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 Staffans veckorapport vecka 24 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Börjar med att undertecknad får nu en hel del felmeddelande om att veberod.com ej finns längre som 
mailadress. 
 
Några av er har mailat nya adresser, men inte alla. Återkom om ni vill ha veckobrevet. 
 
Tisdag och nu återstår en stor sista omgång av seriespelet och hela 22 matcher väntar i helgen. I princip 
alla VAIF:s ungdomslag i spel med få undantag. 
 
Avslutning i IF Löddes knatteserie och båda lagen i P 7 samt ett lag i F 7 på plats. 
 
Sista träningen i knatte denna lördag. 
 
Herr senior. 
Så kom äntligen beskedet om division 3 Södra Götaland och efter lite tjafs blev beslutet som Veberöds 
AIF ville och de 2 matcherna i juni kommer att flyttas till augusti.  
 
Innebär att vårträningen avslutas snart och träningen startar lite tidigare efter semestern. 
1 augusti kl. 14.00 Vellinge IF på Romelevallen. 
 
Knatte och Jessicas text. 
Näst sista gången på knatte. Vi hade uppehåll tills sista laget skulle fik. Då öppnade sig himlen. 
Men innan dess så var ok men kallt.  
P 7 var och spelade Lödde och något färre knattar på plats. Ca 55 stycken. 
 
Nu har vi en gång till med träning då det blir korv och bröd till alla knattar och ledare. 
 
Sen blir det sommar lov för våra knattar. Vi ses åter igen den 15/8. 
 
Fotbollsskolan. 
Härliga nyheter! 
Från 22 anmälda blev den sista anmälningsdagen full av anmälningar och plötsligt är antalet 35! 
Underbart! 
 
Hörs på fredag och nytt rekord i antal matcher då det ska spelas 22 matcher denna helg. 
 
Staffan 
 
Matcher i helgen. 
U 15 med Jims rader.                  U15 Kvarnby - VAIF 1-1, Skåne serien. 
 
Vi förlorade mot Kvarnby IK i november i Vintercupen så vi visste vad som väntade.  
 
Alltid tufft att spela mot Malmö lag som har en annan mentalitet på planen... killarna står upp bra och vi 
har 1-0 men domaren hittade 7-8 min tilläggstid fast det inte varit några frisparkar eller annat avbrott.  
 
Kvarnby IK får in en sen kvittering och vi får en pinne med hem. Överlag en bra insats och en lärdom att 
matchen inte är över förrän domaren blåser av. 
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F 14 med Henriks text. 
Hemmamatch mot Glumslövs FF och det blev inte riktigt det där hårda motståndet som vi hade förväntat 
oss. Veberöds tjejerna dominerade fullständigt och slutresultatet speglar matchen på ett bra sätt, vinst 
med 12-2 
 
P 13 och Jim igen. 
U13 VAIF- Skegrie BK 2-1, träningsmatch  
Extra insatt träningsmatch mot Skegrie BK där vi kommer oftast rätt i våra positioner både i försvar och 
anfall.  
 
Många av våra nya killar gjorde sin bästa match hittills i den vita tröjan vilket var väldigt roligt att se.  
 
Inför tredje perioden är vi i underläge 0-1 men lyckas vända matchen till seger.  
 
P 13 (08;or)  med Dennis text.  
Lördag och 9  manna match i P 13 serien. 
Vi tog emot Staffanstorp United hemma. 
 
Nu var killarna taggade på revansch efter en tung förlust mot Torns IF. 
Vi gjorde allt vi tränat på och hade initiativet genom hela matchen. Vi förde matchen med snabba 
förflyttningar i sidled med hela laget och snabba förflyttningar från kant till kant genom hela matchen och 
gick av plan med en vinst 2-1. 
 
P 12 och Dennis igen. 
Lördag och 7 manna match P 12. 
Vi tog emot Torns IF hemma! 
 
Torns IF var spelförande från första sekund och vi fick inte spelet att fungera trots idoga försök att rulla 
boll på mark. 
Vi måste fortsätta jobba med tempo och mottagningar. 
 
Torns IF var storleken större idag och åkte hem med en vinst i bagaget. 
 
 
F 11 med Mårtens text. 
Denna helg stod två bortamatcher på spel. 
 
Lördagen spenderade vi i Lomma och mötte Borgeby FK i B-serien. När vi anlände förberedde vi oss på 
att spela i regn och kraftig blåst men strax innan matchstart blev det uppehåll.  
 
Matchen startade i ganska högt tempo och det var två fysiska lag som möttes. Våra spelare har en 
betydligt yngre medelålder och det börjar nu bli svettigt att möta spelare som är huvudet längre.  
MEN våra yngsta spelare står upp otroligt bra i sammanhanget! 
 
Resultatmässigt följs vi åt länge men mycket orättvist tar hemmalaget ledningen med 2-1 inför sista 
halvlek.  
 
Vi fortsätter att spela enligt vår spelmodell och lyckas göra två mål till i sista halvlek, ett rättvist utfall på 
alla sätt! Mycket bra kämpat! 
 
I söndags åkte vårt lag i C-serien till Vellinge.  
Med endast två avbytare startade vi matchen på ett kontrollerat sätt och efter halva matchen så ligger vi, 
mycket orättvist, under med 2-1. 
 
Vellinge IF har haft två farliga lägen men Veberöds töserna dominerar.  
Trots dålig utdelning på våra chanser fortsätter vi med mycket fint spel där vi har en helt annan rörelse än 
motståndarna. 
 
