Staffans sammanfattning vecka 23

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Måndag 4 juni och nu kommer ytterligare en röd dag när vi ska fira Nationaldagen 6 juni.
En jättestor fotbollshelg är över och föreningen inblandade i drygt 30 matcher.
Herrar A vinner matchen hemma mot IFK Simrishamn med 2-1, men segern borde varit större enligt
folk på plats. Underläge 0-1 efter 7 minuter gjorde dock att vi ska vara glada över 3 poäng.
7 raka segrar och nu kollat med f.d. ordförande, f.d. lagledare båda födda på mitten av 40 talet och
ingen kan komma på att detta hänt föreningens A-lag i modern tid.
Ska segertåget fortsätta på fredag borta mot jumbon Önneköps IF med 1 poäng?
Ja svarar alla, men sådana klara matcher är oftast de värsta.
Önneköps IF förlorade hemma för två veckor sedan mot Södra Sandby IF med 0-1 och i helgen ledde
laget länge mot Janstorps AIF borta med 1-0, men till sist förlust med 5-1. Ännu en match med 2
avbytare och detta håller ej i andra halvlek.
Daniel Döhle 3 målsskytt och veckan innan 2 målsskytt.
Skytteligan efter 10 omgångar.
Robin Holmquist VMA IK
14
Besnik Rustemaj Genarps IF
11
Carl Jönsson
Södra Sandby IF 10
Rasmus Ridell Rydsgårds AIF
9
Viktor Rosberg Veberöds AIF
9
Carl Persson
IFK Simrishamn 8
VM Tipset.
Nu börjar det bli lite drag i VM Tipset.
55 inlämnade och nu är undertecknad jättenöjd att dessa kommer till 90 % via mail och betalning via
Swish.
Betydligt enklare tycker även en snart 67 årig pensionär med 8 arbetsdagar kvar.
Ordspråket när fan blir gammal blir han religiös kan väl användas om undertecknad haha.
Googlar ordspråket;
När fan blir gammal blir han religiös” är ett gammalt hederligt ordspråk som kan tolkas som att inget
är beständigt. Hur stark din åsikt än är i någon fas av livet kommer den att förändras.
Stämmer på undertecknad!
Thomas Igelström med 2 VM tips och "Björkhaga" Svensson med 3 VM Tips i dag.
Potten för tillfället.
1;a. Pris 2 750 kr.
2;a. Pris 1 650 kr.
3;e. Pris 1 100 kr.
Undertecknad vid klubbhuset onsdag 6 juni kl. 18.00-19.00. Nationaldagen.
Onsdag 13 juni kl. 18.00-20.00.
Tar där emot alla tips som lämnas på papper. Välkomna ner!
PDF fil på hemsidan. Välkomna alla att vara med i Veberöds AIF:s VM Tips.
Ungdomslagen.
Fullt med matcher och som alltid resultat i en blandning av vinster, förluster och ibland även en oavgjord
sådan.
Förlustnollan intakt för F 16 samt F 13 båda lagen i kombination med Blentarps BK
(F 16) samt Harlösa IF(F 13).
Knatte.
9;e lördagen denna vår med ett väder i toppklass som undertecknad aldrig upplevt tidigare. Regn har ej
synts till ej heller kyla eller blåst denna vårsäsong.
Denna lördag kom det ytterligare 3 anmälningar och betalningar och alla knattetröjorna av den vita
färgen slut.
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Passerat eller "snurrar" vid 120 knattar/knattor.
Start igen 11 augusti.
En fantastisk vår och se 4 åringar i träning är en upplevelse i sig.
Tack Jessica och Roger för er insats denna vår!
Skåneboll.
Absolut förbjudet att spela seriematcher efter den 24 juni snabb omlottning sker och seriestart i höst
enligt följande;
Serier med 11/12 lag.
4/5 augusti.
Serier med 9/10 lag.
11/12 augusti.
Serier med 8 lag eller färre
18/19 augusti.
