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 Staffans sammanfattning vecka 24 
 
 

 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
Helgen och Nationaldagen är över och in i en vanlig vecka, men också en underbar studentvecka i 
Lunds kommun och skolavslutning på fredag i Veberöd. Alltid något speciellet med denna vecka. 
  
Två härliga bortasegrar för Herrar A samt Damer A i lördags och söndags. 
  
Herrar A med en härlig 4-1 vinst borta mot GIF Nike satt ej helt fel och 4-0 ledning i paus redan. Adam 
med ett par svettiga räddningar vid 0-0 ska kommas ihåg. 
Viktor Rosberg nickar in 1-0, 2-0 Oliver Jönewi, 3-0 Oliver Jönewi samt 4-0 på ett kanonskott av Markus 
Larsson.  
Nu avslutar Herrar A med 3 hemmamatcher och på lördag BK Flagg som något överraskande leder 
division 3 före BK Olympic samt IFK Trelleborg. Därefter Tomelilla IF samt avslutas med Hittarps BK 
lördagen 27 juni och sen har föreningen under våren spelat mer än 300 seriematcher. 
  
Damer A Södra Sandby IF vinner säkert med 7-2 borta mot Lunds BOIS och nu återstår det 2 
hemmamatcher för laget.  
BK Olympic i Södra Sandby på lördag kl. 15.30 och på onsdag 17 juni kl. 19.00 väntar Dösjöbro IF på 
Romelevallen. 
  
Folkspel Cup och Bingolotto. 
Hade en bra känsla direkt efter starten av finalen och föreningens försäljning av Bingolotter och 
undertecknads förhoppning infriades med råge minst sagt.  
Skriver tisdag 9 juni och alla 500 Bingolotterna är ute till försäljning och lagen har ju ingen rätt till att 
lämna tillbaka och då är nästan 400 sålda. 
  
Idag har föreningen tagit hjälp av Göran Holmgren som är mannen bakom årets försäljning av annonser 
till Dansgala tidningen och fick frågan av föreningens ordförande Nils-Åke Stålring om hjälp att hitta 
sponsorer bland företagen i byn och köp av minst 10 eller fler Bingolotter till söndagens finalspel och 
efter ett par timmar i byn var alla slutsålda och Göran önskar fler att sälja in.  
  
Nu har föreingen beställt ytterligare 300 Bingolotter och i Göteborg frågar man om vi citat "äter 
bingolotter till middag" slut citat? 
Ingen seger på eller utanför plan får tas ut i förtid det kämpas på med denna försäljning i andra 
föreningar också.  
  
Kom ihåg att just din försäljning av bingolott kan avgöra det hela till Veberöds AIF fördel. Kämpa på 
alla! 
  
Helgens sammanfattning från i princip alla matcher som Veberöds AIF spelade. 
  
Herrar A. Fredriks text efter 2 matcher. Hyllie IK borta och GIF Nike borta. 
  
Hyllie IK-VAIF. 1-0. 
Det blev en rörig matchdag med återbud, avstängningar och spelare som inte visste när de skulle 
komma p.g.a. tenta. Men efter många sms och telefonsamtal fick vi i alla fall ihop en trupp som åkte till 
Hyllie. Som jag nämnt tidigare har vi en hyfsat bred trupp och kunde ställa upp med ett bra lag. Däremot 
minskar naturligtvis manöverutrymmet för oss tränare.  
 Vi startade matchen mycket bra och hade bra fart i våra anfall och lyckades komma in i press tillräckligt 
snabbt för att störa deras anfallsspel. Det dröjde därför inte länge innan den första målchansen kom. 
Efter vunnen boll på mittfältet fick Viktor Björk den på högerkanten. Då målvakten inte hunnit tillbaka in i 
mål, testar Viktor helt riktigt en lång lobb. Tyvärr missade han målet med några decimeter. Men vi 
fortsatte att arbeta väldigt bra över hela planen och fortsatte att skapa chanser. Alexander Fredriksson 
kom loss i ett friläge, men blev tveksamt avblåst för kampen i momentet tidigare. Oliver Jönevi kom 
gång på gång förbi deras mittbackar, men kom tyvärr inte närmare än en träff i stolpens insida. Viktor 
Rosberg fick iväg ett stenhårt avslut efter bra spel på sista tredjedelen, men målvakten räddade. Tyvärr 
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hände sedan det som så ofta händer när man inte lyckas göra mål på så många chanser. I första 
halvleks andra tilläggsminut förlorade vi ett motlägg på mittplan när vi var i anfallsläge och hann inte 
ställa om till försvar innan Hyllie slagit en djupledsboll som skapade ett friläge och vi fick ett tungt 
baklängesmål precis innan vilan.  
 Men spelarna hanterade det bra och i halvtid var vi övertygade om att en vändning var fullt möjlig då vi 
varit det bättre laget. Någon vändning blev det inte. Andra halvlek blev jämnare och vi lyckades inte 
skapa lika mycket som vi gjort i första halvlek. Visserligen tröttnade Hyllie rejält, men visade en stor vilja 
och offrade sig rejält i eget straffområde och blockade många av våra avslut. Det närmaste en kvittering 
vi kom var en ribbträff. Det ska dock sägas att Hyllie hade ett par farliga omställningslägen och anfall 
som också skulle kunnat resultera. Men sett till hela matchen känner jag nog att vi åtminstone var värda 
en poäng.  
  
