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 Staffans sammanfattning vecka 42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare. 
Tisdag 13 oktober och om drygt två veckor sätter Veberöds AIF slutpunkt för detta räkenskapsår och 
om knappt en vecka spelas årets sista seriematch i föreningen. 
  
Nya seriesegrar firades i helgen och i år verkar det vara årgången 04 som tar storslam med hjälp av 
05:or i flickor 04/05. Både P 11 Svart och P 11 Vit vinner sina respektive serier och läs Henriks mail 
och sammanfattning. 
  
3 seriesegrar klara och det finns chans på fler men då ska flera matcher sluta med "rätt" resultat i sista 
omgången. 
  
P 15 Skåne med sin andra raka förlust och årets första hemmaförlust. 9 raka segrar i våras och med 4 
raka i höst har det gått lite grus i "maskineriet" och 3 förluster på de sista 4 matcherna, men än en gång 
tufft motstånd varje match.  Denna helg Bjärreds IF som vinnare och förra helgen Husie IF. Båda dessa 
lag i toppform med flera segrar på rad efter en trög höststart. HIF borta i helgen, men chans på 
serievinst finns fortfarande men det kan också sluta med en 4:e plats. 
 
F 12 Vit också inblandad i serietopp och avslutar borta mot Furulunds IK i en ren seriefinal.  
 
Referat från alla föreningens matcher i helgen. 
Hörs på fredag/Staffan 
 
Juniorlag. Lars-Göran Mobergs rader. 
J-laget avslutade säsongen på ett sätt som speglar hela höstsäsongen, dvs. antingen har de spelat 
oavgjort eller åkt på en knapp förlust. Lördagens hemmamatch mot serieledaren Tomelilla IF slutade 
med onödig 1-3 förlust. Onödig i den bemärkelsen att man inte var vaken de första 10 minuterna utan 
släppte in två skitmål efter total avsaknad av kommunikation med varandra. Efter denna mediokra start 
lyfte man sig och styrde matchen i stort sett restande 80 minuter. T 

Tomelillas 3-1-mål kom på stopptid när i stort sett hela VAIF-laget tryckte på för en kvittering. Problemet 
var idag, som så många andra gånger, att man har så förbaskat svårt att göra mål. Chanser saknades 
inte heller denna match; antingen så träffade man trävirket, eller så dök det upp en motståndare på 
mållinjen och rensade undan när målvakten var överspelad eller så var man helt enkelt inte på hugget 
tillräckligt när chanserna dök upp (det går inte att tveka eller fundera när bollen dimper ner framför 
fötterna när man befinner sig inne i målgården).  

Målskytt var Tobbe K och dagen plusbetyg går till Simon K för sin inställning och ”jävlar anamma” i varje 
situation. 

P 15 Skåne. Johan Jönssons text. 
Bjärred hemma i lördags. Förlust med 4-1. Alla förberedelser (träningarna i veckan) och uppvärmningen 
kändes bra inför matchen men för tillfället är det något som saknas.  
Grabbarna har rätt inställning och jobbar på, dom slutar aldrig att spela. 
Men för tillfället har vi väldigt svårt att få in bollen och har blivit slarviga i vårt försvar arbete.  
Vi hade en hel del målchanser men lägger oftast bollen utanför. I försvaret kommer vi fel i markering 
och gör en del enkla misstag när vi "bara" ska få bort bollen. 
Vi gör mycket som är bra också, jag är absolut inte besviken på grabbarna. 
Som jag har sagt innan så finns det inga "dåliga" lag på denna nivå utan det gäller att vara på tå i 80 
min. Ett misstag straffar sig snabbt. 
Det gäller även att ha lite tur och det har vi inte med oss. 
Vi får fortsätta jobba på i veckan och hoppas vi kan ta 3 poäng med oss hem på söndag borta mot HIF! 
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P 15 Södra. Johnny Jönssons text.  
Möter Liga 06 som ligger strax under oss i tabellen. Hoppas på ett bra resultat beroende på laget börjat 
bli mer samspelt och bollsäkra med bollen. Vill komma tillbaks till spelet vi såg i perioder mot Tomelilla. 
Har för dagen lite tyngd i anfallet med Hampus som bör ge oss lite längre bollinnehav och tid för 
mittfältare med flera att visa sig och ”flytta upp” och skapa tryck mot Liga 06.  

