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Hej alla V
VAIF:are och
h andra läsare,
Vi börjarr närma oss slutet
s
av sep
ptember och då vet alla att
a fotbollssäs
songen ocksså är inne på
upploppe
et.
En ny förlust för Herrrar A och so
om då komme
er att förläng
ga säsongen med 3 kvalm
matcher.
Ska natu
urligtvis inte fastställa
f
någ
got som inte är 100 proce
ent klart, men Södra Sanndby IF nu i
serieledn
ning med 4 poäng
p
och tv
vå matcher kvvar, den "stra
affen" bränne
er de ej.
Börjar m
med att sträckka fram hand
den och gratu
ulerar både GIF
G Nike och
h BK Flagg ssom i denna omgång
20 säkra
ade uppflyttning till divisio
on 3 2019.
Vem som
m vinner seriien i princip ointressant
o
d
då Bästa Två
åa finns i den
nna serie.
Serieseg
gern avgörs i årets sista seriematch
s
n
när de båda lagen
l
möts den
d 7 oktobeer GIF Nike-B
BK Flagg
och GIF Nike med bä
ättre kvot förr stunden och
h båda på 50
0 poäng med
d 2 matcher kkvar i serien..
efter somma
aren i alla 3 division 4 s
serierna.
Topp 4 e
BK Flag
gg
minuss 3 poäng.
S. Sand
dby IF minuss 4 poäng.
GIF Nikke
minuss 5 poäng.
Råå IF
minuss 5 poäng.
Råå IF m
med minus 2 poäng bäst till omgång 2
20 där de förrlorar seriematchen hemm
ma mot FK Besna
B
med
0-1 och plötsligt kan 4 lag vinna division
d
4 No
ordvästra.
När nu sseriesegern för
f Veberöds
s AIF försvinn
ner sakta me
en säkert borrta i horisonteen har 2 förlu
uster på
raken sa
amtidigt som FC Trelleborg vunnit 2 m
matcher och nu skiljer bara 3 mål bätttre än FC Tre
elleborg
och sam
mma poäng och kampen om
o Bästa Kv
vallag av div
vision 4 lagen
n blir stenhårrd och i potte
en ligger
2 eller 1 hemmamatcch.
29/9 BK Flagg-FC Trrelleborg.
7/10 KSF
F Kosova IF--FC Trellebo
org.

IFK Simrishamn-Veberöds AIF.
A
Veb
beröds AIF-Ö
Önneköps IF.

En svår match för bå
åda lagen och en avslutn ing som ser "lätt" ut på pappret!
Romelec
cupen 2019.
bbt anmälde
Tack alla
a ledare i Veberöds AIF för
f att ni snab
e era lag inna
an inbjudan iddag har skickats ut i
Skåne!
Ett påpe
ekande dock när några an
nmälningar h
hamnat i fel åldersklass.
å
Vi följer nu de rekom
mmendationer som Skåne
eboll vill att vi
v ska använd
da som arranngör.
Bry er ejj om vilket åldersklass ni spelar i 2019
9 utan bara gå
g på P 04 fö
ödda 04, P 110 födda 10 P 12 födda
12 osv.
Svårt förr i serien är P 12 de som är födda 06..
Med and
dra ord tänk inte
i
om ni ärr nio år nästa
a år utan gå bara
b
på året som laget ärr född och an
nmäl där.
Drygt 40
0 lag anmälda
a och 30 lag redan från V
Veberöds AIF
F!
Ska ni s
spela en ålde
ersklass upp ska laget alltid heta Lag
L Grön. Fö
ör att underrlätta lottnin
ng!
Hörs ige
en på fredag//Staffan
nställning frrån en stor fotbollshelg
f
g.
Samman
Herrar A med Danie
els text.
Ännu en
n riktigt tung förlust
f
och de
et går inte rikktigt att sätta
a fingret på vad som haveererar. Vi harr några
tongivan
nde pjäser bo
orta och konttinuiteten und
der våren va
ar ju vårt sign
num, men sa mtidigt blir vi hårt
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straffade hela tiden av motståndarna i lägen som inte ska vara beroende av en individs insats. Våra
tidigare styrkor har blivit våra värsta farhågor... Vi släpper in 3(?!?!) mål på fasta situationer igår, hände
aldrig under våren. Riktigt taskig tajming att dippa som lag nu, tycker att individen förbereder sig bra och
är träningsflitig men när det är match då hackar kollektivet. Vi har blivit passiva istället för att kliva fram
och tyvärr sätter det sig i huvudet på killarna. Trots att vi reflekterade på ett positivt sätt efter förra
helgens mediokra insats så märktes det att självförtroendet fått sig en rejäl törn. Gårdagens insats är en
rejäl höjning spelmässigt men väldigt begränsad i de avgörande lägena i bägge straffområdena.