Efter många bra uppspel får vi också utdelning, vi lyckas göra 7 mål till innan domaren blåser av. 
Detta var den bästa insatsen vi gjort i C-serien rent spelmässigt och det är fantastiskt roligt att bevittna 
tjejernas insats idag! 
 
Nästa helg spelar vi de två sista matcherna för vårsäsongen. Lördag hemma mot FC Möjligheten och 
borta söndag mot Hyllie IK. 
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P 11 med Jespers rader. 
Åkarps IF vs VAIF sydvästra A1 
 
Ett spännande möte mot Åkarps IF, för ett år sen mötes vi i första  gruppspelsmatchen under Halör cup. 
Där vi vann med 4-0.  
 
Var stod vi nu jämfört med varandra?! VAIF satte full fart och tryckte ner Åkarps IF långt ner i bannan. Det 
var spel stundtals enbart på Åkarps planhalva. 
 
Åkarps IF liknade ett försvarande handbollslag. Tror vi kom upp i 29-3 i målchanser och ett bollinnehav 
på 80/20 till VAIF:s valör. Imponerande! 
 
Värpinge vs VAIF sydvästra B 1 
Sista matchen för vårsäsongen i B1. Vi började bra men sen blev det väldigt omständligt, ingen energi 
och vi låg alldeles för långt våra motståndare.  
Vi försökte peppa igång killarna men icke. Hade önskat lite mer jäklar anamma från killarna idag då det 
var sista matchen. Vi tar nya tag. 
 
P 9 och Jessicas text. 
Denna söndag var vi uppe före tuppen. Det ena laget tog sig till Lomma och det andra till Genarp. 
I Lomma fick vi hjälp av Roger som ledare. 
 
I första matchen så tog GIF Nike tag i matchen direkt, dem förflyttades snabbt och bytte platser hela 
tiden.  Våra killar hängde inte med alls. Så i första halvlek rasade målen in. 
 
I paus så peppade vi spelarna. viktigt att vi håller positioner och våra markeringar. 
 
I andra halvlek så blev det ett helt annat spel från vår sida.  
Vi spelade bollen till varandra och höll våra positioner och markeringar och killarna fick tillbaka 
självförtroendet. 
Vi gjorde några mål innan paus. Killarna var glada och taggade till sista halvlek. 
Nike var trötta pga. sitt spel. Vi fortsatte med vårt spel. Matchen slutade 10-8. Vilken match våra killar gör. 
Wow! 
 
I förmiddags stod Genarps IF för motståndet, vi var många killar som inte kunde och fick därför be några 
killar i P8 att hjälpa oss! Det började lite förvirrat från vår sida och Genarps IF spelade rätt fysiskt vilket 
killarna inte var beredda på. 
 
Vi släpper in 2 rätt snabba mål och sedan börjar vi komma in i matchen. Killarna fick till ett fint spel 
emellanåt och vi skapade några vassa målchanser. Killarna var mycket duktiga och det var en jämn 
match som slutade 3-1 till Genarps IF. 
Med tanke på att det var ett i princip nytt lag för dagen så gjorde killarna ett väldigt bra jobb och det såg ut 
som att de hade väldigt roligt på planen! 
Vi vill tacka Gabriel, Charlie och Angelino från P8 som hjälpte oss idag . 
 
F 7 och Markus text. 
Söndag 7/6. Premiär i Staffanstorp för våra F 7 i Löddes knattespel, och lagets första matcher utomhus 
någonsin. Två matcher där Staffanstorp F 8 stod för motståndet i båda matcherna.  
Staffanstorp med stor trupp födda 2012, dom ställde upp med två lag.  
Åldersskillnaden speglade matchbilden något, och med deras rutin från fjolårets Lödde spel.  
 
Men vi stod mot bra! Tjejerna tröttnade inte och ville fortsätta spela. Hög revanschlust nästa helg i 
Löddeköpinge. 
 
P 7 med Christoffers text.        Veberöd Vit - Lödde Röd 
Vi möte ett Lödde där spelarna var 10 cm längre och 10 kg tyngre. 
Killarna kämpade på men hade problem i försvaret då Lödde spelarena var så pass mycket större. 
Det var svårt att göra mål när Lödde backade hem och ställde upp som ett handbollsförsvar. Vi hade inte 
nycklarna till att lösa upp ett sådant försvar, än.... Men killarna kämpade på och försökte hålla sina 
positioner. Så förlust med ett par bollar. 
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Veberöd Vit - Lunds Bois 
Inte så mycket att skriva om, killarna jobbade på bra, höll sina positioner och bollarna trillade in med 
jämna mellanrum för vår del. 
 
Veberöd Svart - Harlösa IF 
Jämn tillställning där vi drog det längsta strået till slut. 
Killarna jobbade för varandra och visade moral, då vi låg under med 2-0 med 5 min kvar, men lyckades 
vända och göra 3 mål. 
 
För att vara ärlig så hade inte Harlösa IF mycket att säga till om då! Killarna låg rätt i sina positioner och 
försökte att passa varandra. Gedigen arbetsinsats av hela laget. 
 
Veberöd Svart - Lödde Blå/Harlösa 
Lödde kom med bara 4 spelare så de fick låna in några spelare från Harlösa! 
 
Även den här matchen blev en jämn tillställning, där vi kämpade på men fick inte in bollen. Men, killarna 
försöker verkligen tänka på att hålla sina positioner och inte hela tiden bara driva, utan ibland såg vi prov 
på bra spel där vi lät bollen göra jobbet.  
 
 
Här låg vi också under med ett par bollar inför de sista fem.  
 
Då gav spelarna järnet och  lyckades reducera, men närmare mål än två stolpträffar kom vi tyvärr inte. 
 


