Staffans inför helgen 4-6 maj

Hej alla VAIF:are och andra läsare!
Fredag igen efter kort arbetsvecka och kalendern säger 26 arbetsdagar kvar på "verket".
Fullt med fotbollsmatcher har spelats sen fre. 27 april till ons. 2 maj. 24 till antalet och text från samtliga.
Denna helg 22 matcher.
Fantasikt duktiga ni är alla ledare/tränare för 100 % täckning från alla matcher. Tack för detta!
En helg som innehöll betydligt fler vinster än förluster även om vi nu spelar serielöst tom 12 år.
Med andra ord 7 lag i föreningen med serietabell av 23 lag totalt.
Den debatt som uppstod när Jenny förmedlade sina intryck efter sonens match och undertecknads svar
om de Nya Spelformerna och domare som har det jobbigt och Stockholms Fotbollsförbund som försöker
riva upp detta, trillade in några mail direkt.
Typ; Aldrig gillat stockholmare.
Äntligen en stockholmare som sagt något vettigt.
Ja 08 området för en skåning är som att ge sig in i ett minfält.
Summerar april månad och på ungdomssidan kan man konstatera att föreningens tjejlag 7 till
antalet. F 16, F 14, F 13, F 12 Svart, F 12 Vit, F 9 samt ett lag i IF Löddes knatteserie
är fortfarande obesegrade och raden 16 matcher spelade med 14 vinster och 2 oavgjorda
matcher.
Spel med Blentarps BK i F 16 och med Harlösa IF i F 14 samt F 13.
Undertecknad lyfter på hatten och grattar alla!
Knatte.
4;e lördagen denna helg som gick och 4;e lördagen med strålande väder, vindstilla, sol som lyste och
behaglig temperatur.
Nu med påfyllning av nya medlemmar i föreningen och lördagens vinnare var F 13 och bra draghjälp av
en mamma som frågade högt om dottern kunde få boll och tröja med sig hem om mamman Swishade in
betalningen direkt?
Svar från undertecknad högt och ljudligt över hela Romelevallen går jättebra och om det finns fler
intresserade föräldrar gäller samma spelregler för er.
2 inbetalningar innan träning och plötsligt 11 betalande efter träning. Kul för föreningen kul för Andreas
Nilsson som ställt upp för dottern och denna åldersklass och kul med en ung tjej i tränarrollen i Emilia
född 03 vill undertecknad minnas?
Med efternamnet Wendel kan man väl anta att ordspråket äpplet inte faller långt från trädet passar bra
in på Emilia. Fritt översatt till barn liknar sina föräldrar.
Kommer allt att flyta på med fler tjejer födda 13 som provtränar 5 till 6 sådana och till sist blir
medlemmar har vi den enskilt största åldersklass som undertecknad upplevt i föreningen på tjejsidan.
Gruppen F 11/F 12 med Agnes som huvudansvarig har också fyllts på under dessa 4 träningar och i
dessa två åldersklasser även en ung tjej i tränarrollen och Amanda Sjöstedt 03;a? och samma
ordspråk här med äpplet som faller inte långt från trädet och alla 5 familjemedlemmarna inblandade i
VAIF i olika roller.
Ny statistik från Eva och 80 betalningar har nu stigit till 95 och strax vid slutsiffran 2017 med 99
anmälningar.
Denna siffra passerar vi redan nästa vecka. Kanon!
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Idag spelar vi F 02/03, F 04/05, 2 lag, F 06/07 2 lag, hoppar 08, F 09/10 och F10/11 i IF Löddes
knatteserie.
Boll och Lek F14-P 14 ca 10 anmälda/betalda av en grupp där drygt 20 provtränat och undertecknad
upplever föräldrar som avvaktar i det längsta om intresset finns eller ej?
har respekt för detta, men provträning kan ej ske under hela våren.
Skojar lite med Jim som kommer släntrade över Romelvallen med saft och bulle om 04;orna börjat träna
på passningsskugga?
Jim ler lite snett och säger att den roligaste inslaget för dessa 4 åringar är två lekar med namnen. Vem
är rädd för vargen och Svansleken och här saknas boll överhuvudtaget haha.
Knattehistorian.
Lördag 14 april och klockan börjar närma sig 09.40, träning igång och Jessica med sina 7 åringar och
Roger hjälper till med 5 åringar.