Offerviljan och den uppoffring som krävs är som bortblåst och passiviteten har tagit över. Vi måste
boosta varandra till att TRO på oss själva igen, färdigheterna har givetvis inte försvunnit men i motgång
måste man arbeta otroligt hårt för att hitta momentum igen. Det finns inga genvägar... Vi har MINST en
andraplats i serien 2018 vilket genererar en kvalplats. Så länge det teoretiskt är möjligt vägrar jag även
släppa den andra möjligheten, men det innebär att vi inte kan tycka synd om oss själva utan verkligen
måste växla upp och ge oss själva chansen. Oavsett utgång så kan säsongen förlängas och då gäller
det att ställa om och fokusera på det! Så spotta i nävarna, kavla upp och skjut ut bröstet - hitta tillbaka
till, TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!!
Lagkapten Kristoffers rader.
Efter en av årets bästa träningsveckor såg vi fram emot att ta revansch från förra omgångens förlust.
Motståndet var Lunnarps BK som gått bra under hösten men vi hade fina minnen från förra mötet.
Under den första halvleken dikterar vi villkoren med mycket bollinnehav och skapar ett par bra
målchanser. Efter en tilltrasslad situation på en av få chanser för Lunnarp under första halvleken tar
dem dessvärre ledningen och 0-1 i halvlek kändes snopet sett till matchbilen. Men vi har vänt matcher
förr och hade en bra känsla i halvlek. Vi vet att vi inte får något gratis och måste kämpa ordentligt för
våra mål just nu, likt matcherna i början av serien. Vi pushar igång varandra och är fast beslutna om att
vända på resultatet. Dock känner man nu i efterhand att vi inte är inne i samma flow som tidigare under
säsongen. Vi får som sagt slita rejält för våra chanser och har inte samma självklarhet i de avgörande
lägena. 0-2 kommer från ingenstans där vi inte får bort bollen men vi ger inte upp. Sista 20 minuterna
blir lite "Hawaii-spel" där vi försöker gå fram med mycket folk och det blir en minst sagt händelserik
avslutning. Vi missar en straff men sätter kort därpå 1-2 bara för att anfallet efter åka på en straff och 13 blir slutresultatet. Tufft just nu och serien lider mot sitt slut. Matematiskt finns chansen att nå Södra
Sandby och därför har vi ett ansvar att fortsätta kämpa på vilket vi kommer göra. Kvalplatsen är säkrad
sen någon omgång tillbaka och vi ska försöka avsluta serien på bästa sätt. Tack till alla supportrar som
trotsade vädret och stöttade oss på plats!
P 14 med Henriks text. FC Trelleborg – VAIF
Möte med serieledarna på bortaplan, tuff match väntade. Vi börjar matchen riktigt bra spelmässigt! Kul
att se att killarna blivit tryggare i spelet med boll (jämfört med i våras) och det är bra passningsspel.
Detta kombineras med vilja att gå på mål och komma till avslut. Vi har flera bra lägen när Trelleborg tar
ledningen genom ”panikspark” som seglar in i bortre hörnet. Killarna fortsätter spela bra men då
kommer 2-0 efter omställning. Det kändes ändå som att detta skulle kunna vändas, men inget av våra
lägen resulterade i första eller andra halvlek. I sista halvleken kändes det som att killarna inte trodde på
det längre. Det tilläts också mycket fysiskt spel där vi kom lite till korta trots bra kämpande. Trelleborg
gör sedan 3-0 i slutet av matchen. Inget att säga om resultatet men som säkert kunnat bli annorlunda
om det var vi som tog ledningen istället. Återigen fick vi stor hjälp av killarna från P05 som stöttade oss.
P05-killarna som har stöttat oss i många matcher i år då truppen är tunn och flera borta pga. skador, gör
det jättebra.
F14 med Jennys text.
F14 Bortamatch mot Blentarp. Motståndarna fick bara ihop 8 spelare så det blev gammal hederlig 7manna match idag. En match som vi spelmässigt för och har grepp om. Men för mesigt försvarsspel
över hela planen och tyvärr får vi bara med oss en pinne idag. Resultat 7-7
F 13 Harlösa IF/Veberöds AIF med Jennys text.
F 13 Bortamatch mot Sjöbo IF. Vi spelar fin fotboll och skapar många målchanser, men tyvärr vill inte
bollen in idag. Sjöbo IF spelar väldigt fysiskt och aggressivt och vinner inte helt rättvist med 2-0.
