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 Staffans sammanfattning vecka 38 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Plötsligt bara solen flödade över oss och helgen blev fantastisk. I Malmö dock var det ett regn av stora 
mått på söndagen och matchen mot Hammarby IF var lite i fara en kort stund, möttes av regnmassor 
som täckte hela vägar kring Pildammarna. 

Herrar A och tyvärr en förlust med 1-3 mot serieledaren och serievinnaren med 1-0 ledning till 
matchminut 63 och sedan svängde matchen över till Tomelilla IF fördel.  

Läser Tomelillas tränare i YA citat "förstår ej hur Veberöds AIF kan ligga i tabellens sämre skikt spelar 
en bra och teknisk fotboll" slut citat. 

En av de bättre matcherna i år enligt en del på plats och bra laguppställning och inte ett gult eller rött 
kort utdelades. 

6 poäng och + 8 mål bättre än Hanaskogs IS som nu är det enda lag som kan gå förbi Veberöds AIF 
med 2 omgångar kvar att spela.  

Ska ej hända med 2 matcher kvar av serien, men som skrivits tidigare klart när det är matematiskt klart.  

Återstår nu Rydsgårds AIF borta samt Önneköps IF hemma 23 september och 30 september. Båda 
lagen klara för division 4 spel 2018 redan och deras säsong räddad.  

Ungdomslagen ut i en massa matcher i helgen och flera lag med många sjuka fortfarande. 

Romelecupen 2018 
Redan idag 75 lag anmälda och Veberöds AIF med 30 lag. Rekordåret 2017 med 33 lag från VAIF kan 
slåss. Saknar fortfarande något/några lag i ett par åldersklasser. 

Hörs på fredag hälsar Staffan 

 

Referat från helgens alla matcher. 

Herrar A med Kristoffers text. 
Match mot serieledaren Tomelilla IF som vi vann mot hemma 1-0. Vi kände att de hade respekt för oss 
då det var en aning avvaktande start från deras sida. Första halvlek var ett ställningskrig, de hade ett 
par bra lägen och speciellt ett läge sticker ut där Hampus gör en väldigt fin räddning. Mattias har ett bra 
läge och även Demba oroar deras backlinje. 0-0 i halvlek och vi känner att vi är med i matchen. Vi tar 
ledningen i början av andra halvlek genom Demba som rinner igenom och sätter den säkert. Istället för 
att fortsätta blir vi avvaktande och låter Tomelilla IF ha taktpinnen. De får utdelning på en hörna med 20 
min kvar där vi tappar markeringen. Kort därpå kommer de förbi på kanten, slår snett inåt bakåt och 2-1 
är ett faktum. Vi trycker på, Demba har en jättechans på nick som tyvärr går precis utanför. På övertid 
rinner dem igenom på en ganska klar offside och gör 3-1. Tycker vi gör en bra match sett över 90 
minuter, vi kämpar men har inte det rätta flytet i avgörande lägen. Vi hade alla spelare tillgängliga vilket 
var ett stort plus, synd vi inte kunde haft samma lag i alla matcherna, då hade nog säsongen sett lite 
annorlunda ut. Härnäst väntar Rydsgårds AIF som vi alltid brukar ha bra och tuffa matcher mot, då är 
det minst 1 pinne som gäller.  
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F 17 och Thomas rader. 
Lördagens match mot seriejumbon Kvarnby IK var en match vi tog tag i från början. Det var vi som fick 
styra och ställa, bestämma tempo och mest av tiden var det vi som hade boll på motståndarens 
planhalva. Kvarnby IK försvarade med mycket folk och var nöjda så länge det stod 0-0. Vi blev lite 
stressade av detta och slarvade lite i passningsspelet och ville gärna slå avgörande bollar tidigt i 
anfallen. När Elsa kom runt sina försvarare och drog på ett skott som målvakten inte kunde hålla petade 
Emma in första målet och ett visst lugn infann sig. 

I andra halvlek var det vi som fortsatte anfalla, Ellen gjorde 2-0 och Sara satte 3-0 med en rökare rakt 
upp i krysset! Vi hade hållit nollan nästan 4 hela matcher när Kvarnby IK reducerade i sista minuten och 
fastställde resultatet till 3-1. Detta var vår 5:e raka seger i serien och vi har redan nått det antal poäng 
(15) jag satt som höstens mål. Med 4 tuffa matcher kvar har vi nu allt och vinna och absolut inget att 
förlora.  

