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 Staffans sammanfattning vecka 21 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

En helg full med matcher men som ändå hamnar i bakgrunden av Dansgalan på något sätt. En 
Dansgala som slutade på topp och samlade 2 200 besökare och i princip dött lopp med samma antal 
besökare per kväll. Inga skandaler bråk eller annat "skit" och bra tryck som vanligt speciellt fredag med 
Perikles är på hög nivå. Vi lägger denna sista Dansgala bakom oss eller senaste? 

Eller finns det ett antal personer som vill driva detta lyckade arrangemang vidare? 

I lördags var det många som ville, gäller detta i nu? I så fall hör av er. Drifters först ute å Facebook med 
att denna dansgala i Veberöd med 2 200 besökare kan man ej lägga ner. 

Naturligtvis en viss sanning i detta påstående men då måste föreningen hitta personer för uppdraget. 

Lämnade den sista Dansgalan kl. 03.30 med att tacka orkestrarna och på dansgolvet fanns endast ett 
par en människa och en hund.  

Smålurig karl som sedan julas bor i bland militär fordonen med sin hund som i varje fall undertecknad ej 
ville ha i knäet även om undertecknad ägt hund eller familjen under mina drygt 65 år. 

En lömsk djävel som inte var helt pålitlig. 

Tackar Stefan Person fredag samt Camilla Munthe lördag för ett gott samarbete i "kassavagnen" som 
detta år innehöll mer Babskvitto än kontanter nästan. 

Till detta ska läggas Swish så att få till ett något så nära rätt sammanställning är inte möjligt utan här får 
föreningen invänta en sammanställning från banken till och med början av. 

Allt har inte kommit in till föreningens konto ännu men likväl redan 136 000 kr betalda via Swish och 
Babs och ett par terminaler som ej redovisats ännu, ett nytt sätt att betala i det kontantlösa samhället i 
framtiden. 

Fotbollen började på ett uruselt sätt med att Herrar A tappar poäng hemma mot Öja FF och 2-2. 
Matchen borta i tisdags med vinst mot division 2 laget IFK Hässleholm satt både i huvud och både ben 
för övrigt.  

Öjas första poäng och dubblad antal mål från 1-24 till 3-26 och 0 poäng till 1 poäng. 

Snabb revansch idag tisdag mot Staffanstorps United borta.  

Herrar A och en bruttotrupp enligt följande 
1. Nehar Maliqi, 2. Hugo Lindelöf, 4. Anes Begic, 7. Kristoffer Lindfors, 9. André Wihlborg, 10. 
Mattias Jönsson, 11. Selwan Aljaberi, 13. Adis Krasnici, 15. August Jönsson, 17. Philip Olsson, 
20. Linus Gerdtsson, 16. Mateusz Wierczorek, 12. Deni Dulji, 5. Eric Skiöld. 8. Joseph Owusu 
Tabiri samt 14. Filip Qvist. 19 Mathias Andersson samt 21 Viktor Björk. 
Mathias tillbaka från både sjukdom och skada och Viktor efter längre vistelse i Thailand. 

Hörs igen på fredag och även denna vecka med röd dag och kortare arbetsvecka för många. 
/Staffan 

Sammanfattning av helgens alla matcher.  
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Herrar A. Kristoffers text. 
En första halvlek där vi tar ledningen tidigt. Vi rullar på men lyckas inte sätta dit tvåan som med största 
sannolikhet stängt matchen. 1-0 ledningar alltid osäkra oavsett motstånd och dessvärre orsakar vi en 
straff i andra halvlek där dem gör 1-1. Även kort därpå åker vi på en kontring till 1-2. Full fart framåt och 
vi lyckas kvittera i slutet på en straff. Inte resultatet eller prestationen vi hade önskat och det är bara ta 
på blåstället, hantera med och motgångar som ett lag och ta revansch mot Staffanstorps United tisdag 
kväll.  

F 17. Thomas referat. 
Det blev en härlig torsdagkväll i Glumslöv. Förutom sol och nästan vindstilla fick vi se en härlig 
fotbollsmatch där det kändes som om proppen gick ur och vi fick utdelning på vårt anfallsspel. 

Vi hade ganska många (6 st) återbud av olika anledningar inför matchen men vi fick hjälp av Hanna, 
Minna och Emelie från F15 laget. 

