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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Fotbollen på högvarv och blandade resultat som alltid, tyvärr åter en förlust för Herrar A hemma mot 
Åhus Horna BK med 3-1 efter en ledning för VAIF redan i första minuten av Mattias Jönsson, men tyvärr 
åter en förlust. Börjar kännas lite prekärt med 7 poäng efter 7 omgångar och 2 förluster hemma av tre 
spelade. Hoppas på ett bra resultat redan i kväll tisdag då laget möter Öja FF borta. 
 
Damer A.  
Fortsätter att vinna och en stabil seger borta mot Österlen FF med 4-0. 
  
Herrar B med en stabil 4-1 seger mot Stehags AIF på Romelevallen och laget i serieledning. 
  
Damer U vinner på w.o. som är ett satans verktyg och som ingen vill vinna på papper. 
  
P 16 Skåne. Gör en bra match mot IF Lödde som är obesegrade i serien och IF Lödde vinner matchen 
på Romelevallen med 1-0. 
  
F 15 Skåne får sin största förlust sen laget började spela i Skåneserien 2015 och förlorar hemma med 
0-5 mot Åhus IF som går upp i serieledning. 
  
Dansgalan. 
5 dagar dit när hela Veberöd är på "benen" och ett av föreningens största arrangemang ska sjösättas. 
"Chefen" Nils-Åke mailar följande status. Vi räknar med ca 600 matgäster och ja dansgolvet är lagt, 
kablar dragna både för el och vatten, en bar på plats.  
Känns bra för då blir vi fler matgäster i år än 2015. Nu ökar också förköpsförsäljningen till fredagen 
markant och ett bra väder lovas också under helgen. 
  
EM-tips. 
Då landar en massa tipskuponger i era brevlådor idag eller i morgon. Hjälp undertecknad att dela ut 
dessa till spelare, grannar, arbetskamratet släkt o vänner. 
  
EM tipset 2016 kör vi tillsammans med Södra Sandby IF som är med på racet och att potten ska bli 
den största genom alla år. 
Vi börjar försiktigt med att 100 kuponger kommer in och 10 000 kr i potten, men bir besviken om den 
inte blir större till slut. 
  
Matchreferat. 
Herrar A.  
Förlust 1-3 mot Åhus Horna BK. 
 
Damer A. Bennys text. 
Lördagens match spelades på vackra Österlen, närmare bestämt i Skillinge. Det var ett inbjudande och 
härligt fotbollsväder, samt en väldigt idyllisk idrottsplats. Vi visste att detta var en riktigt svår bortamatch, 
mot ett lag som gjort väldigt bra resultat hittills under säsongen. 
Det syntes tydligt på tjejerna innan match också, de var laddade inför uppgiften. I den första halvleken 
är det Sandbytjejerna som styr spelet utan att spela på topp, och chanserna som skapas räddas av en 
duktig hemmamålvakt. Vi vaskar fram massor av hörnor, som dock alla blir resultatlösa. 
Tjejerna försöker rulla boll och fyller på med spelare i anfallen som vi pratat om innan match, och det 
blir jobbigare och jobbigare för hemmalaget att stå emot, och de ser rejält trötta ut när halvtidssignalen 
kommer. 0-0 i halvtid. 
 
Den andra halvlekens första minuter har hemmalaget en del bollinnehav och försöker lyfta upp spelet. 
5-10 minuter in i halvleken börjar vi få igång spelet bättre och bättre och Österlentjejerna får det 
kämpigare att stå emot. Vi fortsätter att skapa hörnor och även fler målchanser och i den 61:a 
matchminuten lyckas vi äntligen överlista den duktiga hemmamålvakten. Efter målet lyfter vi spelet och 
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har emellanåt riktigt fina kombinationer och många spelare med i anfallen. Målen kommer också med 
jämna mellanrum nu och slutresultatet blir 0-4, en viktig och välförtjänt seger i en svår bortamatch. 
Österlens FF är ett bra lag som säkert kommer att ta många poäng i årets seriespel. 
 