Hörs igen på fredag. Hälsar Staffan
Sammanfattning från föreningens alla matcher i helgen.
Herrar A med Daniels text.
Ja vad ska man säga, sju raka är respekt!
I nuläget så är vi väldigt svårslagna och även om vi kan tyckas ”stressade” emellanåt, både spelare och
ledare, så finns det en trygghet i grunden som vi behärskar på ett föredömligt sätt. Killarna presterar och
levererar vecka ut och vecka in MEN det som imponerar mest är de i truppen som lägger ner tid på
passen men inte får så mycket speltid, en del ingen alls. Det är karaktärsspelare som trots
uttagningarna håller huvudet högt och krigar på, hyllas bör dem som hyllas kan! Det är ingen hemlighet
att den trupp som har både bredd och spets kommer att göra det där lilla extra som krävs, låt oss
hoppas att motivationen för laget kan kompensera den uteblivna speltiden för individen. Tålamod är en
dygd!
Gårdagens match blev så som vi föreställt oss, ett defensivt och passivt IFK Simrishamn som skulle
lägga krutet på omställningar med en av sina vindsnabba yttrar. Motståndarna visade direkt prov på
disciplin och bra organisation defensivt. Trots att Vaif började, i vanlig ordning, med att hålla i
matchtempot så får vi en väckarklocka redan i min 8. Vi dräller med boll offensivt och Simrishamn ställer
blixtsnabbt om genom sin snabbe ytter som har lekstuga med de få VAIF:are som finns i närheten,
inspel till fri medspelare och 0-1 på matchuret. Här kokar vi allihop, det sista vi gjorde innan vi gick ut till
match var att gå igenom en instruktionspunkt på hur vi skulle hantera situationen, som vi visste skulle
uppstå. Killarna försökte kraftsamla och i ärlighetens namn så är det motståndarnas enda chans i första
halvlek medan vi har en handfull kvalitativa. Vi är medvetna om att vi får arbeta hårt för våra mål,
skärpan sista tredjedelen måste bättras på. Reaktionen i halvlek är frustration över att målen offensivt
uteblir. Vi får påminna varandra om våra kvaliteter och den vinnarinstinkt vi har förmågan att plocka
fram, stress leder sällan till något konstruktivt men att arbeta vidare efter gameplan kan definitivt ge
resultat. Sagt och gjort, killarna kommer ut mer bestämda till andra efter 0-1 resultatet i halvlek som var
lite av en käftsmäll. Redan i min 49 så assisterar Markus L med ett perfekt inlägg på Joe T:s panna,
kraftfullt och läckert. Fotbollsgodis! Bara fem minuter senare så trycker Mattias J in 2-1 efter en av
många tilltrasslade situationer i motståndarnas box. Vi har bud på mer mål men ju längre matchuret
tickar desto mer Hawaii liknande fotboll. Men, efter 90 + så är det Vaif som plockat samtliga poäng och
sången ekar i byn igen. Resultatet speglar inte matchbilden men 3p är alltid 3p i slutändan. En fin
försommarkväll med härlig support från sidan, helgen lär bjuda på många leenden. Stort tack alla
VAIF:are!
Lagkapten Kristoffer med dessa rader.
Vi fortsätter vår fina segersvit men idag satt det hårt inne. Vi kommer i tidigt underläge men viker inte
ner oss utan fortsätter mala på och visar vilken lagmaskin vi är. Vi kämpar på i det varma, fina
sommarvädret och gör det jobbigt för motståndarna. Jag tycker vi borde fått in något mål i den första
halvleken och under halvtids-snacket var vi alla överens om att målen kommer trilla in om vi bara
fortsätter. Alla peppar igång varandra och vi går ut i den andra halvleken och vänder på steken. Det står
2-1 efter ca 55 minuter spelade och där fanns bud på mer, mycket mer. Jag tycker vi visar en jäkla
fin moral och sättet vi nu även kan vända matcher på stärker oss framöver. Vi är dessutom extremt
starka på Romelevallen med publiken bakom oss. Nu väntar 3 bortamatcher på rad där vi alla är
överens om att fortsätta på den inslagna vägen.
