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Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Ja en stor fotbollshelg är över och 27 matcher spelade. Härligt!
Texter från 25 av dessa matcher, helt otroligt!
Veckobreven blir inget utan era texter som kommer i förluster som vinster i motgångar som
framgångar. Tack alla!
Niromas.
Kul att så många av er i texterna innan matchtexten nämner lördagens samkväm på Niromas som
mycket trevlig med god mat o dryck mycket snack (fotboll?) och bad Stefan göra en kommentar.
Gott sällskap, högt i tak, god mat och ett fantastiskt härligt husband gjorde att vi alla fick en trevlig
kväll. Nöjd? Absolut J
Ny skribent och "världskänd" i Veberöd Madelein "Madde" Nilsson.
Framgångsrik tjejspelare och seniorspelare i föreningen.
F 87/88 vill undertecknad minnas?
Idag ansvarig i Boll o Lek med sambon Markus Larsson och kommer att dyka upp med text då och då.
Ska försöka få med även ansvariga för åldersklassen födda 14 som debuterar i
IF Löddes knatteserie 2021. Elin Öjerholm F 6 samt Marcus Nilsson P 6.
Marcus tillhör den berömda släkten Nilsson i Askeröd!
Finns många historier från denna släkt.
Lennart Nilsson farbror till Marcus? spelade fram till 60 års åldern och en skröna är att lagkamrater bar
in honom på planen de sista åren då synen inte var den bästa!
Damer B vinner sin första match i serien och 3-0 mot IF Lödde.
U 19 matchen innehöll allt och läs Henriks matchtext med planstormning 4 röda när matchen redan
var slut!
Killarna står upp bra och visar på fin fotboll även om poängen uteblir.
U 15 Skåne ångar på och tar sin 4;e raka seger med en vinst med 0-3 mot
Furulunds IK borta.
Serieledning men bara halva höstsäsongen spelad och 4 omgångar kvar.
Liten seriefinal på fredag då IF Limhamn/Bunkeflo kommer på besök och också de med full poäng
men 2 matcher färre spelade
U 15 Sydvästra Gr C spelar 3-3 mot BK Flagg.
F 14 Sydvästra Gr A tar revansch mot Lunds FF efter förlusten i våras och vinst nu.
Efter den stora förlusten i premiären mot FC Rosengård har laget nu vunnit samtliga matcher så här
långt och i helgen är det dags igen och mötet mot FC Rosengård.
Revansch?
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I helgen fick FC Rosengård sin första höstförlust uppe i Hässleholm mot
FC Hessleholm och 2-1.
Minnesgoda kommer ihåg FC Hessleholm-VAIF 2-3.
VAIF när nu serien vänder möter dessa 2 lag hemma.
Ett tre kejsarslag och en förlust för alla 3 lagen.
U 14 Sydvästra Gr A vinner sin 3:e raka.
Lag som VAIF förlorade mot i våras vinner laget nu mot i höst. Härligt!
U 13 Sydvästra Gr A vinner mot MFF!!!!!!! haha.
Neo Gustafsson som gör 1 mål och 3 passningar till mål kommer om en månad lämna VAIF och börja
spela i MFF med just dessa killar som VAIF vann över i helgen haha!
Den 5:e spelaren som undertecknad ser "försvinna" till MFF och dess skola på Stadion.
Först Tobias Karlsson 98;a som dock aldrig spelade i MFF.
Idag i Torns IF och spel i Ettan Södra.
Oscar Petersson 99;a spelade i MFF, idag Landskrona BOIS och Ettan Södra,
Hampus Isberg 01;a spelade i MFF, idag i VAIF.
Zack Saltin 06;a spelar i VAIF. Uppflyttad till U 15 Skåne.
Neo Gustafsson 08;a spelar I VAIF till serien är slut sen väntar MFF.
Alltid tråkigt när spelare lämnar föreningen men också en naturlig väg för spelare som satsar än högre
i sin fotbollskarriär.
Alla välkomna tillbaka till Veberöds AIF en gång.
U 13 Sydvästra Gr C förlorar mot serieledaren Linero IF.
Det vill sig inte för Herrar A som förlorar med 1-0 och vi får leva med ångest ett tag till.
Även denna helg gick övriga resultat med oss och GIF Nike samt Kulladals FF båda på 7 poäng
förlorar sina matcher mot respektive Högaborgs BK 0-2 samt Vellinge IF 1-3 sen helgens stora
överraskning och guld värd Råå IF-Tomelilla IF 1-4.
