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 Staffans sammanfattning vecka 16 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

En påskhelg är över och tyvärr mest skitväder kallt, blåsigt och även snö och hagel i Hemmestorp. 
Fotboll har dock spelats, men två matcher uppskjutna en w.o. match och undertecknad ej helt nöjd med 
Skånebolls beslut att starta upp ungdomsserier i en påskhelg. 

Herrar A upp till Hanaskog långfredag och en knapp förlust med 1-0.  

Kristoffer med dessa rader. 
Match fredag kl. 12 i Hanaskog. En fin men tungsprungen gräsplan och ställningskrig under 90 
minuter till matchbild. Dessvärre åkte vi på en kontring i minut 65 som avslutas med ett skott som 
touchar en av våra försvarare och ställer vår målvakt. Vi trycker på, skapar tryck och något läge som 
med lite tur hade kunnat resultera i en kvittering. Åker dessvärre på en onödig utvisning i slutskedet 
också.  

Bara att ta nya tag, träna på bra, jobba för varandra och visa stor revanschlust till helgens hemmamatch 
mot IFK Simrishamn. 
 
Herrar B. 
Lämnar w.o. till bortamatch mot Husie IF i premiären. 
Inte bra för att uttrycka det väldigt milt. 

Sammanfattning av påskhelgens alla U-matcher + text från F 15 på träningsläger i Polen. 

F 15 och träningsläger i Polen. Text Helena Kauranen. Ledare från Blentarps BK men har också 
verkat i Veberöds AIF en gång. 
Den 9/4 gav sig 25 förväntansfulla spelare och tränare från Veberöd/Blentarps F-15 lag iväg till 
Katowice i Polen. Det främsta syftet med resan var att tjejerna skulle lära känna varandra ännu bättre. 
Hopslagningen i höstas mellan lagen har gått väldigt bra men nu ville vi tränare att gränserna skulle 
suddas ut ännu mera. Så tjejerna blandades i alla rummen. Det gick över förväntan och vid alla 
måltiderna satt det nya konstellationer vid borden. 
Vi bodde på ett fint sporthotell som erbjöd en mängd olika aktiviteter. Under dagarna vi var borta hann vi 
med tre träningar, en match, bowling, bad och ett köpcentra. 
Katowice är inte ett turistställe så det var få som pratade engelska. Vi hade tur för vi hade med två 
föräldrar som kommer från Katowice så de fick agera reseledare/tolkar och det mesta flöt på som det 
skulle. 
Den 12/4 landade vi kl. 8.00 på Sturup nöjda men något trötta efter intensiva dagar och tidig 
uppstigning. 

P 13. Henriks rader. 
Snöfallet gjorde ett uppehåll och solen sken. Direkt på avspark höll vi fint i bollen istället för att slå 
chanspassningar långt. Tyvärr straffades vi direkt i en omställning. Första halvlek handlade om att vi var 
passiva i försvarsspelet men vårdade bollen när vi hade den. Ledde dock till passivt spel där vi sällan 
kommer upp i plan med mycket folk. Killarna försöker fortfarande förstå 11 manna och balans mellan 
försvar/anfall, vårda boll/gå direkt, täcka yta/inte bli passiva etc. I paus pratade vi om att få fram fler 
killar i anfall och bli mer aktiva i försvarsspelet. Det blev klar förbättring där Nike blev mer stressade. De 
var dock fortsatt duktiga och ställde om snabbt. Vi tar med oss att fler killar våga hålla i bollen och att vi 
blev mycket mer aktiva i andra halvlek. Stort tack till Leo, Hampus & John från P05 som gjorde 
MYCKET bra insats! (resultat 3-1) 
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F 13. Veberöds AIF/Harlösa IF. Jenny text. 
Seriepremiär för F13 södra A- serien.  Bortamatch mot Fortuna i ett blåsigt Rydebäck.  Vi står upp 
hyfsat bra första 10 min sedan börjar vi jaga boll och tappar markering.  Motståndarna får rulla runt 
alldeles för enkelt och målen börjar trilla in.  5-0 i baken i halvtid, vi försöker peppa igång tjejerna och 
med lite medvind i ryggen så spelar vi upp oss något.  Men idag räcker vi inte till och trots storspel från 
vår målvakt så är vi för "lätta" i backlinjen och på mittfältet.  Tvåa på boll och inget flyt i passningarna, 
anfallarna får inte många bollar att jobba med. Förlust 7-0 och det är bara att ta nya tag i nästa match!  