Matchen började lite trevande och vi var lite försiktiga utan att släppa till några riktiga farligheter. Ju 
längre matchen gick tog vi över mer och mer och Glumslöv hade det jobbigt med vårt snabba 
anfallsspel. Efter 23 minuter dribblade Thea av några försvarare och satte snyggt 0-1 med skott från 
straffområdeslinjen. 9 minuter senare spelade Thea fram Minna Karlsson som sprintade förbi försvaret 
och satte iskallt 0-2. I paus talade vi om att inte släppa in motståndarna i matchen utan fortsätta i 
samma tempo och trycka på ännu mer utan att ta onödiga risker. 

Även andra halvlek började lite trevande men vi tog över mer och mer även i denna halvlek och efter 13 
minuter blev Thea fälld i straffområdet och straff! En straff som Elsa slog som om hon aldrig gjort något 
annat, otagbart för målvakten hårt nere vid stolpen och matchen var punkterad. I den 65: e minuten 
drog Hanna Amboldt in en stänkare i bortre krysset och nu var det spel mot ett mål. 10 minuter senare 
fick vi till sist utdelning på en av våra många hörnor då Ida Carlsson drog till och satte slutresultatet 0-5. 
Väl genomförd match av samtliga tjejer denna kväll, allt från en stabil backlinje, hårt arbetande mittfält 
och ett anfall med mycket rörlighet. Extra tack till Minna K, Hanna A och Emelie T som hjälpte oss 
denna kväll. 

F 15. Peters rader. 
Eftersom vi glömde skicka matchrapport förra helgen så kommer här 2 rapporter. 
  
Match 1 (förra helgen). Vi spelade en bortamatch förra helgen mot Borrby/Hammenhög/Österlens FF. Vi 
bestämde oss för att fokusera på vårt positionsspel, passningsspel och rörelse utan boll. Vi skulle våga 
rulla boll inom laget och inte bara spela långa bollar upp på topp. Spelmässigt var vi helt klart det bästa 
laget. Borrby hade nästan bara ett sätt att spela på då man slog långa bollar från målvakt eller back upp 
till deras topp. Denna tjej var stor, stark, snabb och enormt duktig på att täcka boll. Hon var i stort sett 
inblandad i allt som dom skapade. Förlust med 5-2. Måste ändå säga att vi är på rätt väg och tar med 
detta till nästa match. 
  
Match 2: Bortamatch mot Södra Sandby IF. Vi bestämde oss för att fortsätta spela vårt spel med bra 
passningsspel och rörelse utan boll och att verkligen våga spela vårt spel. Första 10 minuterna har vi 
stort bollinnehav där Södra Sandby IF bara får jaga boll. Denna match släpper det och vi spelar ett fint 
spel hela matchen. Vinst med 0-2. Helt rättvist. Nöjda tjejer och tränare idag. Grattis tjejer! 
 
P 15. Stefans rader. 
I fredags spelade vi vår 1:a bortamatch i vårens seriespel. En match mot Svedala IF som vi visste på 
förhand skulle bli tuff. 
Dels pga. sommarvärmen och dels pga. att Svedala är ett fysiskt lag. Båda lagen spelade bra och 
vägvinnande fotboll där Svedala till slut stod som slutsegrare. 
Killarna visade god inställning hela matchen och visade att de vässat närkampspelet en hel del. Vi hade 
några riktigt heta chanser men bollen ville inte in i mål denna fredagskväll. Resultat 3-0 
  
Stort tack för samarbetet i fredagskväll på dansgalan. Jag hoppas att vi kan fortsätta med galan några 
år till!? 
 
 
 
 
P 13. Henriks text. 
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P 13 mötte Lunds SK hemma på Svalebo i söndags. Första halvlek var jämn spelmässigt där de hade 
mer av spelet inledningsvis. De tar också ledningen. Tycker att vi kommer igång mer och mer och 
kvitterar en stund innan halvtid. Det fanns flera tillfällen där vi kunde spelat på ytan och därmed kommit 
igenom men killarna vill gärna spela kort och på medspelarna. En omställning till 11 manna som vi får 
jobba på. I andra halvlek trycker de ner oss och vi hamnar oerhört långt ner i plan. Vi har sedan svårt att 
lyfta upp laget och spelet. När vi hamnar så långt ner så skapar de så klart en hel del chanser. Med 
skicklighet och tur håller vi 1-1. Vi har väl ngt enstaka läge i andra halvlek men i stort ska vi vara mycket 
glada för att det blev oavgjort. Vi tar med oss att killarna kämpade hårt, vi såg bra försvarsagerande en-
mot-en i flera fall och Adam både boxade bort hörnor och greppade farligheter. Idag hade vi hjälp av 
Hampus och John från P05. Även Elliot från P06 fick hoppa in då vi sent fick återbud. Alla skötte sig 
utmärkt som alltid! 
 