Tomelilla IF första vinst för säsongen och istället för 8 poäng till Råå IF står de var på 5 poäng och nu
har VAIF 5 poäng ner till de 3 lag som ligger på nedflyttningsplats. Skönt!
IF Lödde vinner klart mot IFK Simrishamn med 4-0 och IFK Simrishamn nu enda lag med inga vinster
alls.
FBK Balkan förlorar å andra sidan sin första förlust match hemma mot IFK Trelleborg med 1-3 och 1
utvisning och flera gula gör att 2 spelare avstängda mot Veberöds AIF på lördag på Romelevallen.
3 omgångar kvar och ett dramatiskt slut väntar och undertecknad har skrivit sen länge att 13 poäng
räcker och ändrar ej på detta antagande men dessa 3 poäng kräver också en seger till.
Se tabell nedan. 3 poäng ner till Kulladals FF samt GIF Nike i praktiken 4 poäng då VAIF:s målskillnad
är så mycket bättre.
Hörs på fredag/Staffan
Del 2. Matchtexter från helgens matcher.
Herrar A med Tommys text.
Tung förlust borta mot Malmö City då jag tycker vi gör en mycket bra match mot dem. Efter två mindre
bra insatser så höjde vi oss rejält i denna match och vår första halvlek är nog en av våra bästa i år.
Vi har mycket boll och vi står högre upp i matchen och vi skapar chanser för att ta ledningen också.
Besnik har ett skott i ribban, Eric, Axel och Selmir har också lägen men det ville sig inte att få in bollen.
0–0 i halvlek står sig och vi går in rätt så nöjda med den, men framför allt måste vi fortsätta att jobba
lika hårt i andra med lika bra rörelse och passningsspel dom den första. City ändrar lite i sitt spel och
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står mycket högre upp och pressar oss så vi inte har lika mycket tid med bollen, och redan i den 48
min gör dem 1-0 då våra mittbackar går ihop och deras FW får bollen och skjuter nere vid Daniel som
inte kan göra mycket åt den bollen.
Daniel S som ersatta Johan i målet gör en bra match, och en strålande bra räddning på ett friläge i
andra halvlek. Tycker att City driver på bättre dem första 20–25 min innan vi tar tag i det igen och
verkligen går för en kvittering sista 20. Bästa chansen har väl Axel på ett inspel ca två meter från
målvakten, men får inte till skottet som målvakten enkelt plockar in. Vi skapar flera halvchanser till
men bollen ville inte går vår väg denna dag. 3 matcher kvar i serien och vi behöver fortfarande minst
3–4 poäng för att vara säkra på spel i Div. 3 nästa år.
Tuff match då serieledarna (Balkan) kommer på besök på lördag 14.00, men kan vi prestera lika bra
som mot City så kommer trean då istället skall ni se. Plus till alla i laget och Viktors inhopp som var bra
i andra halvlek.
Andy axelskadad, Linus fotskada och Johan J ljumskskadad. Hugo sjuk, Philip jobbade, Martin och
Tim utanför truppen.

Malmö City – KFF 1–0 (0–0)
2020-09-12 Kirsebergs IP Konstgräs A-plan, 50 betalande.
48´ 1–0 Steve G.

Startelvan:
33. Daniel Svensson (MV), 5. Ted Hörman, 3. Joel Vom Dorp, 7. Kristoffer Lindfors (K), 12. Isac
Munthe, 19. Axel Petersson, 8. Hampus Isberg, 17. Henrik Ilmanen, 11. Besnik Rustemaj, 6. Eric
Skiöld, 14. Selmir Halilovic
Avbytare: 2 William Andersson, 10 Johannes Andersson 1. Hampus Ekdahl (MV), 4. Johan Persson
U19, 17 Viktor Björk.
Tommy Johnsen Tränare

Damer B med Niklas text. -VAIF- IF Lödde Dam R Div.2 Södra Höst 3-0.
Spelare i VAIF: Camilla Barkblad, My Rosen, Basma Abenar 1, Klara Bring , Nellie Nordin, Elin Ullner
1, Lova Sjöblom Wolfbrandt, Elin Nilsson 1, Linn Olsson, Moa Nordgren, Cajsa Wanegårdh, Iza
Rosen, Alma Ridhammar, Isabelle Roseus, Amanda Sjöstedt och Saga Sjöland.
Innan match pratar vi om och hur vi skall jobba defensivt och vikten av att ligga rätt i våra positioner. Vi
pratar också om hur vi måste hålla i bollen när vi ställer om från försvar till anfall så vi får med hela
laget i anfallen.
