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 Staffans veckorapport vecka 10 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Veckobrev en dag försenad i en pressad hemsituation och ett veckobrev som försvann "bort" i 
cybervärlden tyvärr. 
 
Värre saker kan gå fel och hopas ni förstår detta. 
 
Blandade resultat som alltid.  
Herrar A med sin 3:e raka seger, känns nästan märkligt i vår förening, när det gäller försäsongsspel. 
 
Damer A spelar 0-0 mot Skabersjö DFF. 
 
U 19 2-2 i DM mot Svedala IF. 
 
P 14 vinner Sparbanken Cup. 
P 15 samt P 14 vinner sina respektive  matcher i Vinterserien. 
P 15 1/16 dels final. 
P 14 semifinal. 
 
Läs texter från dessa matcher och övriga matcher nedan  som spelats i helgen. 
 
Ungdomsserier. 
Då finns alla serier på plats och undertecknad kommer att börja lägga dessa matcher med start i helgen. 
14 dagar till allt ska vara på plats! 18 mars är deadline. 
 
Många önskemål har redan inkommit, gör mitt bästa men ska sanningen fram skulle föreningen behövt 
en plan till redan igår! 
 
Tyvärr seriestart i påskhelgen som kan ställa till med problem. Skriver redan nu matcher måste spelas, 
låna spelare av varandra men än en gång spela matchen.  
 
Gå ej med på att flytta matcher redan i omgång 1 med andra ord. 
 
Spelplaner. 
Planer anmälda till Skåneboll redan när era  lag anmäldes och går ej att överklaga!  
 
Ett undantag om lag önskar spela på naturgräs istället för konstgräs på Svalebo.  
 
Då F 16 ändrade sin ursprungliga anmälan från 11 mot 11 till 9 mot 9 blev det 8 lag istället för 7 på 
konstgräset.  
 
Romelevallen gräsplan: Förutom Herr och Dam, U 19 2 lag och P 8 2 lag. 4 lag plus en sammankomst 
för P 8. 
 
P 8 har sammandrag även under Skånebolls serier liknande IF Lödde Knattespel och måste vara på 
stora planen. 
  
Svalebo gräsplan: U 15 2 lag, P 11 2 lag, P 10 1 lag  Totalt 5 lag. 
  
Svalebo konstgräs:  F 16 1 lag U 14 2 lag, U 13 1 lag, P 12 1 lag, F 14 1 lag och F 11 2 lag. Totalt 8 
lag. 
  
Romelevallen konstgräs: P 9  2 lag och F 9 1 lag. 3 lag. 
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P 8 under Skåneboll kontra IF Löddes knatteserie. 
Under måndagen kom Skåneboll ut med föreskrifter hur P 8 serier ska spelas i deras regi. 
 
Skåneboll 3 omgångar under våren. 
IF Löddes knatteserie 4 omgångar under våren. 
Skåneboll 3 matcher i varje omgång. 
IF Löddes knatteserie 2 matcher i varje omgång. 
 
Skånebolls förslag spela 3 matcher samtidigt på en 11 manna plan. 
Retreat linjer på 3 planer. Finns ej sådana. Ska koner användas. 
6 mål ska finnas för 5 manna spel om dessa ej finns ska koner användas som mål. 
3 matcher som startas kl. 10.00, 11.00 samt 12.00. 
Är väl känd i föreningen att vara en motvalls kärring (gubbe) fritt översatt till den som alltid tycker 
tvärtemot haha! 
 
Gillar ej upplägget från Skåneboll och har framfört detta till ansvariga redan. 
 
Hur många föreningar kan ställa en 11 manna plan med retreat linjer på 6 ställen på planen? 
Hur många föreningar kan ställa 6 mål på plats samtidigt för spel 5 mot 5? 
 
Hur många ledare/spelare kommer att gilla koner som mål? 
 
SOM NI SÄKERT FÖRSTÅR AV UNDERTECKNADS TEXT. 
GE FÖRENINGARNA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT ALLT SKA FUNGERA INNAN DET 
SJÖSÄTTS. 
 
Tyvärr har många P 8 lag precis som VAIF anmält till Skåneboll, vår förening vill testa vad detta skulle ge 
kontra spel i IF Löddes knatteserie? 
 