Undertecknad ensam uppe vid klubbhuset ser en man komma gående mot mig med ett barn bakom sig.
Ser direkt att detta är en farfar/morfar med barnbarn.
Kommer fram till undertecknad med barnbarnet och säger att killens föräldrar bett honom hämta ut tröja
och boll, helt rätt svara undertecknad och överlämnar tröjan till mannen tittar ner på pågen och nu ska
du få boll med ditt namn på.
Ser att pågen inte är på bästa humör snarare mer förbannad och sur och när bollen ska överlämnas
skriker killen högt citat " jag gillar inte fotboll" slut citat.
Vid undertecknads ålder snart 67 funderar undertecknad om även min hörsel nu försämrats men icke
alls för killen upprepar en gång till jag gillar inte fotboll och plötsligt 09.45 åker mannen med
barnbarnet hem från Romelevallen.
Funderat ett par veckor om killen är tillbaka och tar ett snack med huvudansvarig för åldersklassen på
lördag, en halv "tusing" för 2 träningar är ju inte kul vare sig för föräldrar eller föreningen.
Herrar A möter Rydsgårds AIF på lör. 5 maj kl. 14.00 och Romelevallen är spelplatsen.
Ordspråket mycket vill ha mer gäller denna lördag och förhoppningar på årets första vinst på
hemmaplan efter bortaseger förra helgen.
Ett sargat Rydsgårds AIF kommer hit, men som alltid full koncentration och kamp gäller för att "bärga"
hem en seger.
Daniel presenterar följande lagtrupp;
Oskar Axberg Lindahl (MV), Hugo Lindelöf, Ted Hörman, Eric Skiöld, Markus Larsson, Kristoffer
Lindfors (K), Joseph Owusu Tabiri, Mattias Jönsson, Philip Olsson, Viktor Rosberg, Alvaro Olguin
Maldonado, Axel Rosberg, Axel Petersson André Wihlborg, Alexander Moberg, Maciek Buszko.
Innebär tre ut och tre in.
In. Markus Larsson, Maciek Buszko samt Alexander Moberg.
Ut Hampus Ekdahl, Mateusz Wieczorek samt Wale Samuel Idowu.
Saknas. Joel Vom Dorp opererades för navelbråck i onsdags, borta en vecka till.
Hörs igen i början av nästa vecka med redovisning av en massa matcher.
Hälsar Staffan
Summering av helgens 24 matcher.
Herrar A med Daniels text.
En tuff match igår med mycket kamp. Det blev ett ställningskrig i 90+. Vi startar övertygande och blir
efter ett fint anfall bestulna på en solklar straff. Redan då kändes det som att domaren skulle få en tuff
uppgift. Motståndarna spelar med stort engagemang och kraftiga känslouttryck matchen igenom, snudd
på gränsen på vad som är tillåtet men ofta så ”friade” domaren situationerna vilket gjorde det lite grinigt.
Det stod klart ganska tidigt att det inte gick att spela den fotboll vi vill praktisera på den tunga planen, all
credit till killarna som kopplar på vinnarskallarna och tar kampen efter förutsättningarna. Hawaii
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böljande spel fram och tillbaka blir i min 40 till glädjevrål i Vaif lägret när Mattias J sätter en frispark, 0-1.
Psykologiskt viktigt och stärkande för självförtroendet! Ett bra snack i halvlek med några ändringar som
följd. Det böljande spelet fram och tillbaka fortsätter i andra halvlek. Skillnaden nu är att vi blir lite för
passiva i presspelet och sjunker för lågt. Kanske lite mer rädsla för att förlora poäng än viljan att vinna,
lätt hänt i vår prekära situation med poängskörd. Mitt i halvleken får motståndarna straff efter en olycklig
hands situation, inget att säga. Oskar A i målet psykar straffläggaren så pass att han missar målet. Ny
energi och vi knyter nävarna och fortsätter kampera. Sen händer det som inte får hända i min 80, tumult
i eget straffområde och vi förmår inte få bort bollen. En fristående motståndare utan press lägger in
kvitteringen 1-1. Ridå ner och det är tunga huvuden. Men då visar killarna upp en härlig egenskap i form
av vinnarskallar och utifrån försöker vi bidra med energi till en forcering, vi vill verkligen inte ”återigen”
förlora viktiga poäng. Sagt och gjort, i min 89 så får vi till en hörna som Kapten Lindfors serverar
föredömligt på Joe som sätter dit pannan och 1-2 till gästerna.