Herrar B. L-G:s text. 
B-laget tog ännu en bekväm seger när man besegrade Stehags AIF på Romelevallen med 4-1 efter 2-0 
i paus. Idag var det ett bra lag som ställdes på benen, en bra blandning av rutin och ungdomlig hunger. 
Detta var ännu match som präglades av ”höga toppar och djupa dalar”. Stundtals ser det riktigt bra ut, 
bollen går på ett eller två tillslag och vi kommer snabbt fram till många bra avslutningslägen. 
Tyvärr ”bränner” vi alltför många chanser, oftast rena frilägen som måste förvaltas på ett bättre sätt. 
Sedan kommer vi in i perioder då inte mycket stämmer, oftast beroende på man håller bollen för länge 
och passningsalternativet blir det sista valet. 
 
P 16 Skåne. Bosses rader. 
P16 Skåne -Lödde IF. 
Denna omgång hade vi att möta seriens hittills obesegrade lag i form av Lödde. Vi var före match 
överens om att vi skulle kämpa och prestera vårt bästa för att försöka ge dem den första förlusten i 
årets serie. 
Då vi vet att de är bra närde får rulla boll valde vi att sätta hög press från start. Detta lyckades fullt ut i 
första halvlek där spelet var jämt utan några stora målchanser åt något håll. I mitten på andra halvlek 
lyckades Lödde så göra 1-0 på en hörna där vi tyvärr missade i markeringen. 
  
Vi gjorde sedan tre byten, där en var pga. skada, för att försöka kvittera men lyckades inte med den 
bedriften.  
Matchen slutade alltså med förlust 1-0. Vi ledare är ändå nöjda med lagets insats då vi pga. skador var 
tvingade att låta ett antal spelare uppträda i ovana positioner och det löste dom med betyget väl 
godkänt. 
 
F 15 Skåne. 
Förlust 0-5 hemma mot Åhus IF. 
 
F 14. Rogers rader. 
VAIF/SSIF mot Hyllie IK 1. 
Då var det dags match, en härlig varm dag. Tjejerna hade stor press de första 15 minuterna. Det blev 
en kort dricke paus pga. det varma vädret, efter det fick inte tjejerna till något spel. 
I andra halvlek kämpade de på bra men fick ej till nåt spel. Fick en hörna när det spelats 15 minuter, där 
en av tjejerna lyckades sätta in ett mål. 
Vi lyckas hålla tät bakåt det sista 15 min så matchen slutar med vinst. 
Resultatet blir 1-0 till VAIF. 
 
P 14. Stefans text. 
Det blev en ny förlust idag mot Lunds FF i C-serien. Vi har svårt att hänga med i närkampsspelet men 
spelmässigt är vi inte sämre än många av våra motståndare. 

LFF gör 1-0 målet på en hörna där vi tyvärr inte riktigt hänger med men 1:a halvlek är spelmässigt jämn. 
Vi har några bra möjligheter att göra mål men bollen vill inte in i mål L. 

I 2:a tröttnar vi lite och LFF gör 4 mål i slutskedet av matchen. 

F 12 Harlösa IF/Veberöds AIF. Connys text.  
Här kommer ett referat från F04/05 Veberöd/Harlösa (i Jenny W frånvaro). 
Idag möte vi serieledarna Klagshamn på bortaplan och vinner rättvist med 3-0. På en halvbra gräsplan 
och med mycket blåst där medvind blev till stor fördel. 
Vi fick möjlighet att välja sida, vilket gjorde att vi valde att börja i motvind. Vi spelar en bra fotboll med 
säkert spel över hela banan och släpper inte till några målchanser som är värda namnet. 
I halvlek är ställningen 0-0 men lutar absolut över till vår fördel. I andra halvlek har vi medvind och med 
fortsatt bra spel kommer även målen tillslut. 
Helt rättvist gör vi på ett mönsteranfall 1-0. 2-0 låter dröja på sig lite väl länge, men efter många bra 
lägen trycker vi slutligen in det, skönt! 3-0 kommer precis i slutet men speglar matchbilden helt. Kan vi 
bara spela fotboll hela matchen igenom är vi väldigt svårslagen har det visat sig. 
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P 12 Svart. Henriks text.    Lunds BK – VAIF 
Lunds BK öppnade bra och vi hade det svårt de första 5 min. Men sedan klev killarna fram och vi 
flyttade upp spelet. Vi fick bra press på dem och de hittade inga uppspel. I mitten på första får vi straff 
som vi sätter säkert. Några minuter senare vinner ett av deras uppspel och skottet går in. Resten av 
första halvlek är vi på deras planhalva. I andra halvlek börjar vi lika bra och vi får läge efter läge. Vi gör 
0-3 på ett av dessa. Sedan har vi flera frilägen och skott men deras målvakt är riktigt duktig. Lunds BK 
har några farliga omställningar. Sedan får de 1-3 med drygt 10 min kvar. Det blir lite stressigt men vi 
reder ut det genom att alla kämpar och sliter. En riktigt bra match av oss där mycket av det vi tränat på 
fungerar. 