Har varit i kontakt med Peter Joelsson i IF Lödde och deras serier för knatte. 
Stort tapp och 145 lag blir i år ca 85. Tapp på 60 lag i P 8. 
 
IF Löddes knatteserie kommer att spelas även i år i alla åldersklasser precis som tidigare drygt 20 år, 
men risken finns för nedläggning om ekonomin läs överskott blir för liten ställt till allt arbete, för 
undertecknad helt förståeligt.  
 
Har föreslagit styrelsen att vi i fortsättningen spelar i IF Löddes knatteserie som tidigare, dessa 
knatteserier har skötts på ett fantastiskt sätt genom alla år! 
 
Risken finns att P 7 o F 7 ej kommer att komma till spel överhuvudtaget om IF Löddes knatteserie 
upphör. 
 
Spel 3 mot 3 har så här långt blivit en skrivbordsprodukt då föreningarna ej har det som krävs för detta 
spel, sarg mm. 
Förekommer inget spel i organiserat spel 3 mot 3 idag i Skåne.  
 
Hörs på fredag!/Staffan 
 
Lagreferat hittade undertecknad dock. 
Herrar A med Tommys text. 
Blev lite ändringar på fredags kvällen då Viktor och Eric lämnade in på grund av sjukdom, och Philip var 
tvungen att jobba med MFF. Så Johan P från U 19 blev inkallad och vi körde med 14 spelare. 
 
Vi mötte Södra Sandby IF som förra året spelade i Div. 3 så det skulle bli en bra värdemätare för oss, 
fastän vi saknade många spelare.  
 
Vi vinner matchen med 2-0 efter 0-0 i halvlek och målen gjordes av Selmir 1-0 målet i den 58 min på ett 
snyggt inspel av Dante på kanten,  och Besnik gjorde 2-0 målet i den 76 min på ett snyggt långskott 
utifrån.  
 
Vi har mycket boll i matchen ca 70 -30 skulle jag tro, och stundtals så spelar vi bra på ett och två tillslag 
där vi vänder spelet bra på Isberg och Magic.  
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Hade ändrat lite i laget idag då jag flyttade ut Selmir till höger där framme och lät Besnik gå i mitten och 
Mattias till vänster. Denna trio kommer vi att få stor nytta av i år, då de har allt som krävs för  att kunna 
göra många mål framåt. Vi skulle gjort några fler mål på alla de målchanser som vi skapade i matchen. 
 
Södra Sandby IF hade inte mycket framåt då dem endast hade två skott på mål och två hörnor. Som 
helhet bra insats då vi håller nollan och vinner vår tredje match för året, tycker vårt försvarsspel är okej 
men vi behöver falla lite tidigare ibland på motståndarnas djupledsbollar.  
 
Vi måste också bli bättre på att spela framåt när vi vunnit mark framåt och inte spela så mycket tillbaka 
och så får vi börja om igen. Ny match nästa lördag hemma mot IFK Simrishamn som kommer att bli en 
tuff nöt att knäcka, men väldigt inspirerande och förhoppningsvis har vi alla spelare tillgängliga då. 
 
Damer A med Elins text. 
Skabersjö IF -  Veberöds AIF 0 - 0 
 
Första halvlek har vi ganska grov motvind. Gick bollen i luften så vände den liksom tillbaka, så det var 
lönlöst. Vi kunde ändå spela runt ganska bra på marken och hade en hel del bra kombinationer som 
gjorde att vi kunde ta oss fram i banan. Tyvärr blev vi väldigt stillastående och iakttog bollhållaren och 
väntade på nästa drag. Detta gör det ju givetvis svårt för den som har bollen. 
Det var mestadels det vi pratade om i halvlek, att försöka få upp mer rörelse och vara ett spelbart 
alternativ. I andra halvlek fick vi istället vind i ryggen, vilket på ett sätt gör det svårt för oss också, även 
om vi visste att det blåste så satte vi många bollar på djupet som ofta rullade ifrån oss. Vi blir lite sega 
och loja stundtals i andra halvlek, och Skabersjö är absolut inte ofarliga när de väl kommer långt fram i 
banan. De hade en boll i ribban och en i stolpen under matchens gång. Slutresultatet blir 0-0 och det vi 
tar med oss från matchen är att vi stundtals kan spela runt på mitten bra och hålla bollen på marken. 
Nya tag redan på fredag då vi möter Husie U på Svalebo. 
 