Gif Nike-VAIF. 1-4. 
Det var en varm dag i Lomma och med tanke på att vi haft en tuff match bara två dagar tidigare blev jag 
lite orolig när uppvärmningen såg lite seg ut. Att vi skulle spela på konstgräs var däremot inget som 
oroade, vi har vunnit alla matcher på konstgräs i år.   
 När matchen startade var det Nike som direkt tog ett grepp och styrde händelserna. Mycket p.g.a. att 
vårt passningsspel var dåligt och att vi inte var riktigt vakna på deras djupledsbollar. Nike kunde mycket 
väl ha tagit ledningen under matchens inledning. Men när det gått tio minuter började spelet jämna ut 
sig och vår rörelse i anfallsspelet blev bättre och passningarna hittade rätt. Efter ett fint anfall som 
avslutades av Mattias Jönsson fick vi hörna. På denna hörna kom, som så ofta, Viktor Rosberg högst 
och kunde nicka in 0-1. Detta fick spelet att lossna än mer och tio minuter senare fick vi en frispark 
bredvid straffområdet. Tobias Karlsson slog in frisparken och Oliver Jönevi höll sig framme och slog in 
0-2. Bara tre minuter senare fick vi återigen frispark. Denna gång vid sidlinjen en bit in på Nikes 
planhalva. Ted Petrusson la den längs kanten till en löpande ytterback, Nicolai Paradis, som fick till ett 
fint inlägg som till sist dimper ner hos den andra ytterbacken Markus Larsson som elegant kan göra 0-3. 
Ytterligare tre minuter senare står matchklockan på 30. Då var det dags igen. Denna gång var det ett 
spelmål. Efter fina kombinationer på högerkanten hittar bollen in till Oliver Jönevi som kan göra sitt 
andra mål för dagen. Vi hann med att skapa ett par fina målchanser till innan halvtid, men 0-4 stod sig 
till paus. Precis innan halvleken var slut fick Nike ett friläge som Adam Ravn i målet gjorde en 
kanonräddning på. Denna räddning var väldigt viktig för att inte ge Nike den energi som ett mål hade 
gett dem i det läget.  
 I halvtid gjorde det täta matchandet sig påmint. Många spelare var slitna och hade småskador. Fyra 
spelare önskade få byta. En fick byta för att inte slösa bort alla byten i halvtid. Vi kom istället överens 
om att försöka ligga rätt i försvarsspelet, koncentrera oss på att hålla tätt bakåt och spela energisnålt.  
 P.g.a. detta blev andra halvlek ganska händelsefattig och antagligen väldigt tråkig att titta på. Vi skapar 
ett par halvchanser, Nike skapar ett par halvchanser. Men det hände i princip inget förrän i minut 85. Då 
slarvade vi lite och Nike kunde ta sig igenom vårt samlade försvar och reducera till 1-4. Detta var lite 
surt eftersom vi gärna ville hålla nollan för första gången i år. Men som sagt det var många slitna 
spelare. Hur som helst gladde vi oss åt vår första halvlek som, förutom de första 10 minuterna, var 
mycket bra av alla spelare. Dessutom höll vårt fina facit med idel segrar på konstgräs i sig. Det är 
kanske synd att det är så få konstgräsmatcher i vår serie. 
  
