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 Staffans sammanfattning vecka 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Första stora fotbollshelgen för föreningens 23 lag och 16 ut till spel. 
Alltid lika kul och intressant att ta del av. 
 
Knatte lördag och träning 2 och vaknade upp till en lördag då all blåst var borta och en klar blå himmel 
vid starten kl. 09.30 och precis som förra lördagen "kryllade" det av knattar/knattor på Romelevallen och 
strax över 100 sådana.  
 
Alla åldersklasser av samma storlek som förra lördagen några nya, några som var på 
plats första lördagen saknades denna andra lördag.  
 
Nu kommer snart facit och hur många som fortsätter efter tre provträningar hoppas de flesta fortsätter 
för när undertecknad tog sig en runda på Romelevallen denna lördag fanns skrattet och glädjen överallt 
på planen. 
 
Kul också att det dyker upp nya föräldrar som anmäler sitt intresse för att hjälpa till som ledare och snart 
klart i alla åldersklasserna. 
 
Sista provträningen på lördag. 
 
Lika kul var inte resultatet från Herrar A hemma mot VMA IK nykomlingar från division 5 precis som 
Genarps IF och förlust 2-3. Med andra ord 2 förluster hemma och redan en mer än hela förra säsongen 
och också den sämsta starten på 7 år för Herrar A. 
Usch ja hur ska detta sluta? Gäller att hålla humöret uppe på truppen och tro på sitt lag och även 
hemmamatch på lördag och nu serieledaren i Södra Sandby IF som tillsammans med  
Genarps IF har full pott 6 poäng. 
 
Skrev nya spelare in och ut förra veckan och kollade i helgen vem föreningen tappat? 
 
Skriver något generaliserat "Strulpellar" men med tillägget duktiga fotbollsspelare och flera med spel i 
division 2 på sitt CV. 
 
Mest saknad? 
Selwan Al Jaberi klinisk i sina avslut 9 mål på vårsäsongen och drog en natt med sin familj till 
Södertälje och under former som var lite tråkiga att ta del av. Hoppas både Selwan och hans familj 
hittade tryggheten där uppe. 4 mål hösten 2017 i division 2 Östra Svealand för Södertälje FK, 
premiärskytt i årets första match och obesegrade efter 2 matcher. 
 
Anes Begic mittback och också spel i division 2 och sist i BW 90 IF.  
Kom aldrig till spel efter sommaruppehållet av för undertecknad okänd anledning. 
 
Nehar Maliqi duktig målvakt från Torns IF, värvades till FC Rosengård sommaren 2017 och om 
undertecknad ej är helt fel ute hunnit med ett par föreningar till och dagens datum. 
 
In värvade sportchefen Lennart Fridh Code Demba Sy också med division 2 meriter senast från 
BW 90 IF. En ringrostig Demba då BW 90 IF lämnat serien efter ett par omgångar.  
 
Demba spelade 6 matcher och gjorde 4 mål och tog en tredje plats i VAIF:s interna skytteliga efter 
Selwan med 9 mål på 11 matcher, samt Mattias Jönsson med 5 mål. 
 
Kan också skriva att höstens värvning 2016 av Lennart Fridh i Simon Ståhl i princip var avgörande för 
att vi till sist klarade ett nytt kontrakt i division 4. 
5 mål på 8 matcher säger allt. Tvåa i interna skytteligan efter Mattias Jönsson med 6 mål.  
Philip Olsson samt Oliver Jönewi båda med 5 mål. 
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Herrar A har saknat en striker som gör minst 10 mål per säsong de senaste åren och den sista av den 
kalibern var "Vigge" som under sina glansdagar i division 3 gjorde mellan 10 till 15 mål per säsong 
under 3 år. 
 
Vad vill undertecknad komma fram till då, ja frågan som kom från några VAIF:are om truppen är 
överskattad är kanske befogad för vi kan fastslå att VAIF på en konstlad väg räddat kontraktet i 
division 4, 2 år på rad genom att "handla" på som Åge Hareide uttryckte det på den finare vinhyllan men 
också på en hylla som VAIF ej har råd med över tid. 
 
Södra Sandby IF serieledaren på besök och en match igen på Svalebo konstgräs och undertecknad ej 
överraskad om årets första "trea" kommer då. 
Ser inte för stunden ett lag i denna serie som har i division 3 att göra 2019 även om bara 2 omgångar 
spelats. 
 
Ett stort och uppriktigt grattis till Södra Sandby IF Dam som i sin premiärmatch vinner i division 1 Södra 
borta mot Växjö DFF Akademi med 2-1. I dag återstår endast 3 tjejer med Veberöds AIF:s som 
moderklubb i systrarna Sanna och Lina Jeppsson samt en i varje fall som undertecknad sett många 
gånger i knatte och finaler i Romelecupen i Ellen Loncar. Med i startelvan född 02 och går i skolan i 
Staffanstorp och kanske tränas av Daniel Lindgren som fått ett nytt jobb i MFF:s akademi på 
Hagalidsskolan. 
 