P 12.  Andreas rader. 
Två hemmamatcher på lördagen, något trött tränare efter långt pass på dansgalan... 
Derby mot Dalby GIF i C-serie, en match där vi radar upp målchanser i första halvlek. Deras målvakt 
växte med uppgiften och höll undan, sen hände det som ofta händer när målen inte vill in, motståndarna 
sätter ett par istället. Förlust med ett par mål, synd då vi var värda minst oavgjort. 
 
Andra matchen mot Torns IF i B-serie, ett lag som inte hängde med denna gång. Vi rann ifrån redan på 
ett par minuter, vinst med tvåsiffrigt till slut. 
Tack till P06-lån, Elias och Elliot i första matchen, Zack i andra. 
 
F 11 Svart och Vit. Henrik med denna text. 
Två hemmamatcher i lördags på konstgräset och tjejerna fullkomligt lyser av självförtroende efter de 
senaste seriematcherna. Första matchen spelade vi mot Torns IF och det visade sig ganska snabbt att 
vi var det bättre laget. Det var i stort sett spel mot ett mål och även om vi har mött bättre lag så kan 
tjejerna ändå hålla en någorlunda fokus och vinner matchen med 11-0.  
 
I den andra matchen stod Oxie SK för motståndet och även i den här matchen var det Veberöds flickor 
som dominerade från början till slut och de vinner den här matchen med hela 13-0.  
Vi är naturligtvis mycket nöjda med dessa matcher och ser nu framemot Tjejcupen i Staffanstorp till 
helgen där vi kommer att få betydligt tuffare motstånd. 
 
P 11 Svart. Rickards rader. 
Tuff match mot Staffanstorps United där vi till slut förlorade med 5-3 efter en bra kämpainsats av 
grabbarna. Nu kör vi en spelledig helg och siktar på nästa match.  
 
P 10 Svart. Niklas text. 
P10 mot GIF Nike: 
Söndag och hemma match mot GIF Nike. Matchen startade i ett högt tempo och vi skapade otroliga 
chanser utan att gör mål. GIF Nike hade ett bra lag med individuellt duktiga spelare och en grym 
målvakt. Vi spelade fotboll vår bästa match i serien som slutade 2-2. Vi tränare var nöjda med matchen 
och spelet, nu ska vi träna avslut för denna helg missade vi för mycket. 
  
Vi avslutade vecka med att åka in med laget och se MFF – Norrköping, grabbar tyckte detta var en 
höjdare trots förlusten. 
 
P 10 Vit. Niklas igen. 
P 10 mot Löberöds IF 
Lördagen och borta match mot Löberöds IF. Vi dominerar matchen men ligger under efter första halvlek 
med 2-0. Det var en fysisk match och vi var det bättre laget. Löberöds IF hade en bra målvakt men vi 
missade för många målchanser. Vår första förlust 3-1 men mycket lärorik för grabbarna i laget. 
 
P 9 Svart. Jims text. 
A1, Bjärreds IF. 
En tuff match där killarna fortsätter spela sitt fina spel. Vi börjar dock med stressigt spel och det tar en 
stund in i matchen innan vi gör 1-0. Målet gör att vi kan lugna ner spelet och nu börjar killarna spela sitt 
fina passningsspel. Många fina spelmål. Vinst 4-2. 
 
P 9 Vit. Jim igen. 
B1, Husie IF. 
Ett spelskickligt lag i Husie IF. Både vi och Husie IF försökte rulla boll på marken och både vår och 
Husie IF:s målvakt fick jobba denna match där båda står för fina räddningar.  
Ju längre matchen går ju mer tar vi över. Vinst med 6-2 
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P 9 Blå. Jim åter. C1, Åkarps IF 
Tuffaste matchen i C serien hittills när vi möter Åkarp på bortaplan. Ett jämnt Åkarp där vi har svårt att 
komma genom då de spelar ett kompakt försvarsspel. Vi ligger under med 1-0 i halvlek. I andra gör vi 
två snabba mål. Sen pressar Åkarp oss tillbaka. De kvitterar i sista sparken i matchen. Ett rättvist 
resultat i 2-2. 
 
P 9 Grön. Jespers text. 
Idag fick vi besök av Lunds BK.  
Det var full fart från första början. Bra passning och positionsspel från oss. Halvtidresultat 6-0 till VAIF. 
Andra halvlek började och slutade som den första. Slutresultat 15-0 till VAIF. 
Verkligen tråkig match för båda lagen. Många killar som hängde med huvuden ifrån Lund BK.  
 
 


