Köpingebro IF 
till 3-3 och match slutade rättvist 3-3.  
 
Nu laddar vi inför måndag då MFF kommer få stryk av Sveriges särklass vackraste lag  
IFK Göteborg. 
Möjligtvis näst vackrast men den himmelsblå tröjan är i särklass vackrast.  
Undertecknads kommentar.   
 
F 09 med Mårtens text. 
Så äntligen kom solen och värmen, lagom till vår andra hemmamatch. 
 
Vi mötte Svedala IF på ett soligt Romelevallen och efter 3*15 spelminuter blev slutresultatet 8-0 till vår 
favör👍� 
Själv var jag tvungen att jobba men sladdade in och såg de sista 5minuterna. 
Mogge, Lönne, Ella och alla spelare skötte detta med bravur i min frånvaro! 
 
Även Matilda Wennberg Bengtsson, domare för dagen, gjorde ett bra jobb under matchen och det 
gladde många av våra tjejer att ha henne där! 
 
Vill även passa på att rikta ett stort tack till alla som stöttat laget genom att köpa kakor! TACK! 
Det gjorde susen för vår lagkassa och möjliggör event såsom nästa helgs cup. 
Vi ser med tillförsikt fram emot en kommande kortvecka innehållandes bl.a. träning måndag respektive 
onsdag samt Staffanstorpscupen lördag 12 maj. 
 
P 8 och IF Löddes knatteserie med Fredriks text. 
Nu har vi varit o gästat Dalby i Löddeserien.  Underbart väder o humöret på topp, både för spelare o 
föräldrar. Tyvärr var organisationen idag inte helt ok med dubbelbokade planer o kall mat i kiosken. 
Spelmässigt såg det bra ut med fina passningar o löpningar mot tufft motstånd. Resultat för dagen. 3 
förluster o 1 oavgjord. Tråkigt med förluster men ändå helt ok. 

 
 
 