F 15 med Rogers rader. 
Borta match F 15 mot BK Höllviken 9-manna.  
En match som börja med högt tempo och bra passnings spel. Vi radar upp en hel del farliga målchanser 
och klart det bättre lag i första halvlek. Leder rättvist med 0-1 i halvlek. 
Andra halvlek börjar vi direkt med en farlig målchans men deras målvakt gör en bra räddning. Efter 10 
min börjar vi tappat vårt spel och motståndarna kvittar.  
Två jättebra lag som möts, det kämpars i varje närkamp.  
Men tyvärr lyckas motståndarna sätta sina målchanser och inte vi.  
Förlorar matchen med 3-1. 
Vi ledare är jätte nöjda ändå och tar med oss det positiva från matchen trots förlust. 

P 15 och Stefans text. 
Matchen mot LB07 blev en jämn historia där vi var det mer spelförande laget. Killarnas prestation var en 
av de bättre i år. Bra spel matchen igenom och vi vågade hålla bollen inom laget i långa stunder. 

Vi hade en rättvis ledning med 2-0 i inför 2:a halvlek. I andra satsar LB07 än mer på långa bollar mot 
vårt försvar och spelet blir lite halvryckigt. Jag tycker att killarna står upp bra mot detta spel och 
fortsätter spela bra fotboll. Tyvärr gör LB07 två mål av lite slumpartad karaktär i 2:a medan vi inte lyckas 
sätta någon av de chanser som vi skapar. Slutresultat 2-2 
Jag vill ge en stor eloge till hela laget som gör en riktigt bra insats.  
  
F 13. Jenny med dessa rader. 
Bortamatch mot Torna Hällestads IF B- serien: 
En match som vi tvingades flytta fram en vecka pga. för få spelare. Lördagsmatch som nästan fick 
flyttas igen pga. vattensjuk A - plan. Men efter lite meck spelade vi på B- planen med domare från 
Veberöd.  
Torna Hällestads IF obesegrade i serien och vi pratar mycket om vikten av att vara på tå från 
början.  Tjejerna startar i rasande tempo och efter 3 minuter får vi vår tredje hörna, och vi lyckas peta in 
bollen i mål. Fortsatt bra press och vi har läge på fler mål, vi blir rejält trötta sista tio minuterna och det 
utnyttjar motståndarna och kvitterar. Andra halvleken börjar som första och vi gör 2-1 efter två 
minuter.  Nu väntar 28 långa minuter med många målchanser för båda lagen, vi blir återigen trötta och 
slarvar och på 3 minuter gör Torna Hällestads IF två mål. Det återstår då 1 minut av matchen och vår 
anfallare pressar högt upp i plan och målvakten blir stressad och vi trycker in 3-3 när det är 30 sekunder 
kvar! Absolut rättvist resultat.  
 
Hemmamatch mot SoGK Charlo, sydöstra serien: 
Härlig start på matchen när kallade spelare inte dyker upp och vi inser att idag har vi bara en avbytare, 
som egentligen ville/ skulle stå över pga. sjukdom. Men det är bara att spotta i nävarna och ge järnet för 
varandra. Och budskapet går hem, bra tempo i matchen och vi jagar mycket boll i början.  Men sedan 
kommer vi in i matchen och får in bollen i mål. Andra halvleken ser bra ut från början och vi petar in en 
retur på en hörna. Vi rullar på ganska bra men sedan tappar vi markeringar och hinner inte med 
blixtsnabba nr 14 som får på en fullträff som dundrar in strax under ribban.  Nu är vi riktigt trötta men på 
något härligt sätt lyckas vi stå emot och faktiskt skapa egna målchanser och vinner till slut med 2-1. Inte 
vår bästa match spelmässigt men alla tjejer ger 110 % på plan och stöttar varandra och det tar vi med 
oss! Kul att se tjejer som i vanliga fall vill byta ofta men som idag orkar en hel match utan att byta! 
 
Just nu mycket sjukdomar i truppen och av 20 tjejer får vi ihop 10st till lördagsmatchen och 10 st till 
söndagsmatchen. Vi har ingen ordinarie målvakt tillgänglig, och många tjejer får spela på ovana 
positioner. Stort beröm till alla tjejer i truppen. På lördagen är vi väldigt tacksamma att F03 inte har egen 
match och vi kan låna två tjejer. 
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Nu håller vi tummarna att alla tjejer som är sjuka tillfrisknar till nästa helg. 
  