P 13 och Andreas från Palma!
Ja, blev förlust 0-2 mot Löberöds IF. Fick kort referat via telefon, är själv i Palma, Mallorca, på
kortsemester.
Lät som en jämn match mot storväxta motståndare.
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F 12 Lag Vit och Lag Svart och Henriks rader.
Lag Vit: I lördags tog vi emot FC Rosengård på hemmaplan och det blev en tuff match precis som förra
gången vi möttes. Tjejerna kämpade och slet men det blev för mycket jagande efter boll och gästerna
vann matchen helt rättvist.
Lag Svart: I hemmamatchen mot BK Höllviken hade vi inga större bekymmer och vi var det bättre laget
under hela matchen även om det blev lite väl darrigt i slutminuterna men vi håller undan och vinner
mycket välförtjänt med 5-3.
P 12 och Rickards text
Två segrar för P06 mot Höllviken i A med 5-1 och i B mot Anderslöv med 5-4. Mot Anderslöv ledde vi
dock med 5-1 när de satte in en extra "man". Två bra matcher, vi krigar på bra och även spelmässigt
har vi höjt oss väldigt mot i våras, även om vi har mer kvar att jobba på där.
P 10 och Jims rader.
A1, BSH Österlen. Vinst 3-0
En bra match mot superduktiga och trevliga BSH Österlen. Både vi och Österlen spelade fin
passningsfotboll i ett högt tempo vilket gav många målchanser till båda lagen. Vinst med 3-0.
C2, Bara GIF. Oavgjort 4-4
En jämn match där båda lagen kämpar på bra. Vi följs åt resultatmässigt genom hela matchen och den
slutar rättvist 4-4.
P 10 Grön med Jespers text (våra 09;or)
Lördagsmatch borta mot Tomelilla IF.
Många sjuka, bortresta inför denna match.
Veberöd satte full fart från början och pressade ner Tomelilla IF om inte, så nästan ända ner på deras
mållinje därför kändes det väldigt snöpligt att Tomelilla IF kunde göra både 1-0 och 2-0 från ingenstans.
Veberöd fortsatte sitt fina spel och kunde kvittera till 2-2 innan paus. Resten av matchen så var det stort
sätt spel mot ett mål och Veberöd kunde vinna ganska så enkelt.
F 09 med Mårtens text.
Knattespelen söndag utspelade sig på ett kylslaget Romelevallen.
Första motståndet stod Linero IF för och andra mot BK Borgeby.
Det hela renderade i två säkra vinster.
Tjejerna var på bettet och deras passningsspel och kämpaglöd var det som avgjorde för dagen.
Samtidigt var F 09 i Åkarp och gjorde en stabil match som slutade i vinst med 8-2.
Vi blickar, med tillförsikt, framåt mot nästa helg och avslut på knattespelen samt seriematch för F09.
P 09 med Jespers text.
Söndagsmatch och riktigt höstväder puh...
Idag var det Tomelilla IF som var på besök på klassiskt mark, RomeleVallen.
VAIF tog tag i takt pinne från början och visade upp ett fint passningsspel. Det var en rolig match med
många mål chanser.
VAIF vs Tomelilla 4-2
P 07 och Jessicas text.
Löddespel och idag var det GIF Nike som stod som arrangör. Idag hade vi med oss 16 st killar. Lite
skillnad från sist vi spelade.
Vädret var kallt och blåsigt. Många barn och föräldrar som frös.
Killarna hade ett fint spel i alla matcher. Stundtals så tappade dem sina positioner och varav dem
tappade sitt spel men kom igång snabbt med sitt spel igen.
Killarna hjälpte varann hela tiden. Det var fina passningar och många fina räddningar.
Det blev idag 2 vinster och 2 förluster.
Dags att ta fram lite mer kläder så ingen fryser på lördag när det är avslutning i Lödde
F 07/06 med Sofias text.
Tjejerna spelade två matcher på hemmaplan. Förstärkning fick vi låna från flickor 9/10 då vi var kort om
spelare. Tjejerna börjar förstå spelet mer och mer för varje match de spelar och börjar våga ta för sig
mera. Dock kom många diskussioner upp om att flickorna de möter är så stora. Vi försöker vända den
frustrationen till vilken bra träning det är för dem att ha börjat spela mot lite äldre motståndare.
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Som info har vi fått en ny tränare till laget, Helena Zaar, mamma till Molly i laget. Nästa helg när de
spelar avslutning i lödde är det Helena som har hand om laget då jag är bortrest. Min förhoppning är att
hon framöver kan skriva dessa rader då det inte är min favoritsysselsättning .
Välkommen Helena till VAIF familjen!
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