Visst blir det som Bengt pratade om inför matchen. Vi har 3-0 efter 15 minuter och spelar vackert från 
Linus i målet som agerar extra back en bra bit ut på planen fram till sista avbytare. Vi spelar till vänster, 
vi spelar till höger, vi spelar upp central på mötande mittfältare, backar följer med i anfallet efter brytning 
och mittfältare faller ner och tar backens plats. Vi skjuter långskott, Vi spelar snett inåt bakåt, Vi (Troy) 
snor bollen av drällande försvarare och gör 2 vackra mål. Några fina genomskärare från Samuel till 
löpande anfallare. Kort sagt ett väldigt omväxlande anfallspel och mål från många fötter och som vanligt 
ett stabilt försvar som under matchen endast släpper till 3 tama långskott. Matchen slutar 11-0 på en 
vacker oktobersöndag och beröm till samtliga för inställningen och kreativitet matchen igenom. Återstår 
en match i serien och vid vinst har vi chans på 3:e-4:e plats vilket är riktigt bra jobbat med detta ”nya” 
lag. 

F 14 Skåne. Thomas Igelströms rader. 
Söndag eftermiddag och bortamatch mot Åhus. Endast den andra matchen (av 10) som vi spelat på 
naturgräs. Våra tjejer hanterade underlaget på ett mycket bra sätt och gjorde ännu en gång en mycket 
stark prestation. 
Vi hamnade i underläge i första halvlek och var lite tveksamma och blyga mot ett fysiskt Åhus. Vi hade 
dessutom lite problem med skador och illamående före (åksjuka) och under matchen. 
10 minuter in i andra halvlek kvitterade Ida Ullner på ett vackert långskott. Efter det skapade vi minst 
lika många chanser som motståndaren men när vi summerar eftermiddagen vänder vi hemåt mycket 
nöjda över att tagit ännu en poäng mot ett topplag i serien. 
Nu återstår endast en match på fredag hemma mot Vellinge. 
  
P 14 Sydvästra. Thomas Prengnes text. 
Match borta mot Staffanstorps GIF och ny förlust med 3-0. Det som dock skilde denna match från 
tidigare var killarnas inställning som var riktigt bra. Kämpade och krigade på ett positivt sätt. Ett stort 
tack till de 4 03:or som hjälpte oss. Kom in och spelade "enkelt" med bra vilja och gjorde det bra. 
  
F 12 Svart. Peter Kronvalls text. 
Vi var i Höllviken och spelade match. Deras konstgräsplan är av den gamla sorten. Bolltempot betydligt 
högre än vårt naturgräs. Vi spelade jämnt och det var mycket kamp. Det stod 0-0 i halvlek, vilket jag 
tycker var rättvist. Andra halvlek är även mycket jämn, men Höllviken vinner med 2-0. Ett oavgjort 
resultat hade varit mer rättvist. Vi tar nya tag till nästa helg. 
  
P 12 Vit. Stefan Perssons text. 
Dagens bortamatch mot Torna Hällestad/Dalby förlorades med 6-1. Båda lagen spelade bra fotboll men 
Torna Hällestad var effektivare framför mål. 
Dagens målskytt: Albin. 
 
F 11 Veberöds AIF/Harlösa IF. Jenny Wanegårdhs härliga rader. Underbar läsning. Man ska fira 
seriesegrar! 
Fredagskväll och match hemma mot Trollenäs IS (som spelade i A- serien i våras!). Taggade tjejer som 
tror att det behövs en poäng för att säkra seriesegern. Vi spelar nervöst och kommer inte riktigt igång 
med vårt spel, Trollenäs försvarar sig med långbollar men skapar inte många målchanser. Vi skapar 
matchen igenom massvis med målchanser men bollen vill inte in. Vår målvakt räddar en straff i första 
halvlek. 0-0 blir slutresultatet i en match med högt tempo men för många felbeslut i avslutningarna. 
  