Damer A. Stefans text efter bortamatchen mot Lunds BOIS kommer när studentfirandet är över och 
dottern Elin tar sin examen denna tisdag.  
Grattis till er alla 96:or, Elin, Frida, Sanna, Emmy och Isabella som samtliga tar sin student denna tisdag 
på Polhemsskolan och spelandes i Damlaget eller Damer U. Frida som dock har slutat sitt aktiva spel 
men hjälper föreningen med att döma u-matcher. 
  
P 15 Skåne. Joakims rader. 
Vi går in i en match mot Österlens FF där 3 poäng var väldigt viktiga då vi spelar de två sista matcherna 
mot topplagen i serien, IFK Hässleholm och BK Olympic. 
Vi får en frispark mot oss en bit in i första halvlek som Österlen sätter. 
Vi har svårt att komma in i matchen och Österlen rensar bara undan bollen för att hålla resultatet. 
Vi kvitterar i 1a halvlek och har nästan allt bollinnehav. 
 
I andra halvlek fortsätter Österlen att slå bort boll men vi lyckas med några riktigt bra anfall och med 6 
minuter kvar lyckas vi äntligen få in mål nr 2 
Med vinsten toppar vi nu Skåne serien B med 7 vinster och 21 poäng. 
Bakom oss har vi nu Hässleholm och BK Olympic som nu har 18 poäng vardera. 
 
Vi satsar på en första eller andraplats i Skåneserie B för att ta en plats i Skåneserie A till hösten. 
Nästa match spelar vi på lördag 13/6 13:00 på Svalebo så kom gärna ner och heja fram en vinst!  
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P 15 Södra. Sunils text. 
MATCH REPORT 
P15 - Liga 06 IF/Svenstorps IF - Veberöds AIF vit (Södra series) 
’It’s hot at the top’ 

After another dominate display by VAIF, the P15 team took another 3 points to keep the pressure on 
Skanör Falsterbo IF at the top of the södra Skåne P15 series. The 1-5 win takes us to within just 1 point 
of the series leaders, who also have an extra game to play. Nevertheless, the win strengthens our spot 
in second position and puts the pressure on Skanör Falsterbo IF, who cannot afford to drop any points, 
especially as we play them in our last game. 

Injuries and a few players not being able to play, meant that VAIF had to play the game with just 2 
substitutes. This situation made worse by the weather, which was hot and sunny. 

The first half was very even with both teams seeing a lot of the ball, but it was VAIF who created more 
chances to take the lead. As in the previous game, VAIF was unable to make their chances count, 
until Nassir was able to take the ball to the edge of the Liga 06 penalty box and with a powerful left 
footed shot hit the ball into the roof of the net. So, we went in at half time 0-1. 

The half-time team talk was easy, ‘more of the same’. Our build up play from the back was great, with 
the boys passing the ball from side to side and building from the back and through the midfield superbly 
well. Some of our link up play down the left and right wings was a pleasure to watch, with some fast one 
& two touch passing to pull the defenders out of position to create space for the wingers to run down. 

VAIF totally dominated the 2nd half, with Liga 06 very rarely troubling the VAIF defence. As we grew in 

confidence, we started to push up and just 1 or 2 occasions we gave the Liga 06 attackers a bit too 

much space in our box. This resulted in a goal for Liga 06, where they were able to shoot the ball into 

our goal with their player totally unmarked. However, at this point it was 1-4 and apart from 1 or 2 

attacks from Liga 06, VAIF looked in control of the game. Again the frustration was that we did not have 

that ‘killer instinct’ in front of goal, missing many chances when we were either one on one with the 

keeper or when we just had to the keep the ball on target. Something to work on! 

The game finished 1-5, with goals from Nassier, Fabian, Leon, Naoul andYousef. Special mention must 

also go to Benjamin who played very well in the VAIF goal. 

Our next game is on 2015-06-18 19:00 vs. Sjöbo IF – a local derby and another must win game, if we 

are to have any chance to close the gap on the series leaders!       

