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Hej alla VAIF;are och andra läsare, 
 
Tisdag 15 juni och matcher har spelats i föreningen lördag-söndag och till sist blev det 14 sådana och 
några matcher blev aldrig av tyvärr. 
 
Helgen som kommer däremot blir vårens största fotbollshelg med matcher till antalet 27 då det är 
avslutning i IF Löddes knatteserie och alla lagen till Löddeköpinge för vår del 6 lag ett rekord som dock 
kommer att bli än fler i höst när bland annat F7/6 kommer att debutera med 2 lag.  
 
Kan bli fler och som undertecknad skrivit så många gånger inga knattar inga ungdomslag och då i 
förlängningen inga seniorlag. 
 
Hade bara Herrar A vunnit mot Ariana FC hade helgen varit fantastisk, men 1-1 får anses rättvist. 
Tuff start med andra ord och nu väntar Åkarps IF ny i division 3 och i serieledning med 6 poäng  
och 8-0 i målskillnad. Är det då första vinsten kommer?  
 
Damer A tar sin andra trea borta mot Kvarnby IK med 2-4 efter ledning 0-3 kommer plötsligt Kvarnby 
IK med 2 snabba reduceringsmål, men precis som hemma mot Husie IF gör Ida Nilsson 2-4 på straff 
och sen var matchen nästan slut. 
 
Nu väntar Hallands Nation på söndag och Romelevallen. Ser en tjej med namnet Tova Nilsson i deras 
lag. 
Tova som spelat i Veberöds AIF?  
Amanda Blixt Sandbytjejen? 
 
U 19 till Lund med bra lag och Linero IF väntade. En man utvisad och 2-0 till Linero IF i paus, men U 
19 visar upp en fantastisk inställning och vänder matchen och vinst 2-4 med en spelare färre sen 
mitten av första halvlek. Imponerande var ordet!  
Tim 2 mål. 
 
P 16 Skåne fick ingen match. 
 
P16 Sydvästra vinner hemma mot Hyllie IK med 1-0. 
 
F 15 Skåne till Hässleholm och plötsligt 4 sjuka och endast 1 avbytare och en tjej född -09 in i 
laget (Sonja). 2-2 med mersmak. 
 
EM. 
0-0 mot Spanien ett kanon resultat. 
 
I Europas presskår redan korad till den klart sämsta matchen i underhållningsvärde i turneringen så 
här långt. 



 
Ändamålet helgar medlen finns ett berömt uttryck av den tyske filosofen Johann Gottlieb sent 1700 
tal. 
 
Förde en diskussion med sonen under matchen och vi var nog överens om Sverige spelade vad man 
ibland kallar "icke fotboll" fy fan så torftigt att titta på. 
 
I tabellen står det dock 1 poäng till Sverige och 1 poäng till Spanien. 
 
MFF. 
Inleder hemma 6/7 juli mot Riga från Lettland. 
Bra lottning och slapp norska mästaren Bodö/Glimt. 
 
O Learys i Lund på fredagseftermiddag Sverige-Slovakien kl. 15.00 med 7 f.d arbetskamrater ska bli 
härligt när nu undertecknad fått sin andra dos av vaccinering och som då är 14 dagar bort. Ut ur 
fängelset i Hemmestorp ska firas! Plankstek beställd och en öl till detta, kanske två också haha. 
 
Snart midsommar och fortsatt varmt väder med temperaturer upp till 30 grader till helgen helt 
fantastiskt och snart säkert några av er som går på semester.  
 
Omlottning sker innan de sista seriematcherna är spelade och den 2 juli finns serierna ute på 
Skåneboll och i princip svårt att byta serienivå.  
Det blir även detta år en märklig fotbollssäsong som förhoppningsvis blir den sista sådan på många år 
 
Senast 25 juni om lag ska avanmälas till Skåneboll. 
 
Vi hörs på fredag och då vårens största fotbollshelg med hela 27 matcher för VAIF lagen. 
 
Staffan 
 
Texter från många matcher som spelades i helgen. 
 
Herrar A och Jonas text. 
Här kommer lite från matchen mot Ariana FC 
En tuff match på förhand. Vi kommer med en bra träningsvecka i bagaget och är taggade för fight. 
De första 20-25 min bjuder på ett högt tempo och bra fotboll. Vi har läge att göra 1-0 och borde haft 
straff vid neddragningen av Sadik. Koffe gör 1-0, placerar in en frispark, elegant och otagbart. I den 44 
min kvitterar Ariana FC 1-1.  
 