En euforisk glädjescen i Vaif lägret. Vi spelar av domarens 6 tilläggsminuter och sången ekar nog
fortfarande över Kristianstad.
Forza VAIF
Coachen.
Lagkapten och Kristoffer Lindors rader.
Säsongens första bortamatch mot Näsby IF och det var en fokuserad VAIF-trupp som tog resan upp. Vi
visste att det skulle krävas ett disciplinerat spel över hela planen samt sätta dit våra lägen för att vi
skulle få med oss 3 poäng hem vilket var målet för dagen. Matte (Mattias Jönsson undertecknads
kommentar) trycker in en frispark precis utanför straffområdet i slutet av första halvlek.
I andra halvleken blir det aningen hetsigt från Näsbys sida som totalt får 7 gula samt ett rött kort efter
matchens slut. Vi behåller dock lugnet och kylan vilket var skönt att se. Näsby IF får en straff med 10
minuter kvar som missas, dock får dem in en kvittering kort därpå i en tilltrasslad situation.
Vi fortsätter tro på det och får en hörna precis i slutet av matchen som Joe kraftfullt nickar in. Glädje var
ordet! Nu riktas fokus mot Rydsgårds AIF som alltid brukar bli spännande och täta matcher.

F 16 med Peters rader.
Vi spelade bortamatch mot Fortuna. Vi fick många återbud i laget, några var på konfirmation och en tjej
skulle jobba. Vi hade bara en avbytare och hon har legat sjuk hela veckan och var fortfarande
halvkrasslig. Vi försökte låna spelare från F04 i Veberöd och i Blentarp men de hade tyvärr också match
då. Som sagt en avbytare och spel 2X45. I första halvlek spelade vi en fantastisk fin fotboll med mycket
boll i laget och fin rörelse. Fortuna fick långa stunder bara jaga boll. Jag tror att vårt bollinnehav var ca
70 %. Vi leder med 2-0 i halvlek men borde absolut ha ett par mål till. Vi skapade väldigt mycket men
bollen ville bara inte in. I andra halvlek fortsätter vi bara rulla boll. De sista 15 minuterna lyfter Fortuna
spelet och de får en frispark utanför straffområdet. En stenhård frispark som var otagbar. Efter det
skulle vi fått en straff (som domaren bad om ursäkt för efter matchen). Vi vinner med 2-1 och det är helt
rättvist. Det är inte mycket Fortuna skapade på hela matchen och vi borde helt klart göra fler mål. Trots
allt är jag väldigt nöjd med hur vi spelar boll och visar en fin lagmoral. Härligt Tjejer!
P 16 och Stefans rader.
I lördags tog vi emot BK Höllviken på Romelevallen. 1:a halvlek blev en jämn kamp mellan lagen. Båda
lagen spelade fin fotboll. Med ca 3 minuter kvar av halvleken gör de 0-1 på ett oturligt självmål. Men det
är sånt som händer. Efter några minuters spel i 2:a halvlek gör de sitt andra mål och då helt plötsligt
försvinner allt i vårt spel och kämpaglöd.
Höllviken vinner till slut med 5-0. Trist att vi tappar så mycket i 2:a men vi fortsätter att kriga och tar med
oss 1:a halvleks fina spel till nästa match.
F 14 Veberöds AIF/Harlösa IF och Jennys text.
Bortamatch mot Gärsnäs AIS:
Som alltid tufft och svårspelat mot Gärsnäs AIS som tycker om att spela fysiskt och gärna med lite
efterslängar. I dagens match var de dessutom väldigt verbalt aktiva, och hade "stöd" från en hejarklack
som var föga fotbollsintresserade och fick lämna läktaren innan matchen var slut. Nog om detta, vi fick
lägga en del energi på att få våra tjejer att inte sänka sig till motståndarens gnälliga nivå. Vi visar på
plan att vi kan rulla runt bollen bra och gör idag 6 mål. Härligt att se tjejerna på plan, de spelar lugnt och
säkert och visar stor vilja och tar ett stort ansvar. Tyvärr blir vi för passiva i tredje halvleken även i
denna match och släpper efter slarv in 2 onödiga mål.