F 16 med Peters text.
Vi spelade match mot Munka Ljungby IF/ Västra Karups IF. Matchen spelades i Blentarp. Vi fick låna in
2 tjejer från F04 i Blentarp. Man kan säga att det var ren seriefinal idag. Båda lagen har vunnit alla sina
matcher. Vi spelade en fin fotboll idag och vi var spelmässigt och chansmässigt det bättre laget sett
över hela matchen. Tyvärr släpper vi in 4 billiga mål idag men vi gör även 7 mål. Vinst med 7-4 och vi
leder serien och vinst i alla matcher. Vill ge lite extra beröm till våra 04: or Robin och Wilma som helt
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respektlöst går in och smäller på idag. Tack för hjälpen tjejer! Träning på måndag och sen på onsdag
möter vi IFK Trelleborg borta, matchstart klockan 10.00. Det blir en tidig morgon.
Nöjda tränare och tjejer denna varma och soliga lördag.
P 16 och Stefans rader.
Vi tog emot FC Trelleborg på Romelevallen under söndag eftermiddag/kväll. Trots att vi spelade kl.
17.00 var det rejält varmt.
Killarna tog tag i matchen direkt och släppte aldrig taget. Bra spel och en härlig rörelse i laget gjorde att
Trelleborg inte hade mycket att säga till om.
Anfallare och mittfältare hade många fina djupledslöpningar som resulterade i en hel del målchanser.
Backlinjen skötte sig exemplariskt under hela matchen med att ligga rätt i sina positioner.
Vi ledde med 2-0 i paus (vilket var i underkant, det borde varit ngt mål till). I 2:a halvlek gör vi ytterligare
4 mål och Simon får hålla nollan. Slutresultat 6-0
Nästa helg möter vi topplaget Öja FF. En tuff match men kan killarna visa upp samma fina spel så
hoppas jag att vi kan ge dem en bra match.
F 14 och Jennys rader.
Bortamatchen mot Gislövs IF blev en varm, solig och blåsig historia. Vi hade en del spelare borta av
olika anledningar så idag bestod laget till hälften av tjejer födda 05. Vi får välja planhalva och väljer
medvind och sol i ögonen. Måste bara tillägga att gräsplanen i Gislöv är i stooort behov av vatten! Den
är ju inte bra i vanliga fall men idag var det katastrof, bollen studsade inte som förväntat... Till detta en
rejäl vind, som vi tar fördel av såklart, men vi spelar faktiskt lika bra i motvind idag. Vi pratar mycket om
att våga följa vår matchplan i 3x25 minuter nämligen hög press, inte försätta oss själva eller
lagkamraterna i en dålig sits och försöka passa oss fram till målchanser. Och idag följer vi planen till
100 % förutom sista 10 minuterna i första halvleken. Vi skapar många målchanser och täpper till bra
bakåt och till slut en välförtjänt vinst 3-0. Härligt att se att de aldrig ger upp!
Hemmamatch mot Blentarps IF, tack till P06 och P07 som förkortade sin träning för att vi skulle kunna
dra igång matchen redan 19.00. Tyvärr så kom det inga motståndare! Vi hade clearat detta matchbyte
redan den 22 april, men någon miss i kommunikationen i Blentarp...
Vi har idag försökt hitta ett nytt matchdatum, men nu är det inte mycket kvar att gå på och vi har många
matcher kvar att spela. Vi lyckas till slut hitta ett datum men då kan tyvärr inte Blentarps BK och det får
då bli en tråkig vinst på WO. Vi vill ju spela alla matcher vi kan, men ibland måste man inse att det inte
går att vara på två ställen samtidigt.