    
F 14 Västra A. Thomas text. 
Sista seriematchen och 0-0 mot FC Rosengård innebär att vi är klara seriesegrare!! Vi ledare bugar och 
bockar för dessa fantastiska tjejer som aldrig ger sig, som kämpar och ligger i på varje träning och 
match. Dagens match mötte vi en motståndare som i perioder spelar bättre än oss men vi låter inte dem 
skapa speciellt mycket. Istället är det vi som skapar de hetaste och farligast målchanserna i våra 
omställningar. 6 segrar, 3 oavgjorda och 23-3 i målskillnad blev vårens resultat! 
  
Nu tänker vi ta chansen och försöka spela Skåneserien till hösten så får vi se hur det går. Innan 
hösten har vi en kvartsfinal i DM på onsdag att ladda om till. 
  
P 14 Vit Sydöstra. Thomas Prengnes text. 
Matchrapport P 14 Vit o hemmamatch mot Liga 06. En match som präglades av kamp då Liga 06 var ett 
fysiskt lag. Vi stod upp bra och vinner med 2-1 genom ett hörnmål och en omställning. Segern aldrig i 
fara då reducering kom i sista matchminuten. 
  
F 12 Svart Södra A. Peter Kronvalls rader. 
Vi var i Furulund med lag Svart. Första halvlek spelade vi bra och borde "dödat" matchen. Endast 
ledning med 1-0 och Furulund hade då inte skapat någonting. Andra halvlek har vi både skott i ribban 
och i stolpen. På något sätt vinner ändå Furulund med 3-1. Lite typiskt för denna säsong, vi har inte 
marginalena på vår sida och det känns som stolpe ut i många matcher. Tycker ändå att vi spelar bra 
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fotboll och är inte ett dugg sämre än våra motståndare. Målskytt idag var Jasmine. Vi tar nya tag till 
nästa match! 
  
F 12 Vit Södra C1. Roger Sjöstedts rader. 
Med både cup och match i serie C så var det en tuff dag med många spelare som var skadade. 
Men vi fick ihop ett lag tillsammans med 4 st. tjejer från F04/05 - Kajsa, Lova, Wilma och Basma. 
Vi mötte Askeröd som ligger sist men de hade 3 st. 02 varav den ena var målvakt. Tufft motstånd. 
Tjejerna kämpade men fick inte till spelet. De chanser vi hade tog vi inte. Så tyvärr blev det förlust 0-9. 
Det är bara att ta nya tag till den sista matchen innan sommar uppehållet 
  
P 12 Svart Sydvästra B2. Stefan Perssons text. 
Lag Svart mötte Torna Hällestad/Dalby på Tornavallen. Matchen började riktigt bra, 1-0 till oss efter 16 
sekunder. Men sedan blev det platt fall. Slutresultat 14-1! Nu gäller det att ta oss i kragen och skaka 
fram lite självförtroende i killarna. Johan blev dagens målskytt. 
  
P 12 Vit Sydvästra C2. Stefans Perssons text. 
Lag Vit gjorde en riktigt bra insats mot Höörs IS i C-serien. Bra spel, härlig inställning och fina 
målmöjligheter. Matchen var på väg att sluta 0-0 men i sista minuten lyckas Höör få till ett riktigt 
kanonskott och vinner med 1-0. Surt men stort plus till killarnas inställning. 
  
F 11 Sydvästra B. Veberöds AIF/Harlösa IF. Jenny Warnegårdhs text.    
Fredagskväll och match hemma mot Dösjöbro (som slog ut oss i semifinalen i Romelecupen) i strålande 
solsken! Idag hade vi ett härligt gäng med på match och de var taggade till tusen. Allt vårt prat om, och 
träning på, att hålla sina positioner fungerade idag utmärkt! Härligt snack av tjejerna på plan och 
avbytarna var med i matchen hela tiden med peppande ord till sina kompisar. Precis som i våra andra 
matcher fortsätter vi att skapa målchanser och gissa om glädjen var stor när vi efter ca 15 minuter tar 
ledningen! I halvtid fortsatt peppande och tjejerna ville verkligen vinna idag. Det visade de rakt igenom 
helat matchen, fina passningar, bra löpningar med och utan boll och i slutminuterna trasslar vi in mål 
nummer två! Stort beröm idag till hela laget från en storspelande målvakt, till lugna trygga backar, ett 
"lagom" rörligt mittfält och hungriga anfallare! 
 