Vi vinner dock rättvist med 6-4.
P 14 och Henriks text.
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Alltid jämna matcher mot S Sandby och det blev det även denna gång. Vi började klart bäst och hade
bra chanser, men sedan helt jämnt. Båda lagen har bra chanser där vi tar ledningen i första halvlek.
Mycket kamp och tuffa närkamper! I sista halvlek gör vi även 2-0 vilket vi håller matchen ut. Vi tar med
oss mycket av det vi pratade om, ex våga spela nedifrån. Komma länge upp i plan med yttermittfältare.
Äntligen fick vi också utdelning. (resultat 2-0)
F 13 Harlösa IF/Veberöds AIF och Jenny igen.
Bortamatch mot Janstorps AIF:
En svår match mot ett bra lag. Vi har svårt att ligga rätt i positioner men efter små justeringar så spelar
vi bättre och i sista halvleken är motståndarna trötta och vi kan till slut åka hem med en 3-1 vinst. Bra
lagmoral, kämpaglöd och en tro på att målen kommer om vi spelar vårt spel.
P 13 med Andreas text.
Vi spelade borta mot Bjärred i lördags. I tidigare matcher har vi haft problem med målgörandet, detta
ändrades nu. Tyvärr släppte vi till bakåt istället… Bjärred hela tiden något mål upp men vi slutade aldrig
kämpa vilket var mest positivt idag. En jämn match som blev lite grinig då domarna inte riktigt höll
måttet.
Överlag hyfsat spel, snygga mål, lite mer att önska i vår inställning till försvarsarbete (saknar jävlar
anamma…). Slutresultat 4-6.
F 12 Svart med Henriks rader.
En betydligt tuffare match än lag Vit denna helg, spelades hemma mot Borgeby FK på lördagen.
Tjejerna spelade fantastiskt och kanske var detta den bästa matchen de spelat någonsin. Det var en
fysiskt hård match med många tuffa dueller mot tjejer som var betydligt större men Veberöd vek inte ner
sig utan fortsatte att spela en härlig fotboll. Matchen slutade 1-1 och det var en fröjd att se hur tjejerna
tagit till sig allt som de tränat på de senaste åren.
F 12 Vit och Henrik igen.
Bortamatch mot Skurups AIF och det blev en märkligt darrig inledning från vår sida men vi tog ändå
ledningen bara ett par minuter efter att domaren blåst igång matchen. Tjejerna fick dock ordning på
spelet allt eftersom vilket också gav den utdelning som de förtjänade. Vi vann matchen med stora siffror
och trots en vimsig start så skall tjejerna vara mycket nöjda med sin insats.
P 12 Svart och Vit med Rickards rader.
P 06 mötte GIF Nike och Södra Sandby som resulterade i två fina vinster. Bra spel stundtals mot Södra
Sandby, men framförallt matchen mot GIF Nike var väldigt åskådarvänlig med fint spel och säker seger
med 5-0. Mot Sandby ledde vi med 4-1 men slappnade av lite de sista minuterna och Södra Sandby IF
reducerade med två sena mål, och Segern skrevs till 4-3 till Veberöd.
P 11 Svart med Niklas text.
Match mot Staffanstorp United:
En match där vi var med från start och vann rättvist med 6-4. I denna match såg vi våra linjer i spelet
samt ett kompakt lag. Killarna hade en mindre bra period i andra halvlek. Men kontrollerade sista
halvlek och väldigt nöjda tränare efteråt. Tack för hjälpen från P08.
P 11 Vit och Daniels text.
Förlust med 11-5. De första 10 minuterna samt de 10 sista var inte optimala. Annars spelade dom
jättebra. Kämpade som besatta, sprang jättemycket, spelade boll.
Några av Skurups AIF mål, var bara slarvigt av oss. Så mera jämn än siffrorna säger.
P 10 Svart och Jims rader.
A2, Kvarnby IK, förlust 5-2.
Idag möter vi ett taggat Kvarnby IK. I första perioden har killarna en dålig inställning som vi aldrig sett
innan, det var tydligt både i det defensiva arbetet och i att vinna boll över hela planen. Detta resulterar i
att Kvarnby IK kan metodiskt och lugnt behandla bollen. Andra perioden spelar vi mer jämnt mot dem
men fortfarande ger inte alla 100 %, vilket krävs mot ett lag som Kvarnby IK. Tredje perioden ser vi en
helt annan vilja hos killarna, denna period vinner vi men det räcker inte. Förlust 5-2.