P 14 med Henriks text. VAIF P04 – Trollenäs IF
9-manna match på konstgräset I sommarvärme. Vi kom därför överens om att ta paus för dricka i varje
halvlek. Olidligt varmt. Vi spelar riktigt fin fotboll i inledningen och det är kul att vi vårdar bollen så fint
och kommer till många avslut. Första halvan av matchen för vi spelet medan andra halvan är helt jämn
spelmässigt. Tyvärr blir det sämre spel i andra halvan av matchen men säkerligen pga. värmen. Både
ledare och killarna var besvikna över att det finns spelet inte ledde till poäng. Killarna var klart värda
mer! (resultat 2-4).
P 13 med Andreas text.
Vi mötte Staffanstorps United borta, en tuff match på förhand då vi saknade flera spelare, kom dit med
två avbytare. Två halvskadade spelare redan innan matchstart gjorde inte saken lättare. Staffanstorps
United tog kommandot i matchen och ledde rättvist efter första perioden, sen började vi få rätt på spelet
mer och mer. Vi låg hela tiden under men gav aldrig upp, bra inställning hos killarna! Matchen slutade 42 till Staffanstorps United
F 12 och Henriks text.
Lag Vit: hemmamatch mot Blentarps BK och våra tjejer hade fullständig kontroll på matchen men
vi hade förtvivlat svårt att få in bollen i mål och detta mycket tack vare Blentarps fantastiskt duktiga
målvakt men till slut kunde vi ändå vinna matchen med 3-0.
Lag Svart: på söndagen spelade vi bortamatch mot Kulladals FF och det var en match med mycket lågt
tempo och kanske kan vi skylla det lite på värmen men vi vinner matchen ganska komfortabelt med 6-4.
P 12 och Richards text.
Två härliga matcher för P 06 mot Landskrona Bois och Staffanstorps United. Mycket fin match mot
Landskrona Bois där killarna är taggade och ligger rätt, och vi leder matchen med 2-1 när 5 minuter
återstår, men tyvärr tappar vi matchen i slutminuterna. Mot Staffanstorp var inställningen lite sämre, och
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vi ligger under med 2-0 inför sista ”halvleken” då vi med gemensamma krafter reser oss och går upp till
2-2 när några minuter återstår. En hyfsad match, men en härlig avslutning.

P 11 med Niklas rader.
Lördag och en varm dag med match mot Dösjöbro IF som vi aldrig mött tidigare. Matchen startar och vi
får en bra start. Vi spelar en fin fotboll med bra passningsspel. Dösjöbro IF går från 4-1 till 4-3 och vi blir
ängsliga i andra halvlek men tar sedan tag i spelet i 3:e halvlek och vinner rättvist med 7-5. Tyvärr
missar vi fortfarande många chanser. Höjdpunkten idag var Valters nickmål på hörna samt vår laganda.
P 10 med Jims rader.
A2, FC Trelleborg. Vinst 3-0.
Vi möter FC Trelleborg som vi vet är väldigt duktiga och det brukar vara bra och jämna matcher. I första
halvlek har vi flest chanser men både deras och vår målvakt storspelar idag. Vi spelar stabilt genom
hela matchen och vinner varje period med 1-0. Taktiken fungerade så som vi ville och vi vinner matchen
välförtjänt med 3-0.
B2, Höörs IS. Vinst 9-5
Första gången vi möter på Höörs IS. I de två första perioderna spelar vi okej men vi tappar i Höörs
snabba omställningar. En jämn första period men deras snabba omställningar resulterar till att de kan
dra ifrån i andra och leder med 2-5 inför sista perioden. I pausen pratar vi med killarna och de lyssnar
på vad vi säger vilket gör att det är ett helt annat lag som kliver in på plan och tar över matchen. Vi
vinner sista perioden med 7-0, slutresultat 9-5.