Första tio minuterna sitter spelet bra och vi är helt rätt i våra positioner. Vi skapar några halvchanser
och någon riktigt vass målchans. Efter hand tappar vi tålamodet i vårt spel och börjar försöka hitta
avgörande passningar för tidigt vilket gör att det blir en ganska svängig första halvlek med anfall åt
båda håll men som inte ger resultat för något av lagen.
Även om vi inte riktigt kommer rätt i våra defensiva positioner jobbar vi hårt individuellt så det kändes
inte farligt någon gång och 0-0 i paus var nog resultatmässigt rättvist.
I paus pratar vi om att försöka hålla i bollen bättre och spela runt så vi kan få till längre anfall. Fortsätta
att snabbt komma på försvarssida och hitta rätt i positionerna.
Andra halvlek börjar vi lite stressat precis som i slutet på första men efter ett tag börjar vi lugna ner
spelet och spela runt bollen bättre. Nu hittar vi fina kombinationer och vi kommer upp med hela laget
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vilket gör att vi stundtals skapar ett rejält tryck mot deras mål. I mitten av halvleken märks det tydligt
att deras spelare blir trötta och vi tar över mer och mer. Vi gör tre mål och lyckas ytterligare en gång
hålla nollan. En bra match som visar att vi är på rätt väg och att fokuset på defensiven börjar ge
resultat.
U 19 med Henriks text. U19 – Kvarnby IK
Tydligen drog de stora fotbollsligorna igång i helgen men trots detta lockades många till att se U 19.
Fullt förståeligt med tanke på att man får uppleva allt.
Vi börjar matchen bra och det är tydligt att alla killarna är riktigt taggade! Vi flyttar bollen bra och
behåller bollen inom laget.
Vi visste att det skulle krävas tålamod eftersom Kvarnby IK ligger tätt och vill sedan ställa om. De vill
också spela genom laget så tuff nöt att knäcka. De tillåts dock inte alls spela sitt spel och det är vi som
har farligheterna. Bland annat ett friläge där vi rundar målvakten men där en back räddar på mållinjen.
Kvarnby IK kommer upp några ggr och får några hörnor. Där är de farlige eftersom de är huvudet
högre än oss. Vid en av dessa nickar vi undan bollen men den hamnar hos Kvarnby spelare utanför
straffområdet som får perfekt träff. 0-1.
Kvarnby IK som inte haft ngt annat får energi. Killarna tar tag i matchen igen men vi når ingen
kvittering innan paus. I andra äger vi matchen ännu mer. Bollen längs marken och vi fyller på med
många spelare. Bollen vill inte in fastän oerhört bra lägen. Vi är på väg igenom vid flera tillfällen när
Kvarnby IK tar till alla medel de har för att stoppa oss.
Hade domaren varit lite kyligare med pipan så hade vi haft frilägen som resultat av fördel, istället för
frispark. Vi går ner på 3 backlinje och fyller på med ännu fler spelare.
Till slut (90 min) ger det utdelning, där vi har turen med oss. Vi är återigen på väg igenom men istället
fördel och friläge så får vi frispark.
I allra sista minuten på tilläggstiden så sätter vi igång spelet på egen planhalva utan att laget är i
position.
De ställer om och gör 1-2. Då rusar hela deras bänk, inklusive ledare in på planen och kastar sig i en
hög. Spelare drar av sig tröjorna för att fira.
En spelare ställer sig framför vår spelare och skriker. Vad händer?! Det blir så klart tumult men där
våra spelare håller sig så lugna man kan förvänta sig i en sådan situation.
När dimman lagt sig så har Kvarnby fått 4 röda kort medan vi fick 1 gult. Matchen är slut.
Om vi bortser från resultatet så gör alla killar en mycket bra match! Suverän inställning, mycket fint
spel och vi gav aldrig upp.
Vi visar att vi mer än väl matchar lagen i toppen av tabellen men får inte resultaten med oss för
tillfället.
Det blev en sen kväll för domaren som skulle skriva rapporter efter matchen….
Vill också passa på att hylla vår publik. Det är fantastiskt kul att många följer killarna och deras
utveckling mot A-laget!
U 15 Skåne med Jims text.
U15 Skåne, Furulunds IK- VAIF 0-3
En första halvlek där båda lagen står upp bra och bjuder på årets högsta intensitet.
Ett riktigt slag där vi går till paus med 1-0. I andra märker vi att de inte orkar med samma press och vi
tar över mer och mer. Väldigt bra insats mot ett obesegrat Furulunds IK.
U 15 Sydvästra Gr C och Jim igen.