P 13. Henriks text. 
P 04 mötte IF Lödde på bortaplan, och de visade sig vara spelskickligt lag med flera mycket snabba 
spelare. De var mycket trygga med bollen fastän vi låg högt upp i plan. Första halvlek kommer vi till en 
del bra avslut. Vi har ex 2 hörnor som mycket väl kunnat bli mål. IF Lödde kommer också till bra 
chanser. Adam i mål ligger långt ut och gör det fantastiskt bra när han avstyr bollar i djupled. De 
kommer dock igenom och gör 1-0. Precis innan halvtid gör de också 2-0. I andra fortsätter IF Lödde att 
flytta boll på ett säkert sätt. Våra killar flyttar med bra och håller dem borta från vårt mål. De har mest 
boll men kommer inte till så många lägen. Vi kommer inte till så många bra avslut. Våra killar jobbar 
mycket bra över stora ytor! Vi räcker inte till för att skapa många chanser framåt men en mycket bra 
insats! (resultat 2-0) 
  
P 12. Andreas text. 
Två matcher i söndags hemma, första mot Lunds BK i B-serie. Lite trevande spel i början, sen kom vi 
igång och tog tag i matchen. Lunds BK tappade sugen och målen rann på, slutresultat 11-0. 
Andra matchen derby mot S Sandby IF i C-serie. S Sandby IF tog ledningen i första, men ganska jämnt 
spel. Våra killar tappade humöret lite men vi peppade igång ordentligt i halvtid. Reducering och riktigt 
spännande i slutet men 1-2 höll sig matchen ut. Bra inställning och upphämtning i andra halvlek. Stort 
tack till 06-lånen Viggo Larsson och Kevin. 
  
F 11 med Stefans text. 
Bortamatch på lördagen mot Dalby GIF. Vi inleder matchen mycket bra spelar runt bollen och kommer 
till många avslut. Lyckas dock inte få hål på dem. Släpper in ett mål i andra halvlek och i det läget känns 
det inte helt rättvist. Vi fortsätter att spela bra och med sekunder kvar får vi en frispark ett par meter 
utanför straffområdet. Ida Sjöstedt knorrar in den i nättaket ala Roberto Baggio och direkt efter blåser 
domaren av matchen. 
 
Hemmamatch på söndag mot Lunds FF ett lag som vi alltid har mycket tuffa matcher mot. Tjejerna är 
taggade och inleder aggressivt. Återigen lyckas vi inte få dit bollen och åker på två baklängesmål. Vi 
samlar ihop oss i paus och går ut spelar riktigt bra. Lyckas vända matchen med tre snabba mål. När det 
är en minut kvar lyckas Lunds FF få in en boll och matchen slutar 3-3. Två riktigt bra matcher med bra 
passningsspel och en härlig vilja. 
 
P 10. 
Kommer på fredag. Ny tränare. 
 
P 9. Jims rader. A2, FC Trelleborg, vinst 2-0 
 
Svåraste motståndet i serien. Matchen börjar i högt tempo där vi i första halvlek för spelet men FC 
Trelleborg är mycket farliga i sina omställningar. Vi har flest målchanser, varav ett hårt skott i stolpen. I 
halvlek står det 0-0. I andra halvlek tar de över mer och mer då vi inte orkar vår höga press men vår 
defensiv är stabil och vår målvakt agerar bra när det behövs. När fyra minuter kvarstår av matchen gör 
vi ett fint mål på hörna och hinner även göra ett till i slutminuten. En skön seger med 2-0. 
 
B1, Bjärreds IF, vinst 3-1 
Bjärreds IF har vi alltid tuffa matcher mot och även så denna dag. Vi får inte igång något vidare spel och 
killarna är inte på topp i första halvlek. En match som står och väger en hel del. Vi leder i halvlek med 1-
0. I andra halvlek kommer killarna igång och inställningen blir bättre. Stundtals får vi igång spelet och vi 
klarar hålla tillbaka Bjärreds IF offensiv. Härlig seger med 3-1 även om spelet för dagen inte funkade till 
100 %. 
 
C1, Värpinge, vinst 3-2 
I början för Värpinge IF matchen och vi har inte riktigt glöden. De tar ledning med 2-0 men vi reducerar 
till 2-1 strax innan halvtid. 
I andra blir spelet bättre men Värpinge IF är inte ofarliga. Vi tar tag i matchen och vänder den till vår 
fördel.  
Killarna visar på bra inställning när vi vänder underläge till vinst med 3-2. 
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P 9 (8 åringar) Jespers text. 
Idag var det bortamatch mot Bara GoIF.  
 
Fantastiskt fotbollsväder, mycket folk och det var upplagt för en riktigt trevlig tillställning.  
 
Veberöd gjorde ingen besviken, Bara GoIF kom stort sätt inte över mittplan endaste gång.  
 
Vi kunde spela vårt spel med hög press från backarna och massor med spännande kombinationer som 
vi har övat på träning.  
6-0 till VAIF  
 
P 8 i IF Löddes knatteserie. Jesper igen. 
Ny dag nya möjligheter. Solen visade sin bästa sida och det gjorde även killarna med. 
 
Vi spelade två spännande matcher mot Staffanstorp United och Arlövs BI. Det bjöds på många och fina 
mål.  
 

 