Men strunt samma för tack vare all publik på plats får tjejerna uppleva en magisk serieseger med jubel, 
guldhattar, T-shirts, rosor, passande bubbel och raketer!!! Efteråt går hela truppen på 21 av 22 tjejer 
med föräldrar, släktingar och kompisar med tända facklor genom byn till Romelestugan där firandet 
fortsätter med pizza, massa skratt, segerramsor och ännu en segerdans! 
 
F 11 Harlösa IF/Veberöds AIF. Jenny igen. 
Hemmamatch mot Tomelilla IF, 3 poäng idag och vi har en teoretisk chans på en tredje plats! Vi spelar 
fin fotboll och Tomelilla skapar inte mer än en handfull målchanser genom hela matchen. Vi tar 
ledningen i första halvlek och det ser bra ut. I andra åker vi på ett snabbt baklängesmål och sedan får vi 
en straff emot oss som vår målvakt är på men inte lyckas styra bort. 1-2 och tjejerna pressar på högt i 
plan, vi kvitterar till 2-2 och sista tio minuterna skapar vi 10 målchanser till, men ribba, stolpar och en 
duktig målvakt hindrar bollen från att rulla in. Oavgjort som tyvärr känns som två förlorade poäng idag. 
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Nu ska vi göra allt för att ta tre poäng i sista matchen och kriga om 4-5:e plats! 
 
Vi ledare och tjejer i laget trivs riktigt bra tillsammans med gänget från Harlösa, och vi ser alla framemot 
ett fortsatt samarbete och att få lira i B-serien till våren. 
 
P 11 Svart. Henrik Bomans rader.    Gärsnäs AIF - VAIF  
Vi var inställda på tuff match eftersom Gärsnäs slog oss på hemmaplan. En smal och kort plan oroade 
oss lite innan matchstart. Vi tog dock tag i spelet direkt och skapade målchanser. Stabilt hemåt och 
framåt skapades chanser efter fint passningsspel. Trygg ledning i halvtid (0-4). Andra halvlek var stabil 
där vi fortsatte skapa chanser och mål. Gärsnäs stod inte att känna igen idag. Var det pga. vårt spel? 
(Resultat 0-6) 
Vinsten innebar serieseger. 

P 11 Vit. Henrik igen.     VAIF – Rydsgårds AIF/Skivarps GIF 
Matchen började tveksamt där vi inte spelade bollen snabbt nog. Detta i kombination med hårt jobbande 
motståndare gjorde spelet lite krampaktigt. Efter ett tag skapades chanser och mål. I halvtid pratade vi 
om att våga spela runt och inte bli så stressade. Spelet blev bättre och vi hade det mesta av spelet. 
(Resultat 7-1). 
Vinsten innebar serieseger! 
Bra domarinsats, som vanligt, av Hugo! 

Henrik lämnar även dessa kommentarer; Med två härliga seriesegrar under denna helg. Än en 
gång seriesegrar ska firas! 
Helgens vinster innebar att vi vann båda våra serier med en omgång kvar! Visst har motståndet i 
sydöstra serierna varierat men killarna har tagit stora steg i sin utveckling! Fler är mer trygga med bollen 
än tidigare, vi vågar försöka vinna boll högt upp i plan, vi skapar mycket chanser, är inte rädda för 
fysiskt spelande motståndare och vi har vänt många matcher från underläge till vinst. 

Det blev lite firande idag med Pommac, guldhattar och guldmedalj. På lördag spelar ena laget hemma 
och då firar vi igen! Kom gärna dit och titta. Match kl. 10.00 på Svalebo gräs. Det är ett superhärligt 
gäng grabbar som har riktigt, riktigt kul ihop. Det i kombination med punkterna nedan gör laget 
svårslaget.  