Då vi har blivit placerade i A - serien har vi ansökt om och fått igenom lagdispens på 7 tjejer från F03. 
Stort tack till Amanda och Hanna som ställde upp och hjälpte oss i dagens match. 
 
P 12 Vit. Andreas text. 
Annandagpåsk spelade vi första seriematchen borta mot Harrie. En matchöppning med ett par 
snabba mål vardera, därefter slarvades det från vår sida i försvarsarbetet. Det såg ut som att alla 
plötsligt ville upp och göra fler mål vilket straffade sig. Vid tremålsunderläge i andra halvlek började 
killarna plötsligt spela riktigt bra och kom nästan ikapp, slutade med uddamålsförlust. Vi tar med oss 
fokus på markeringsspel i försvaret samt avslut till nästa match! 

F 11 Svart och Vit. Henriks rader. 
Vi har ställt upp med två lag den här säsongen så att alla skall få möjlighet att spela varje helg. Första 
matchen spelades på lördagen hemma mot Anderslövs BoIK/Skabersjö DFF och det var ett riktigt 
busväder med både snö och regn. Tjejerna frös ordentligt men trots vädret, som bekant är ju lika för 
bägge lagen, blev det ändå en ganska underhållande match där Veberöd spelade stabilt matchen 
igenom och vann helt rättvist med 5-1. En bra start på säsongen och på påskdagen åkte vi till Malmö 
och spelade mot FC Rosengård och det är inte mycket att skriva om den matchen då motståndarna 
dessvärre inte bjöd på något motstånd alls. FC Rosengård var knappt över på vår planhalva och 
matchen slutade hela 20-0 till Veberöds tjejer som trots sin överlägsenhet ändå kunde hålla en 
någorlunda fokus fram till slutsignalen. 

P 11 Svart. Rickard med denna text. 
Säsongspremiär för P 06 mot Linero IF som inte innehöll så många glädjeämnen. Vi började helt ok och 
tog ledningen med 1-0 men efter att Linero kvitterat efter en klar hands situation tappade killarna fokus 
och vi hämtade oss tyvärr aldrig efter det. Vi slutade jobba och spelade för svårt och ovanpå allt elände 
så avgjorde Linero IF på slutet med 1-2 målet.   
 
P 10 Svart och Vit. Niklas text. 
P 10 Vit mot Hardeberga BK. Seriestart med regn och snö, inget roligt för killarna. Vi har några nya killar 
i laget så alla såg framemot matchen. Tyvärr dök inte domaren upp så våra motståndares ena ledare 
fick döma. Vi startade matchen bra och gick till halvtid med en 2-0 ledning. I andra halvlek så orkade vi 
inte i det kalla vädret men 2-2 som slutresultat är helt okej. 
 
P 10 Svart mot Trelleborg FF. 
Samma förutsättningar som ovan fast domarna kom. Domarna var helt nya och dömde riktigt bra. Vårt 
spel fungerade från avspark till domaren blåste av matchen. Vinst 13-0 och vi var helt överlägsna. Att se 
vårt spel sitta kvar sen förra året och att våra nya spelvändningar fungerade känns bra. Ett riktigt 
lagarbete av spelsugna killar. 
 
P 9. Lag Svart, Vit samt Blå. Jim med text från dessa 3 matcher. 
Lag P9 
Premiär helg med 3 matcher och totalt 3 vinster med 19-2 i målskillnad. Stark trupp som jobbar för 
varandra och oavsett motstånd så spelar vi vårt spel med hög press och fin bredd, stark defensiv som 
är svår och jobbig att möta, kul vi inte avviker från vår spel ide’. 
  