Den andra halvleken är också jämn, ett övertag i bollinnehavet för Ariana FC, men vi är helt klart med i 
matchen. Sista 10 min växlar vi upp och får till några lägen. Matchen slutar 1-1 och vi är nöjda med 
moralen hos killarna som gick för 3 poäng. Samtliga spelare jobbade stenhårt! 
 
Åkarps IF nästa som har 2 vinster. En bra träningsvecka väntar och vi kommer vara redo att försöka 
bryta deras trend. 
 
Damer A och Niklas text. 
Kvarnby IK-VAIF Dam Div.3 Sydvästra Skåne 2-4 (0-3).  

Spelare i VAIF: Minna Wetterling, Alexandra Dagner, Basma Abenar, Elin Nilsson, Linn Olsson, 

Cornelia Bildtgård, Klara Bring, Moa Ahnelöf, Elin Ullner 1, Kim Lantz, Josefine Isberg, Frida Saltin, 

Lova S W, Moa Nordgren 1, Ida Nilsson 2 och Cajsa Wanegårdh.  

 
Andra seriematchen för säsongen spelades i blåst och på plastmatta. Kvarnby IK inledde med en 

storförlust mot Hallands Nation som jag och Jörgen var och tittade på. Vi hade en klar strategi hur vi 

skulle spela för att vinna matchen. Första halvlek i medvind funkar det kanon och vi spelar en bra 

varierande fotboll med kontrollerat ”possession” spel, vi anföll både i djupled centralt och via fint 

kantspel. Första halvlek slutar 0-3 med mersmak.  



I paus pratar vi om att fortsätta rulla boll och ha tålamod innan vi går till anfall.  

I andra halvleks början tappar vi kontrollen på matchen och Kvarnby IK kommer till flera chanser än 

oss. Kvarnby IK lyckas sätta två bollar i nät bakom Frida innan vi rycker upp oss och tar tag i vårt spel 

igen. Vi tvingas göra några byten i slutet men inhopparna gör ett bra jobb så vi håller matchen under 

kontroll. Med fem minuter kvar blir Ida nerdragen bakifrån på ett friläge med straff som resultat. Efter 

förra veckans säkra straff var det självklart att Ida själv tog hand om straffen. Jodå nerverna var under 

kontroll och 2-4 till oss. Ännu en seger och en halvt godkänd match av oss.  

U 19 och ny skribent i Albert Strandberg. 
Albert här som är assisterande tränare för U 19 i VAIF och jag tänkte skriva en sammanfattning på 
matchen mellan Linero IF och Veberöds AIF U 19.  
 
Söndag och fotboll kan väl inte bli mycket bättre? Hur som helst så tar vi tag i taktpinnen direkt efter 
avspark och styr spelet mestadels av första halvlek. I minut 20 så släpper vi olyckligt in 1-0 som inte 
matchar med hur matchbilden såg ut. Vi kämpar på men tappar lite i vårt spel och de får mer och mer 
tid med bollen. Efter cirka 35 minuter får vi en spelare direkt utvisad och det gör inte situationen bättre. 
Precis innan halvlek slår de en långboll som når fram till deras anfallare som petar in den över 
målvakten.  
 
I andra halvlek går vi ut med 0-2 i underläge och en spelare utvisad, vissa kanske kallar matchen 
stängd, men inte Tim Krämer som säger "det är 45 minuter kvar, det är inte alls över". Han skulle visst 
ha en poäng i det han sa i halvtid och i 56:e minuten skjuter Tim in bollen i mål. Vi får ny energi och 
redan tre minuter senare kommer 2-2. Linero IF blir mer och mer osäkra med boll och efter hårt 
krigande kommer även 3-2 till VAIF och lite senare lobbas bollen över Lineros målvakt, Tim igen som 
blir det sista målet och slutresultatet som blir 4-2 till VAIF.   
 
Känns underbart att kunna vända ett 2-0 underläge med en utvisad till en vinst.  
 
P 16 Sydvästra med Jims text. 
VAIF - HYLLIE IK 1-0  
  
En match i helgen mot ett spelskickligt Hyllie IK, ett lag som inte slår långt, utan hela tiden försöker 
bygga upp spelet bakifrån. En jämn match som först avgjordes i matchminut 80. Tycker vi i perioder 
kommer upp i bra nivå, men ibland är det lite för många spelare som fuskar i sina löpningar både 
offensivt och defensivt. 
En match mot ett lag som Hyllie IK borde vi vinna boll betydligt fler gånger än vad vi gjorde högre upp i 
banan, därmed straffa dem tidigare i matchen. Men vi kämpar vidare, trots allt en skön seger och 
förlustnollan håller i sig. 
 