U 19 och Henrik B text. 
Vår första DM match spelades i ett blåsigt Svedala. Vi hade ett ungt taggat lag, där bara 2 spelare är 
sista-års juniorer (01’or).  
 
Vi hade farhågor om orken eftersom vi ville spela med hög press och vi haft en försäsong där många 
missat träningar pga. resor, sjukdomar etc. Det visade sig vara obefogad oro. Vi kom ganska snabbt in i 
matchen och var spelförande under stora delar. Lugnt och tryggt i backlinjen och ett mittfält som pressade 
högt och där vi ofta spelade oss via mittfält och till ytterbackar som fyllde på.  
 
Chanser fanns men vi var för omständliga så snart vi kom nära straffområdet. I sitt enda anfall gör 
Svedala IF i en omställning och där många hävdade att det var offside. I andra halvlek fortsätter vårt 
spelmässiga övertag som blev ännu tydligare i medvinden.  
 
Vi både kvitterar och tar ledningen och borde utökat ledningen. I ett av få anfall får Svedala IF hörna som 
de sedan gör mål på.  
 
Efter målet blir vi oorganiserade samtidigt som Svedala IF fick nya krafter. 
Spelet blir hafsigare men vi vaskar ändå fram fler chanser. Ingen av dessa resulterar dock. 
 
P 15 och Jims text. 
Vintercup 1/16 final 
 
Teckomatorps SK blev vår motståndarspelare och ett lag vi inte mött tidigare. Vi vinner matchen med 3-0 
där vi tar med oss en väldigt stark defensiv organisation över hela banan. Det offensiva spelet med 
många spelare med på sista tredjedelen behöver finslipas under veckan som kommer.  
 
Södra Sandby träningsmatch 
 
De andra spelarna i laget (plus 4 06:or) åkte till Sandby för en träningsmatch där spelet var i perioder 
väldigt bra.  
 
Vi äger bollen i stora delar av matchen med fina kombinationer igenom deras lagdelar, men målen 
uteblev. Mycket långa bollar från Södra Sandby IF som vinner med 4-1. 
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F 14 och F 13 och Henrik R text. 
Sparbanken Skåne Cup. 
 
F 14: I fredagskväll spelade vi Sparbanken Skåne Cup där vi ställde upp med ett lag i åldersgruppen F14 
och efter två oavgjorda matcher och en vinst så vinner vi gruppen och tar oss vidare till semifinal där vi 
vinner över LB07 med 2-0. I finalen får vi möta Dösjöbro IF och det blir väldigt spännande, vi spelar bättre 
än våra motståndare men bollen vill bara inte in i mål. Efter 13 minuter står det fortfarande 0-0 och det blir 
förlängning. 
 
Efter många minuter in i förlängningen så återstår till slut bara två utespelare och det är mycket trötta ben 
i båda lagen. Men den här kvällen är det våra motståndare som drar det längsta strået och vi får nöja oss 
med silvret.  
 
Det är aldrig roligt att förlora en final i en förlängning men vi är självklart jättenöjda ändå och tjejerna visar 
hög moral. 
 
F 13:  Lag Vit. På lördagen var det åldersgruppen F 13 som skulle spela och där ställde vi upp med två 
lag.  
 
Lag Vit som var först ut fick inte alls spelet att stämma i gruppspelsmatchen mot Spjutstorp IF och förlorar 
med 1-0. I deras andra match mot Dösjöbro IF såg matchbilden ut ungefär som i den första och vi går av 
planen med ytterligare en 1-0 förlust.  
De vinner den sista matchen mot Köpingebro IF med 2-0 men den är dessvärre betydelselös och vi slutar 
trea i gruppen. 
 