P 10 Grön (09;or) och Jespers rader. Tomelilla vs VAIF sydöstra A Vinst. 4-10
Det var full fart från början från VAIF. Vi spelade med ett högt tempo och stressade Tomelilla IF till
massor med felpassningar. Redan avslutet av första perioden så började Tomelilla IF hänga med sina
huvuden och istället fokusera på att knuffa, efterslängar mot Veberöds AIF. Väldigt tråkigt att se, och att
varken ledare från Tomelilla IF eller domare "brydde sig" I andra och tredje perioden spelade VAIF runt
bollen och hittade varandra exemplariskt och kunde enkelt spela ut Tomelilla IF.
P 9 och Jesper igen. VAIF vs Simrishamn IF 7-6
På ett kokande och stekhett Svalebo var det dags för lite 5-manna fotboll. IFK Simrishamns ledare var
tidigt framme och frågade om vi inte kunde spela på en större plan och med större boll. Det tyckte vi lätt
som en bra idé!
(många som inte gillar dom nya reglerna)
Överlag som kom vi inte igång med något spel överhuvudtaget. Hade svårt med positionerna, svårt att
få igång något passningsspel. Svårt med det mesta idag. Det är ett styrkebesked att VAIF ändå vinner,
kallas pannben, och det kommer man långt med ibland.
F 9 med Mårtens text.
I lördags spelade F09 hemmamatch på ett stekhett, solgassande Romelevallen.
Inför ordinarie hemmapublik (bestående av hängivna föräldrar) samt en och annan eftersläntrare från
knatterträningen tog vi emot Åkarps IF.
Efter en hyfsat jämn första halvlek lade Veberödstöserna sedan i andra växeln och målskillnaden blev
kännbar för gästerna.
Därefter spelades sista halvan av andra halvlek samt hela tredje tämligen odramatiskt.
Med slutresultat 11-3 tackade genomsvitta töser sin hemmapublik med den obligatoriska vågen.
Misstänker att dom allra flesta tog sig till ett badvatten under eftermiddagen för att svalka av sig i den
grymma men sköna hettan!
F 8/7 i IF Löddes knatteserie och Mårten igen.
Söndagens Löddespel gick av stapeln under samma fina (men för spelarna tuffa) väderförhållanden.
Dalby var resmålet och på kruttorrt, ojämnt gräs besegrades inledningsvis laget från GoIF Bara.
I denna match var det en ny tjej som matchdebuterade-välkommen Vera👍
Trots att vi saknade våra assisterande tränare Ella och Mogge denna söndag så lyckades vi bra även i
andra matchen mot Dalby GIF.
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Med ytterligare två vinster i bagaget blickar vi nu framåt mot nästa helgs begivenheter, då
förhoppningsvis fulltaliga även på tränarsidan💪
P 7 i IF Löddes knatteserie och Jessicas text.
Då var det dags för 3:e omgången av IF Löddes knatteserie för våra killar.
Denna härliga söndag bjöd på sol och väldigt varmt.
Vi hade spannar med kallt vatten vid sidorna till spelare och ledare för att kunna svalka av sig.
Vi tog emot Bjärreds IF med två lag, Linero IF med två och Klågerups GoIF med två lag
Vi hade två lag - första matchen spelade vi mot Bjärreds IF.
Vi tog tag i matchen direkt från början till slut. Vann gjorde vi med många mål
Andra matchen spelade vi mot Klågerups GoIF där kämpade vi på bra hela tiden. Men fick inte riktigt till
det. Tyvärr förlust.
Tredje matchen tog vi emot Linero IF är var det var mer jämt mellan lagen.
Vinst blev det här.
Sista matchen och då var många killar och ledare helt slut men vi taggade varandra i matchen mot
Bjärreds IF och kämpade på trots förlust.
Det var fina passningar, räddningar och skott, alla killar hjälpte varandra hela dagen.
Ett stort tack till våra domare som dömde sina första matcher.
Gustav Boman, Theo Mattila, Kajsa Wanegårdh och Kajsa Björk som dömt innan.
Vi fick mycket beröm för vårt arrangemang från lag och föräldrar.
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