U15 Sydvästra Gr C, VAIF- BK Flagg 3-3
Vår absolut sämsta match för året när vi kryssar mot BK Flagg. Många spelare var väldigt
okoncentrerade vilket är tråkigt för de som faktiskt var på tårna i matchen.
Spelmässigt gör vi det bra i perioder men vi borde vunnit med minst 5 mål. Vi tar nya tag på torsdag.
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F 14 med Henriks text.
Rapporten från matchen mot Lunds FF
Ett mycket fokuserat och taggat gäng samlades i fredags kväll inför matchen mot Lunds FF. Tjejerna
visade en härlig inställning direkt från start och styrde matchen helt och hållet utan att någon gång
under de tre perioderna tappa tempo eller spel. Gästerna provade att ändra positionerna inom laget
för att försöka komma in i matchen men utan framgång och vi vinner mycket komfortabelt med 5-1.
U 14 och Andreas rader.
Denna helg stod LB07 som motståndare.
Vi börjar matchen lite avvaktande och får 0-1 i nacken efter den situationen med dåligt understöd.
Efter målet kommer vi igång och får igång vårt spel och skapar många målchanser.
Målen trillar in och vi har 3 - 1 med oss in i sista. Gör tidigt 4-1 och 5-1 och har bra koll på matchen.
Men börjar slappna av och tar inte jobbet fullt ut och det straffar sig.
Helt plötsligt 5-3 och lite oroligt på plan. Men vi resor oss och gör 6-3 som också blir slutresultatet.
En bra match av grabbarna och fortfarande obesegrade.
Nästa helg väntar IFK Malmö.
U 13 Sydvästra Gr A med Jims rader.
U13 Sydvästra Gr A, VAIF- MFF 6-3
Vi spelar en liten annorlunda formation och arbetar mer disciplinerat än vi gjort tidigare i vår defensiv.
Inte lika hög press då vi visste MFF är skickliga individuellt.
Det fungerade perfekt och vi går av med en stabil seger.
U 13 Sydvästra Gr C och Jim igen.
U13 Sydvästra Gr C, VAIF- Linero IF 3-5
Vår bästa match i den här serien där vi får igång ett väldigt bra spel.
Alla grabbar gör ett strålande jobb men det räckte inte mot ett duktigt Linero IF som leder serien.
P 12 med Dennis text.
Denna helg blev det ingen 9manna match då Dalby Hoppat av serien.
7-manna åkte vi till Önneköp och grabbarna fick se det som träning då Önneköp IF helt enkelt inte
nådde upp till vårt tempo.
Vi ägde matchen från början till slut och när vi försökte höja tempot stod Önneköp stilla.
Grabbarna presterade ändå bra och fokuserade på passningsspelet och vi åkte hem med en vinst på
13-1
F 11 Lag Vit och Svart med Mårtens text.
Denna helg hade vi två hemmamatcher. Veckan gick i träningens tecken där vi hade en extra träning
som leddes av Joakim Lindahl, stort tack.
Vi var nöjda med lagets prestationer i båda matcherna, målmässigt många mål för vår del och
betydligt mindre för de båda motståndarlagen NOVA Eslöv och Uppåkra IF.
P 11 med Jespers text.
Sydvästra P12 VAIF vs Bjärreds IF
Match mot Bjärreds IF . Är faktiskt förvånad att en sådan stor klubb som Bjärreds IF tycker det är
utvecklande att ha sina anfaller i offside position och vill slå långa bollar på dessa. Vi började väldigt
bra, bra inställning och bekväma med bollen. Dock så hade vi väldigt svårt med den sista avgörande
passen. Och idag så hade våra målvakter inte i sina bästa dag, och det straffas sig. Bra bollinnehav
55-45 till VAIF. Vinst dock.
VAIF vs Hörby FF
Ingen bra dag alls, dålig inställning och dåligt passningsspel. Vi kommer inte in i matchen. Utan vi blir
stressade. Bara att gnugga vidare.
F 9 med Helenas text.
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Vi åkte till Spjutstorp i lördags eftermiddag med en liten nätt skara på 5 spelare (!).
Det märks att det är förkylningstider nu.
Vi lånade en duktig och tapper målvakt från det yngre laget födda 2013 och kämpade på bra mot
Spjutstorps IF, som var i samma läge som vi men hade löst det genom att låna in halva laget med
tjejer födda 2010. Det var många storlekar emellan våra tjejer som är fyra av fem är 2012;or och
motståndare.
Våra tjejer är duktiga på fotboll de har ett bra passningsspel och mycket fina löpningar.