Från Lunds BK kom Isabella Nilsson tidigt till Veberöds AIF och vårt F 96/97 lag och nu inbytt efter 
pausen och avgör matchen med 2 mål i matchminut 60 och 64. 
 
Hörs igen på fredag och konstaterar att 5 tjejlag vinner 4 matcher och spelar en oavgjord och att vi 
aldrig haft så många tjejer i knatte som detta år ett svar på att tjejerna är på gång i Veberöds AIF. 
 
Hälsar Staffan 
 
Säsongens första stora sammanfattning av 16 matcher som spelats fre.-sön. 
Herrar A. Kristoffers text. 
Dessvärre ännu en uddamålsförlust och säsongens två första matcher har inte börjat som vi hade 
önskat. Det är upp till oss själva att ändra detta med start under veckans träningar. Derbymatch 
kommande helg mot Sandby och det är vinst som gäller, vi kommer vara taggade och hungriga på 
poäng. Det viktiga är att vi kämpar stenhårt för varandra och då kommer poängen börja trilla in. Det är 
bara att ta nya tag, genomföra en bra träningsvecka och då kommer vi tillsammans vända detta. 
 
F 16. Peters text. 
Då var det äntligen dax för seriepremiär borta mot Båstad GIF. Efter en lång bilfärd till Båstad var jag 
lite orolig för att tjejerna inte skulle vara laddade. Men det var ett taggat lag som kom ut på plan. Innan 
matchen pratade vi om att vårda bollen och ha tålamod samt ha en bra rörelse utan boll. Vi spelade ut 
våra motståndare som bara fick jaga boll. Riktigt roligt att se att det vi tränar på ger resultat. Båstads 
målvakt var otroligt duktig. Hon höll verkligen siffrorna nere. Matchen slutar med en vinst med 0-8. Hade 
önskat ett bättre motstånd när man har kört så långt. Trots allt nöjda tränare och tjejer.  
 
P 16. Stefans rader. 
Vi tog emot FC Rosengård i vår seriepremiär. 1:a halvlek var en jämn tillställning med bra spel från 
båda lagen. Vi tar ledningen efter ca 30 minuter och håller denna till pausen. 
I 2:a lyckas FC Rosengård nicka in två hörnmål och i slutet av halvleken gör de sitt 3:e mål när vi ligger 
på för att kvittera. Killarna gör en riktigt bra match och vi skapar tillräckligt med målchanser för att kunna 
vinna matchen men tyvärr ville inte bolluslingen in i mål idag. Nästa match är mot Kvarnby på lördag. 
 
F 14 med Jennys text. 
Här kommer matchrapport från F14 Sydöstra serien. 
Fredagkväll och äntligen dags för seriepremiär i F 14 sydöstra serien hemma på naturgräset mot 
Gislövs IF.  
13 taggade tjejer som redan på uppvärmningen visar att de är grymt sugna på att spela match! 
Redan från början tar vi tag i bollen och släpper den sällan ifrån oss, Gislövs IF kommer utan avbytare 
och de får jaga boll i princip hela matchen.  De har en grymt duktig målvakt som har mycket att göra 
under matchen, tyvärr har de inte riktigt orken i anfallsspelet samtidigt som våra försvarare ligger högt i 
plan och gör det extremt svårt att ta sig fram. De får några hörnor men farligare än så blir det inte. Vårt 
mittfält och anfallare har desto mer att göra, vi skapar massor av målchanser och till slut har vi 
åtminstone fått in 9 bollar i mål fördelat på 6 målskyttar! 
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Alltid skönt att få en bra start i serien och just i denna serie är det dubbelmöte som gäller och vi ser 
Veberöd framemot returen lite senare i vår och hoppas att Gislövs IF får ihop fler tjejer! 
 
P 14. Henriks text. 
Premiär på gräs eftersom matchen P04 - FC Rosengård spelades på Svalebo gräs. Förhållandevis fin 
plan men så klart lite mer svårspelat än konstgräset. Det var en jämn match där båda lagen hade 
möjligheter. Vi har ett antal helt fria lägen men lyckas inte sätta dit bollen. En oturlig studs upp på hand 
ledde till straff för FC Rosengård, som de satte intill stolpen. 2 killar spelade sina första matcher för året 
och var spelsugna! Idag var inställningen klart bättre än förra helgen vilket ledde till klart fler bollvinster. 
Efter deras ledningsmål var det många avbrott i spelet och grinigt emellanåt. (resultat 0-1). 
 
F 12 Svart. Henriks rader. 
Äntligen seriepremiär och två matcher spelades i helgen, den ena i den sydöstra serien och den andra i 
den sydvästra serien. I den första matchen som vi spelade på hemmaplan så stod Södra Sandby IF för 
motståndet. En ganska jämn tillställning som slutade 1-1 där vi spelade bra fotboll men hade lite svårt 
att få in bollen i mål trots många målchanser 
 
F 12 Vit. Henrik igen. 
I den andra matchen spelade vi borta mot Janstorp AIF och vi var helt klart det bättre laget men hade 
återigen svårt att få in bollen i mål. Vi vann dock matchen övertygande med 4-0 men vi får träna lite på 
avslut de kommande träningarna. 
 