Bjärreds IF - VAIF, Sv. B1, 1-6 
Seriepremiär borta mot Bjärreds IF på lördagen och vi åkte dit med ett taggat lag. Stort självförtroende 
hos killarna efter en försäsong utan förluster som vi hoppades skulle ge utdelning direkt. Matchen 
började i ett mycket högt tempo då både vi och Bjärreds IF spelade med mycket hög press och ville 
vinna boll tidigt. Överlag duktiga fotbollskillar på plan som ville rulla boll trots det dåliga vädret. Det 
dröjer ca 8 minuter innan vi får hål på dem och sedan kom 2-0 precis innan första halvlek var slut. 
Bjärreds IF var mycket bra i perioder och vi fick justera lite i defensiven inför den andra halvlek då vi 
behövde få en mer tydlig press-understöd, även undvika bolltittande och gå mer på kropp i det 
defensiva arbetet. I andra halvlek gjorde vi precis det och vi började ta över matchen mer och mer.  
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Målen började rulla in och vi har ett par riktigt snygga spelmål där vi har ca 6-7 passningar inom laget 
på 2-3 tillslag och rullar enkelt in bollen i mål. Vill även lyfta fram vår målvakt idag som agerar mycket 
moget och styr våra backar på ett bra sätt. Slut resultat - vinst med 6-1. 
  
Torns IF - VAIF, Sv. A1, 1-5 
Premiär i A-serien och Torns IF väntade som vi spelat en hel del mot den sista tiden. Normalt mycket 
jämna matcher dels på grund av deras mycket duktiga målvakt, dels för att de spelar likt oss med en 2-
3-1 uppställning och bollpress tidigt i försvarsarbetet. Inledningsvis är det boll innehav 90-10 till VAIF:s 
fördel men Torns IF är duktiga i deras kontring spel så vi kan inte slappna av. Vi gör 1-0 på ett mycket 
fint långskott i mitten på första halvlek, sedan precis innan slutet av halvleken gör vi 2-0 på en frispark. I 
andra halvlek kom deras 1-2 mål tidigt vilket skapade till en början en del stress när vi fick bollen. Idag 
var vi dock en storlek större än Torns IF och fick ytterligare 3 fina spelmål. Idag gör hela laget en 
mycket stabil insats där vi jobbar för varandra. Det är dock mycket jobbigt för killarna att spela med en 
mycket hög boll press, men de gör det fantastiskt bra och försvar spelet fungerade felfritt, även 
samspelet till mittfältet fungerade mycket bra vilket gjorde att vi fick en lugn uppspelsfas.  
Slut resultat - vinst med 5-1 
  
Södra Sandby IF - VAIF, Sv. C1, 0-8 
Premiär i C-serien och ett taggat VAIF åkte till S Sandby. För 3 veckor sedan spelade vi träningsmatch 
mot dem och fick med oss en storseger, så det var viktigt att ladda om och inte underskatta dem då vi 
vet de har 2-3 riktigt duktiga killar som kan avgöra matcher på egen hand. Inledningsvis ett positionskrig 
där det tog ca 7 minuter innan vi fick hål på dem. Precis innan halvlek rullar vi in 2-0. Direkt i andra 
halvlek kom matchens snyggaste mål då vi gör avspark och har 11 passningar utan S Sandby rör bollen 
och avslutar med ett snyggt skott i mål. Därefter rullar målen in och vi vinner enkelt i andra halvlek. 
Även i den här matchen är det defensiva arbetet briljant. Slut resultat – vinst 8-0. 
 
P 8. Henriks text.  
Strålande sol och spelsugna killar efter påsk! Mötte Värpinge Röd P08. Vi pratade mycket om bredd och 
passningsspel innan match. Vi tryckte på bra och lät aldrig Värpinge IF komma in i matchen. Försökte 
utnyttja hela planen så vi spelar in oss i 7-manna som står för dörren nu denna säsong.  
Resultat 6-2 VAIF P09- Värpinge IF Röd P08.  
En stor eloge till de två domare som dömde för första gången. Blev 2 straffar denna match och helt 
korrekt dömt av domarna. 
 
Knatte. 
2 grader vid starten påskafton och regn och rusk, men ca 20 knattar/knattor som dök upp på träningen 
likväl.  

Hoppas att 3:e träningen på lördag ska bjuda på bättre väder. 

Fler nya ledare som anmält sig och nu känns det riktigt bra i alla åldersklasser nästan. 

Nu ökar antalet matcher för varje helg och helgen som kommer hela 21 matcher som ska spelas. 12 
matcher i Veberöd och 11 på bortaplan. 

Hörs på fredag! 

Hälsar Staffan 

  

 