F 11 Sydvästra C. Harlösa IF/Veberöds AIF. Jenny Warnegårdhs text. 
Söndagsförmiddag och fortsatt soligt väder även i Höllviken som stod för motståndet idag. Ett lag som 
spelar i A- och C-serien, och av de som var med idag på plan är fem av dem givna i startelvan i A-
serien. Tufft för oss som spelar med 04:or och 05:or att möta 04:or som normalt spelar i A- serien! Men 
tjejerna biter ihop och försöker få till ett eget spel, tyvärr handlar det mest om att försvara sig idag. Vi 
sköter försvaret och målvaktsbiten bra, men så fort vi försöker lyfta spelet är Höllviken på plats och 
stoppar oss. Vi skrapar ihop 5-6 målchanser, men är aldrig riktigt nära att sätta bollen i nätet. Även idag 
fokus på att hålla sina positioner och det gör de bra, tyvärr lite för snälla i bollkontakten och tappar 
därmed bollen. Förlust idag, men vi kämpar på! 
 
P 11 Svart Sydvästra B1. Henrik Bomans text. 
Trollenäs IF – VAIF 
Våra killar hade Champions League finalen i både huvud och fötter. Vi var inte alls på G inför matchen 
och det ändrades inte heller under matchen. Trollenäs spelade riktigt bra och fin fotboll och vi var för 
långt ifrån dem. De tog snabbt ledningen som de också utökade snabbt. Vi kom till några få anfall men 
hade en jobbig dag. Trollenäs fina spel i kombination med en mindre bra dag för oss gjorde att siffrorna 
rann iväg till 7-0.  

P 11 Vit Sydvästra C2. Henrik Bomans text. 
Linero IF – VAIF 
Vi pratade återigen om att springa mer och våga gå på mer. Idag gjorde killarna verkligen det. Linero är 
duktiga men vi matchade dem! Alla killar kämpade och de var spelmässigt bra och jämn match. Vi 
lyckades vinna den med 2-1. 

P 10 Svart Sydvästra Vit. Anders Sandgrens text.  
Kyrkheddinge matchen var lite tuffare än Husie IF matchen, dock spelar vi bra passningsspel men de 
pressade oss tidigare vilket gjorde det svårare att ta sig till avslut. 

Vi har flera chanser att avgöra matchen på slutet och trycker på bra men det ville sig inte. 

Sammanfattningsvis bra kämpat och det känns som vi är på rätt väg med spelet. Resultat 2-2. 
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P 10 Vit Sydvästra Gul. Andreas Nilssons rader. 
Vi spelade mot Husie IF borta lördag förmiddag. En mycket bra genomförd match, vi spelade lugnt och 
höll bollen inom laget. 

Även tur/skicklighet med målen denna gång, slutresultat 4-0. 

  
F 9. Sydvästra Röd. Henrik Rönndahls text. 
Det var på förhand nervöst när tjejerna skulle spela på samma plan där de tidigare sett Marta och 
Sjögran spela men de var taggade och känslan var från början väldigt bra men FC Rosengård gjorde ett 
tidigt mål på oss. Tjejerna gav dock inte upp utan tog tag i matchen och gjorde utan tvekan den bästa 
matchen hittills. Det där med att ta för sig och ge sig in i närkamper har de verkligen förstått nu och det 
gav ju också utdelning, vi vann matchen med 6-2 och det saknades inte chanser för våra duktiga tjejer 
att utöka målskörden. 
  
P 9 Svart Sydvästra Cerise och P 9 Vit Sydvästra Grön.  Rickards Saltin med dessa rader. 
Två matcher i helgen mot Kyrkheddinge och Svedala. Stabil insats mot Svedala där våra backar fyllde 
på med fina inlägg i sann Roberto Carlos-anda som resulterade i två mål och slutresultatet skrevs till 4-
1. Matchen mot Kyrkheddinge var jämn med stark vind som försvårade spelet. Ryckig match där vi 
stundtals föll ner för långt med laget och Kyrkheddinge såg ut att gå vinnande ur striden, men i sista 
matchsekunden forcerade vi in 3-3, vilket var ett rättvist resultat.  
  
Hörs av i slutet av veckan! 
  
Hälsn. Staffan 
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