Allt börjar med att alla deltar i både försvar som anfall! 

P 12 Vit. Henrik igen.       VAIF – Svedala IF 
Match i härligt väder. Killarna börjar med bra passningsspel men glömmer bort försvarsspelet. Svedala 
kommer i omställning efter omställning men vi reder ut det. Till slut ramlar målet in, efter hörna, där vi 
glömmer bort markering. Spelet jämnar ut sig och vi vinner mer och mer boll. Båda lagen har flera lägen 
men inga fler mål innan halvtid. I andra flyttar vi fram ett steg och vinner bollen högt i plan. Efter flera 
lägen gör vi 1-1, efter snygga dribblingar och skott. Emellanåt glömmer vi bor försvarsspel men 
suveränt backspel gör att vi håller tätt. Vi gör sedan 2-1 där vår back byter och fortsätter sedan framåt. 
Skott och mål! EN jämn match som kunde gått hursomhelst. 
 
P 11 Svart. Anders text. 
Vi mötte på söndagen Löberöds IF i en, trots resultatet, mycket jämn match. Det blev förlust 9-3 men 
killarna vägrade att ge upp trots värmen och ett tufft motstånd. Är väldigt stolt över laginsatsen. 
  
P 11 Vit. Andreas rader. 
Hemmamatch på söndagen mot Bjärreds IF. Vi lånade in Patrik Sjöstedt som lagledare då en 
av tränarna samtidigt coachade lag svart, andra var på tjänsteresa. 
Jag fick berättat för mig att matchen startade trögt från vår sida, underläge 0-1 i halvtid. I andra tog vi 
över helt och bjöd även på tröstmål i slutet, slutresultat 3-2 till Veberöds AIF. 
  
F 10. Henriks text. 
I lördags spelade vi borta mot Lunds BK på Klostergårdens IP och det var inget snack om vilket lag som 
skulle vinna den här dagen. I halvlek hade våra duktiga tjejer en stabil 5-2 ledning och de visar, precis 
som tidigare seriematcher, upp ett fint passningsspel och i andra halvlek är det fortsatt övertygande 
spel. När domaren blåste av matchen hade vi välförtjänt utökat till 7-2 och vi är väldigt nöjda med 
tjejernas insats. 
 
P 10 Svart. Rickards rader. 
Match mot Kyrkheddinge IF under lördagen, ett lag som vi spelat väldigt jämnt mot tidigare, och de 
senaste två mötena har slutat oavgjort. Även denna match var jämn där vi tog ledningen med 1-0 efter 
en fin kombination, men Kyrkheddinge IF lyckades vända matchen trots vi hade spelmässigt övertag, 
och plötsligt ledde de med 1-2. Vi malde dock vidare och som så många gånger förr lyckades våra killar 
åter vända matchen och slutresultatet skrevs till 3-2 och vi var jublande glada.  

Som så många gånger förr så lyckas våra spelare plocka fram det där lilla extra fast de egentligen är 
helt slutkörda. 