P 10 Svart. Anders Sandgrens text. 
I lördags mötte vi Linero IF borta. 
Förlust med 8-2 vi är inte alls med på planen och låter Linero spelarna göra vad de vill! 
Vi får helt enkelt ta nya tag i helgen men framförallt till nästa säsong. 
 
P 10 Vit. Andreas Nilssons rader. 
Vi mötte Eslövs BK hemma i söndags. Riktigt bra start på matchen med bra passningsspel och flera bra 
målchanser. Tyvärr bara en som gick in, ledning 1-0 i paus. I andra gjorde Eslövs BK ett par snabba 
och vi flyttade upp för att kvittera.  
Detta ledde tyvärr till ett par kontringsmål för Eslövs BK, slutresultat 2-5. 
 
F 9. Henrik Rönndahls text. 
I söndags mötte vi Uppåkra IF borta, vi har spelat mot de här tjejerna flera gånger och det är alltid 
jämna matcher. Den här dagen var dock Uppåkra det bättre laget och de vinner matchen med 6-0. 
Tjejerna kämpade tappert och tar nya tag nästa helg då vi spelar vår sista seriematch hemma mot 
Gislöv.  
 
P 9 Vit. Andreas Fribergs text. 
Linero IF-Veberöds AIF Vit. 
En mycket jämn match där vi skapar de hetaste chanserna. 
Men tyvärr förlust med 2-1, killarna gjorde en bra insats och var värda minst lika. 
 
P 9 Röd. Martin Wanegårdhs text. 
Dagen efter IF Löddes knatteavslutning var det dags för match i P9-serien mot ett storvuxet Åkarp. 
Killarna gör en riktigt bra första halvlek där både defensiven och offensiven fungerar. Vi släpper bara till 
ett enda skott mot eget mål och leder med 1-0 när halvtidsvisslan ljuder. I andra halvlek verkar det som 
om Åkarp höjer sig ett snäpp samtidigt som vi tappar koncentrationen. Släpper in fyra snabba mål 
alldeles för enkelt. Kanske tröttheten på våra killar kom krypande efter gårdagens Löddeavslutning och 
en i övrigt intensiv höst, slutresultat 1-5. 
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IF Löddes knatteserie. Martin igen. 
Resultatmässigt tung helg för oss i P07. Vi åkte först till Lödde för vår sista knatteavslutning. Första 
matchen slutade med klar förlust i derbyt mot S Sandby. Det räcker inte att en eller två spelare gör 
jobbet, medan de andra ställer ut skorna och går och väntar på medaljutdelningen. Förmodligen vår 
sämsta insats. Andra och vår allra sista 5-mannamatch mötte vi GIF Nike och dominerade spelet 
fullständigt, särskilt i först halvlek. Tyvärr straffades vi, återigen, av effektiva långskott från 
motståndarna, men framförallt av alla de klara målchanser vi sumpade. Kändes otroligt grymt att 
behöva konstatera en tung uddamålsförlust. Dock en av våra bästa insatser någonsin rent spelmässigt. 
  
P 07 (födda 08) i IF Löddes knatteserie. Jim Gustafssons rader.  
Avslutning i Lödde och 8 matcher för dagen. Vi gick igenom dagen med 6 vinster, 1 oavgjord och 1 
förlust. Det var den andra förlusten i höst på 32 spelade matcher vilket är en fantastisk bedrift av våra 
killar när vi summerar hösten. I höst har killarna tagit 85 % av poängen man kan spela om och 
avslutade höstspelet med +115 i målskillnad. 
Extra kul i Lödde var att i sista matchen mot Hörby låg vi under med 0-2 i halvlek. Vi vände i andra och 
det blev en fantastisk glädje där killarna skapade "högen". Mycket kul att alla gläds åt lagets framgång. 
Matchen slutade 5-3. 29 lyckliga killar som åkte hem med en fin pokal. 

 