P 12 Svart. Richards text. 
Tung men lärorik helg för P 06 som mötte MFF borta och Bara hemma på konstgräset. MFF var helt 
enkelt för bra, men jag tror ändå det var en nyttig lektion för killarna vad man kan åstadkomma med 
rörlighet i laget och bra passningsspel. 
 
P 11 Svart. Niklas rader. 
Söndag och borta match mot Eslövs BK Vi kom aldrig in i denna match. Eslöv BK gjorde 2 snabba mål 
och killarna hängde med huvudena. Vårt spel samt 3 saker innan match inte fanns där. Eslövs BK var 
mycket duktiga och hade ett rörligt spel och vann rättvist med 8-2. 
Vi vet nu vad vi måste träna på framöver. 
 
P 11 Vit. Niklas igen. 
Vi spelade på lördagen mot Janstorps AIF. Vi gör en stabil insats mot ett bra motstånd.  
Vinst med 4-2 och en 3:e halvlek där vi var trygga med bollen. Alla grabbar var nöjda efteråt. 
 
P 10 Svart. Jims text. 
Ett väldigt tekniskt och spelskickligt MFF som vi kanske underskattade lite på förhand eftersom vi vann 
med 11-0 i höstas. 
Hela matchen följs vi åt resultatmässigt där vi har betydligt fler målchanser men där MFF är mer 
effektiva i deras avslut. En rolig match där killarna gör en bra insats och kämpar väl men någon minut 
innan slutsignal gör MFF segermålet och vinner matchen med 5-4. 
 
P 10 Vit. Jim igen. 
Staffanstorps United B1, vinst 10-1. 
Matchen börjar jämnt där vi efterhand får igång ett väldigt fint passningsspel. Målen börjar rulla in och i 
första periodvila leder vi med 4-0 och de sätter in en till spelare på plan. Matchen är jämnare än vad 
resultatet visar men idag sätter vi våra chanser och vinner med 10-1. 
 
P 10 Grön. Jespers text. 
Gislövs IF vs VAIF  
När vi kom till Gislövs IF så blev vi bra mottagna av Gislövs tränare, vi frågade var vi skulle spela vår 
match och han pekade ut mot en åker... ja ni läser rätt, en åker! Men det fanns linjer i alla fall som var i 
och för sig dragna efter en blöt fredagskväll Hahaha och liknade mest linjer från "Linus på linjen". Vi var 
först väldigt tveksamma om vi skulle spela matchen pga. skaderisken gällande åkern. Men bestämde 
oss för att fullfölja.  
 
Vi möte Gislövs IF i Halör Cup och vi visste att detta kommer bli en härlig utmaning att bita i. VAIF 
chockade Gislövs IF under hela matchen med vår höga press och faktiskt viljan att spela boll fast att vi 
spelade på en åker.  
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VAIF var betydligt mycket bättre än Gislövs IF men detta var en sådan där "konstig" match och bollen är 
ju rund. Matchen slutade 6-5 till Gislövs IF med ett långskott när det var 2 min kvar. Noterbart var att 
inget av Gislövs IF mål var "spelmål" utan skott från nästan halva planen och på straff.  
Sjukt bra jobbat av killarna. 
 
F 9. Undertecknad hälsar en ny skribent välkommen i Mårten Hansén. 
Det var förväntansfulla, nervösa men taggade flickor 09-10 (samt en 11:a) som gjorde säsongsdebut 
utomhus i den ljusblåa staden idag. 
Matchen spelades på Hyllie IP konstgräsplan i Lutzenlik dimma och duggregn. 
Detta till trots hade en hel del föräldrar samlats för att heja fram sina blivande stjärnor. 
Vaifsupportrarna var överlägsna till antalet👍� 
 
Hyllie var först ut med att stänka in ett mål redan i första halvlek och det var kanske det som krävdes för 
att Veberödstöserna skulle tagga till ordentligt? 
Veberöd gick till halvlek med detta bakåtmål men i första delen av andra kvitterade vi. 
 
Tjejerna jobbade på bra och hade fullt upp med att öva in de nya reglerna, retreatline var en av dom. 
Matchen var jämn och spännande och när Hyllie gjort 2-1 så tog det inte lång stund innan det 
kvitterades igen. 
Slutresultatet blev 3-2 till Vaif och nöjda, glada och trötta tjejer tackade av motståndarna och mötte 
publiken med sin hejarramsa! 
Det är med tillförsikt vi blickar framåt mot ytterligare en säsong med dessa härliga töser, gamla som 
nya! 

P 9. Jespers rader. 
Lilla Beddinge BK vs VAIF  
 
Äntligen dags för lite boll nere i Beddinge det var en del nervösa vaifare som intog planen då det var 
några som aldrig spelat match innan. Men så fort domaren hade blåst igång matchen så försvann dom 
nervösa tecknen och dom små hornen växte fram istället.  Haha.  
 
Killarna sköte sig utmärkt med stundtals briljant passningsspel. Vinst till VAIF.  
 