P 10 Vit. Andreas text. 
Fredag kväll o bortamatch mot IF Lödde.  
Vi började matchen bra och hade ett par farliga anfall där vi inte får till det sista. Efter en tilltrasslad 
situation i straffområdet lyckas de få in 1-0. 
Bara min senare gör vi 1-1. Andra halvlek igång och som i första mycket kamp på mitten som vi oftast 
vinner o kontrar men inga mål. 
De kommer igen emellan åt och har ett par vassa avslut. När 5 min återstår får de ett läge o drar iväg 
ett skott som vår målvakt räddar men returen slåss in 2–1.  
Sen får vi ett gyllene läge, frispark precis utanför straffområdet. Slår den i muren men den kommer 
tillbaka och nytt skott men tyvärr i stolpen.  
Vi förlorar matchen med 2-1 men en jämn o tätt välspelad match där IF Lödde drar längsta strået o 
vinner. 
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P 10 Grön. Rickards text. 
På söndagen mötte vi Höörs IS där vi från början styrde matchen och segern var egentligen aldrig hotad 
och slutresultatet skrevs till 4-2 efter att de reducerat i sista minuten. 
 
P 9 Svart. Niklas text. 
Vi spelade jämnt mot Uppåkra IF i första halvlek. I andra så orkade inte Uppåkra IF stå emot 
vår kämpar glöd och passningsspel.  
Rättvis vinst med 5-1. Jag tycker att vi har höjt oss en nivå som lag i dom senaste matcherna. 
 
P 9 Vit. Jims rader.  
Den 5:e matchen i 7-manna P07 serien och Lunds Bois väntade på bortaplan. Vi kom väl förberedda 
efter en bra träningsvecka där vi fokuserat vidare på bredd i spelet.  

I den första halvlek gjorde vi 2 snabba mål redan innan 10 min var spelade vilket gav oss ett lugn och vi 
kunde verkligen spela runt bollen och låta Lunds BOIS jaga. I halvlek stod det 3-0 till oss. Den andra 
halvleken gjorde vi 4-0 direkt och därmed såg man att de tappade lusten. Matchen slutade med vinst 6-
0 men det kunde blivit betydligt större siffror. Kul att se att ett par av målen spelar vi på ett och två 
tillslag från backlinjen genom mittfältet och upp till anfallaren. Fin bredd i truppen med 5 nya sen förra 
matchen och fortfarande obesegrade i vår. 

P 7 IF Löddes knatteserie. Jespers text. 
Söndagsförmiddag med perfekta matchförhållanden på Borgeby IP. Strålande sol, bra stämning i laget 
och massor med publik. 

Vi pratade om att hitta rätt i positionerna och ta oss framåt i banan genom att passa runt bollen och låta 
motståndarna jaga boll. Men framför allt så fort motståndarna får ”låna bollen” så måste vi ligga nära 
spelarna så dom inte får något utrymme att kunna spela bollen. Vi tar tag i taktpinnen i alla matcherna 
redan från start, etablerar ett spel på motståndarnas planhalva och vi skapar lägen direkt i alla 
matcherna.  

Totalt 4 matcher fördelat på 2 lag och i den första matchen spelade vi mot Kävlinge GIF Grunden 
till vinsten som slutade 15-3 till VAIF var just hög press med ett fantastiskt passningsspel.  

Därefter spelade vi mot Genarp, blev en tuff match där spelet mellan lagen var väldigt jämnt, de som 
fällde till Genarps fördel var att Genarps IF ställde upp med 4 st 08 och toppade laget under hela 
matchen, matchen slutade 0-5.  

Nästa match blev mot Bjärreds IF: Vi pratade med grabbarna att röra på fötterna och fortsätta med vårt 
fina passningsspel. Det var inget snack slutresultat 13-0 till VAIF.  

Dagens sista match efter en fantastisk dag med massor med skratt och trevligheter var det dags för 
match mot Furulunds IK. Vi peppade killarna och pratade om: Gå nu ut och ha kul killar. Matchen var 
väldigt underhållande från start, Till den stora förtjusningen av all publik var Casper S riktiga bicykleta 
pass som Melvin fångade upp och satte full fart mot mål och drämde bollen i stolpen som sedan Casper 
S efter gjort en jätte löpning in i boxen efter sin bicykleta kunde trycka upp bollen i krysset. Årets mål?!? 
J J Målet finns på film. Slutresultat: 11-0 till VAIF.  

Hatten av för all killarna i laget som är så duktiga i sitt passnings och positionsspel. Xtra hedrande är 
när alla tränare i dom andra lagen kommer fram och berättar hur kul de är se Veberöds AIF spela fotboll 
och att dom är ett föredöme. Kul! 

  

Hörs igen på fredag/Staffan  

 
  