P 10 Vit och Jim igen.
B1, Eslövs BK, förlust 5-2.
Vi möter ett Eslövs BK som är välorganiserat och starka defensivt med en riktigt bra målvakt. Stundtals
spelar vi en fin fotboll men idag hade vi en dag då det var stolpe ut istället för stolpe in. Eslövs BK
vinner matchen rättvist med 5-2.
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Vi är i en liten formsvacka precis som MFF 😉.
P 10 Grön med Jespers text, (födda 09 undertecknads kommentar).
IFK Ystad vs Veberöd i sydöstra A
Idag var det match mot IFK Ystad och på vackra Sandskogens IP, det var en prefekt gräsplan som vi
kom till. Här kunde man spela verkligen spela boll på.
Vi tog tag i spelet från början och efter 17 sekunder stod det 1-0 till Veberöd efter ett fantastisk vacker
passningsspel. Vi spelade vår absolut bästa match för dagen och kunde stundtals spela ut IFK Ystad
med vackert passningsspel och fina avslut.
Mycket bra spelat Veberöds AIF, vinst med 8-3 till Veberöd!
F 9 med Mårtens text.
Lördagens bortamatch spelades på Söderslätt, närmare bestämt på Klagshamns IP.
Vi hade förmånen att få byta om i deras nya fina hall, vilken anläggning!
Med utsikt över Östersjön spelades sedan 3 gånger 15 minuter.
Med anledning av några avhopp så var vi bara 7 töser som fick rotera på platserna.
Mycket spring, snabba byten och många fina mål sammanfattar matchen som
slutade med tvåsiffrig vinst för Veberöd💪
Ännu obesegrade marscherar vi vidare in i maj månad.
P 9 och Jesper igen
Veberöds AIF vs Sjöbo IF.
Det var fanatiskt förhållande även denna dag.
Det var mycket spelsugna killar som stegade ut på planen. Det var även denna dag en fröjd för oss
tränare att se att pojkarna ville rulla bollarna till varandra men framför allt vara spelbara och visa
pannben. Bra jobbat.
3-4.
F 8 i IF Löddes knatteserie med Mårten igen.
Årets första två matcher i Knatteserien spelades 1maj i Södra Sandby.
Första matchen mot just S Sandby var ganska jämn, tjejerna fick kriga för varje boll😃
I andra matchen mot FK Borgeby hade vi initiativet genom i stort sett hela matchen.
Jätteroligt att se att träningen med fokus på kantspel och bra defensivt spel har gett resultat👍
baklängesmål på två spelade matcher👌

Inget

P 7 i IF Löddes knatteserie och Jessica första rader från denna serie.
Solen sken i Staffanstorp☀när vi kom dit med våra killar som var taggade att få spela Lödde spel.
Vi hade 2 lag med.
Lag Svart tog emot Torna Hällestad IF i sin första match. Vi startade matchen med ett bra spel med fina
passningar till varann.
Vår målvakt gjorde fina räddningar. Bra skott på mål. Vi vann första matchen med 6-3.
Lag Vit tog emot GIF Nike där tog vi över matchen direkt med bra passningsspel och snygga
mål. Denna vann vi med 5-1.
Lag svarts andra match spelade vi mot Eslövs BK där vi spelade bra i ibland men tappade fokus
i emellanåt. I pausen blev det lite pep talk med killarna så blev spelet bättre. Denna match blev tyvärr
förlust med 2-4.
Lag Vit andra match spelades mot Staffanstorps United. Spelarna var lite trötta pga. värmen som kom
helt plötsligt men vi fick igång killarna att spela en bra match med fina passningar, bra skott mot mål.
Kanon bra match gjorde våra killar i sista matchen, den vann vi med 2-1.
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Killarna har gjort en utveckling som är imponerade med koll på spelet, passningar, målvaktsrollen,
hörnor, hjälpa varann, skott.
Det som var lite jobbigt igår men det var lika för alla lagen- det var Retreat linjen. Men domarna gjorde
ett kanon jobb, förklarade för barnen om de inte förstod.
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