F15 Skåne och Rickards rader. 
Tuff bortamatch mot FC Hessleholm där vi saknade några spelare pga sjukdom. 
 
Vi kallade in Sonja från -09:orna samma dag och åkte till match med bara 1 avbytare. Efter en härlig 
kämpamatch med fina insatser från hela laget slutar matchen 2-2 och vi är väldigt nöjda med tjejernas 
insats. .   
Våra målskyttar var Linnea och Alice och vi tackar vårt lag för en fin tillställning. 
 
P 13 med Andreas text. 
Vi mötte MFF i söndags, inte de lättaste förutsättningarna då vi kom dit med tre inlånade spelare från 
P 12 och P 14 och ändå bara en avbytare. 
Vi tog ledningen i en jämn första period, underläge 2-1 i paus. Sen orkade vi inte hänga med i MFF:s 
höga tempo resten av matchen. Dock slutade vi inte kämpa och avslutade med att göra matchens 
sista mål. Slutresultat 9-3 till MFF. 
 
 
F 12 Svart med Mårtens rader. 
Denna helg hade vi förberett oss för två stycken matcher men kvällen innan meddelade LB07 att dem 
inte fick ihop lag! Den matchen kommer istället att spelas på vår träningstid på onsdag.   
  



Furulunds IK kom på besök enligt plan och vi mönstrade ett spelsuget lag som tidigt visade vägen. Vi 
gör hela tiden framsteg och vi spelade stundtals riktigt fin fotboll. Matchen slutade 8-1 till Veberöd.  
 
P 12 Vit med Joakims text. 
Torn - VAIF 
En match i full storm. 
Vi tog tag i matchen på ett mycket bra sätt och får 1-0 ganska tidigt. I paus står det 1-1 och killarna gör 
det riktigt bra. Vinden gör att inget av lagen får igång något spel och det blir mer slumpen som avgör.  
 
Tyvärr gör vi lite misstag som Torns IF utnyttjar i mittperioden och går ifrån målmässigt.  
 
I sista kommer vi tillbaka och även denna period slutar lika. Det vi verkligen tar med oss från matchen 
är att killarna ligger under med 3 bollar, men slutar aldrig kämpa eller spela vårt spel. Vi står upp väl 
tills domaren blåser av matchen. 
 
P 12 Svart med Jespers rader.   
Eslövs BK, 3-3. Vi leder med 3-0 och hade ytterligare 4 frilägen att göra mål på men vips så stod det 
3-3.   
  
P 10 med Jessicas text. 
Idag söndag var vi uppe med tuppen för att köra till Lödde för match. En blåsig söndag med lite sol.  
Vi körde på direkt med vårt spel, både vi ledare och föräldrar får rysningar av så fint våra killar spelar.  
Killarna har gjort en fin utveckling i sitt spel. Vi är ett team både på plan och utanför.  
Idag åker vi ifrån Lödde med storvinst, 3-14.  
 
F 9 med Helenas text. 
F 9 hade återigen träningsmatch mot Hörby FF, denna gång på hemmaplan.  
Detta lag matchar oss bra och det blev en jämn och mycket rolig match, med många mål till båda 
lagen.  
 
I början av matchen hade vi spelet, men satte inte våra många chanser. Sedan tog Hörby FF över och 
gjorde några snabba mål, mest beroende på att vi tappade markeringen i backlinjen.   
Vi kom tillbaka, hittade positioner och passningsspel igen - och satte äntligen våra målchanser.   
Vårt lag kom tillbaka med besked i sista perioden. Kul att spela tyckte alla tjejer, både Hörbys & 
Veberöds.   
Kul att titta tyckte publiken. Kul att coacha tyckte vi och Hörbys ledare.  
 
Knatte och Jessica Sjöstedt. 
Sista knatte träningen för denna våren!  
En härlig stämning på gräsmattan och även utanför. Musiken var igång och grillen var på.  
Det bästa var att alla lagen var på gräset, vilken härlig syn att se alla lagen där tillsammans.  
Vid kvart över 10 så samlade vi alla lagen framför målet för fotografering. Sedan blev det korv och 
bröd till alla knattar och ledare.  
  
Nu tar vi sommarlov och ses igen på Romelevallen den 7/8 kl.09.30, välkomna! 
  
Ha en härlig sommar! 
/Jessica & Roger Sjöstedt 
 