De stod upp bra mot Spjutstorp IF och långa stunder var det helt spel mot deras mål. Vi satte dock
inte våra chanser - hade vi gjort detta hade det blivit tvåsiffrigt.
Sammantaget en jämn och bra match med mycket fint spel i båda lagen.
Vi åkte hem stolta & nöjda.
P 9 med Jessicas text och Lag Vit och Svart.
Idag lördag körde vi till Lomma för match mot GIF Nike i C serien.
Killarna var taggade men när matchen började så låg vi 2 steg efter i första halvleken. Vi tappade
markeringarna, vi pratade inte med varandra.
GIF Nike var hela tiden först på bollen och ville ha bollen, vi var inte alls på. I paus blev det lite peptalk
med killarna och vi ändrade lite i positionerna.
Andra och tredje halvlek blev bättre , vi fick till ett passningsspel men skotten mot mål träffade stolpen
eller ribban. lite otur.
Vi åker ifrån Lomma med en förlust. Det är bara att ta nya tag.
Söndag och match där Lunds BK stod som motståndare.
Idag var killarna på G hela tiden, vi hade spelet från start med fina passningar vilket vi ledare trycker
på är viktigare än att göra mål.
Vi höll våra markeringar, vi nyttjade alla spelare på plan inkl. målvakten. Det var sånt fint spel . Lunds
BK hade med också ett fint spel.
Ett stort tack till vår domare John Sjöstedt, mycket duktig !
F 7 med Markus text från knattespelet i Lödde.
Omgång 2 avklarad av Löddes knattespel. Vi åkte till Lomma med enbart fem egna spelare. Många
hemma med förkylning så vi lånade in två äldre spelare.
Två matcher där Borgeby FK 1& 2 stod för motståndet.
Första matchen väldigt tuff och fysiskt spel, vilket uppskattas av tränaren för det tänder till lite
extra hos spelarna.
Stor seger för oss.
Andra matchen väldigt jämn. Vi var inte riktigt på tårna och fokuserade i början så tidigt i underläge
med tre bollar.
Grym kämpainsats av laget som gemensamt peppar varandra in i matchen., får igång bra spel och
lyckas vända och vinna matchen.
P 7 med Daniel och Christoffers texter och Löddes knattespel.
Daniels text
Veberöd Vit - IF Lödde Blå
Första matchen mot Lödde, alla var på hugget och det var en jämn match som vi tog hem med udda
målet.
Veberöd Vit - Harlösa IF
Något tuffare motstånd hade killarna i den andra matchen mot Harlösa IF.
Hur nära vi än kom mot målet, var det ingen boll som rullade in i mål.
Vinst till Harlösa IF.
Veberöd Svart - Uppåkra IF 2
Oväntat fysisk match, många som ville mycket. Uppåkra IF fick utdelning på sina chanser och
lyckades bra i sitt eget försvar.
Matchen upplevdes spelmässigt jämn men resultatmässigt till fördel för Uppåkra IF
Veberöd Svart - Bjärred IF 4
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Bra start för Veberöd och en stark inledning. Tyvärr tappar vi helt bort oss under ett par minuter och
blir straffade. Killarna får ett enkelt mål med sig och hittar gnistan igen, kamp till sista minuten och
fördel Veberöd till slut.
Text Christoffer
Veberöd Grön - Torna Hällestad IF
Tuff match mot ett år äldre Torna Hällestad IF. Grabbarna var inte riktigt på tårna och var steget efter.
Torna Hällestad IF gjorde mål på sina chanser, och när vi kom till avslut så ville inte bollen riktigt in.
Men de sista 5 min så tar vi över och lyckas snygga till siffrorna.
Veberöd Grön - Staffanstorp United Röd
Mycket bättre match av grabbarna, där vi hade pratat om att sätta hög press och inte ge oss i
närkamperna. Killarna spelade riktigt bra, och varvade fint anfallsspel med stabilt försvar.
Klar vinst.
Boll och Lek med Madelein "Madde" Nilsson ny skribent och huvudansvarig för Boll o Lek.
Boll och lek är målet att lära känna bollen, sin kropp samt nya kompisar. I både stor grupp och mindre
grupper övar vi teknik och rörelse på ett lekfullt sätt tillsammans med varsin boll.
Sist spelar vi smålagsspel och matcher på mindre yta och avslutar där efter med saft och bulle.
Under hösten har vi varit ca 15-20 st. flickor och pojkar på träningen.
Under vissa övningar strävar vi efter att dela barnen i 4 grupper, detta för att ge barnen möjlighet att
vara aktiv och slippa stå i kö och vänta.
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