Lag Svart inleder sin första match mot Kristianstads DFF på ungefär samma sätt som det andra laget där 
ingenting stämmer och vi förlorar matchen med 2-0. Detta innebär ändå att vi har möjligheten att gå 
vidare som bästa tvåa men då är vi beroende av resultaten i de andra grupperna och vi måste vinna våra 
två sista matcher. Utan några större besvär så gör tjejerna vad som krävs och vinner med 4-0 över Sjöbo 
IF och 3-0 över Wollsjö AIF. Men resultaten i de övriga grupperna gynnar oss inte alls och även lag Svart 
är ute ur cupen. Det blev inte alls som vi hade förväntat oss med F13 men det är bara att ta nya tag. 
 
"Vi vill tacka Sonja från F 09 som på kort varsel kunde ställa upp och hjälpa oss då vi fick ett sent 
återbud" 
 
P 14 och Rikards rader. 
Sparbanken Cup i Sjöbo för P 06 där vi ställde upp med två lag. Fem bra matcher/vinster i gruppen men 
tyvärr en ”plattmatch” som gjorde att bara ett lag gick vidare. Vinst i sudden i semifinal, klar seger i finalen 
med 3-0 och turneringens bästa spelare, så vi är nöjda med insatsen. 

DM-match mot Staffanstorps United som tyvärr har ett mentalt övertag på oss och de får snabbt 3-0. Vi 
vänder och är på gång i andra och går upp till 3-2. Tyvärr får Staffanstorps United då in ett billigt mål och 
vi tappar all energi och matchen rinner iväg. 
Match mot Hällestad som började med en knackig första halvlek, men sen kom killarna igång och vi vann 
till slut med 10-1. 
 
Match mot  Torna Hällestads IF i semifinal i Vinterserie som började med en knackig första halvlek, men 
sen kom killarna igång och vi vann till slut med 10-1. 
Final mot Staffanstorps United som laget fick stor stryk av i helgens DM match. Dags för revansch?  
 
P 12 och Dennis text. 
Några ord från P 12 och Sparbanken Cup i Sjöbo. 
 
Lördagen spelade vi med ett lag i P 13 åldersklassen. 
Vi spelade 3 matcher och samtliga var tuffa. 
Vi måste vara mycket hungrigare när vi spelar mot ett år äldre och vår kommunikation måste bli mycket 
bättre! Många småfel gjorde att matcherna inte blev riktigt rättvisa. 
2 förluster och en oavgjord satte oss på tredjeplats av fyra lag. 
På det hela taget gjorde vi en bra insats i P 13. 
 
Söndagen spelade vi med 2 lag i vår egen åldersgrupp och åkte hem 2 vinster och fyra oavgjorda. 
Vi kom helt enkelt inte till avslut och detta gjorde att vi fick många oavgjorda matcher. 
Vi höll högt tempo och hög press i alla matcher. 
En riktigt bra prestation från alla grabbarna! 
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F 11 och Mårtens rader. 
Vi åkte till Trelleborg för årets första träningsmatch mot TFF. Bra inställning från tjejerna men ett 
krampaktigt spel.  
 
5 mål framåt får ändå ses som godkänt då vi tidigare har haft tendens att vara ineffektiva. Om två veckor 
är det returmatch i Veberöd nya tag då.  
 
P 11 med Jespers text. 
Matchcamp Skurup. 
 
Många sjukdomar och små skador i laget. Och ytligare ett sent sjukdomsåterbud på vår målvakt fick vi 
ringa in Robin i P 12, för att vi skulle kunna ställa upp med ett lag. Tack för hjälpen Robin och P 12  
 
Vi hade dubbelmöten mot FC Trelleborg, LB07 och FC Rosengård. Dom första 3 matcherna såg det bra 
ut.  
 
Vi började dock lite trevande mot Trelleborg, men vi spelade upp oss och det blev en jämn match som vi 
dock förlorar. Nästa match stod Rosengård för och den vinner vi för vi är väldigt taktiska på planen, tror 
inte dom fick iväg något skott på vår målvakt. I den sista matchen mot LB07 som har blivit väldigt duktiga 
så satt allt för VAIF:s del, presspel, passningskombinationer och fin rörelse, där blev ytligare en vinst för 
VAIF. Så när tre matcher var avverkande så hade vi en förlust och två vinster, ett MVG i betyg.  
 
Sen var ju det där med dubbelmöten... vår bensin tog tvärstopp dom andra tre matcherna. Där finns det 
inte så mycket att rapportera om. Haha.  
 


