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 Staffans sammanfattning vecka 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
En härlig helg ligger bakom oss och äntligen tog Herrar A sin första poäng och 0-0 hemma mot 
serieledaren i Södra Sandby IF, men alla mina ögon talar om 70/30 i spelövertag för  
Veberöds AIF och domaren konstaterade efter matchen att serietabellen kändes fel efter matchen. 
 
Näsby IF borta på lördag och då kommer första segern tror undertecknad.  
 
Positivt, laget är fortfarande obesegrat på Romelevallen (haha) och nu tabellplacering 11 och ej sist 
längre. Gäller att hitta de små positiva kornen som finns för tillfället. Vinst mot Näsby IF och kanske över 
kvalstrecket med lite tur.  "Jalle" nöjd med allt förutom att poängen skulle varit 3 i stället för 1. Sista 
tredjedelen som ska till med målskyttet. 
 
Genarps IF förlorar för första gången och nu endast Södra Sandby IF samt IFK Simrishamn som är 
obesegrade efter 3 omgångar. 
 
Toppen. 
IFK Simrishamn  3 2 1 0  10-3 7 
Södra Sandby IF  3 2 1 0    6-3 7 
Lunds SK   3 2 0 1  11-5 6 
 
Botten. Kval och nedflyttning 
 9. VMA IK   3 1 0 2  8-9 3 
10. Hjärsås/Värestorps IF  3 1 2 0  2-5 2 
11. Veberöds AIF  3 0 1 2  3-5 1 
12. Önneköps IF  3 0 1 2  1-13 1 
 
 
Ungdomslag. 
Med blandade resultat som alltid, men fortfarande våra tjejlag som sticker ut resultatmässigt och efter 
10 matcher 9 vinster och 1 oavgjord match och 2 omgångars spel och samtidigt ser undertecknad nere 
på knatteträningen tjejer i antal större än alla tidigare år.  
 
Minus fortfarande saknas en seger för föreningens 11 manna lag, 8 förluster och 1 oavgjord match. 
Alla tränare sitter dock säkert haha. 
  
Knatte.  
Tredje lördagen och samma tur med väder alla 3 gångerna och ca 100 i träning varje lördag, 
provträning slut för åldersklasserna 13 och 14 och alltid lika spännande och även lite oroligt om hur 
många som fortsätter eller försvinner? 
 
Svar på fredag och Eva mailar över nya inbetalningar i veckan. 
 
Sammanfattning över alla föreningens matcher fre.-sön.  

Herrar A med Kristoffers rader. 
Äntligen gräs-premiär hemma på Romelevallen mot grannen Södra Sandby IF. Både laget och 
tränarstaben var taggade och inställda på kamp och ett hårt jobb över hela planen. Jag tycker vi gör en 
väldigt bra match mot serieledaren där vi är närmast vinsten, både sett till prestationen men även till 
lägena som skapades. Matchen känns som ett bevis på att vi är på rätt väg och fortsätter vi spela och 
kämpa som i dagens match kommer det bli en bra säsong.  
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P 16 och Stefans text. 
Vi spelade vår andra seriematch mot Kvarnby IK på deras konstgräs i Kvarnby.  

Kvarnby IK vann matchen med 4-1. Kvarnby är ett lag som spelar med fart och kraft på deras snabba 
konstgräs. Vi hade oerhört svårt att få igång något ordnat spel och slarvade en hel del med 
passningsspelet. 
Stundtals fungerade spelet ganska bra och då matchade vi dem men så fort vi började stressa så tog 
de över igen. 
Uppladdningen inför match stördes rejält för båda lagen då domaren inte dök upp. Vi hittade en 
ungdomsdomare som blåste igång matchen 10 minuter för sent. Efter ca 20 spelade minuter dyker 
huvuddomaren upp och vi byter domare. Båda lagen var överens om att spela 2*40 minuter istället för 
2*45 men i 35:e minuten blåser domaren av för halvtidsvila. De 5 minuterna som missades la han på i 
andra halvlek. 
Efter 2 minuter tog Kvarnby IK ledningen efter det att domaren missade en solklar offside. Detta mål 
strök ledarna i Kvarnby IK i samband med att vi bytte domare. En minst sagt händelserik eftermiddag i 
Malmö… 
På lördag tar vi emot BK Höllviken på Romelevallen.  
 
F 16 och Peters rader.  
Tyvärr spelade vi inte någon match nu i helgen. Lunds Bois fick ej ihop något lag på grund av 
sjukdomar. Vi kommer spela matchen en annan dag. 
 
F 14 med Jennys text. 
Söndag och match i F14 sydöstra serien borta mot Blentarps BK.  
De gamla reglerna men mindre plan att spela på. Lite nervösa tjejer som verkar trötta och inte riktigt 
heltaggade när matchen drar igång. Efter bara 2 minuter tar Blentarps BK ledningen och den 
kallduschen var det som behövdes för att tagga igång tjejerna.  Efter några minuter nickar vi in 
kvitteringen och sedan rullar vi runt bollen fint och skapar många målchanser.  Duktig målvakt och 
oskärpa i avsluten men vi trycker in 2 mål till i första halvleken. I andra för vi spelet fullständigt och att vi 
bara gör 1 mål är verkligen i underkänt, men fint spel, bra hörnor och passningskombinationer. I sista 
halvlek känns det som att matchen bara ska spelas av och det gör vi i 20 minuter men sedan slappnar 
vi av och slarvar lite och Blentarps BK vaknar till liv och får fullt av energi i petar in 2 mål.  
Sista minuten är verkligen nervös men vi håller undan och vinner med 4-3.  
 
P 14 med Henriks text. 
Lunds SK - VAIF P14  
Vi har jobbat vidare med spelbarhet, tillbakaspel och verkligen tävla i närkamperna. Inledningsvis såg 
det bra ut och spelet var jämnt. Sedan fick vi en galet feldömd straff emot oss för hands och 
baklängesmål. Direkt därefter har vi oflyt med fler mål i rask takt. Huvudena hängde. Peptalk i halvtid 
och jämnt spel igen när vi återigen åker på baklängesmål. Vi skapar också bra lägen men sätter inte dit 
bollen. I sista halvleken ser vi bra spel och fina uppspel och till slut kommer ett reduceringsmål. Beröm 
till killarna som kom igen och inte gav upp trots motgångarna. Det tilläts mycket fysiskt spel där man 
tillåts använda armarna mycket och tröjdragningar. 
Vi får lära oss att tuffa till oss fastän motståndare och fysiskt större och starkare. (5-1)  
 
F 13 och Jenny igen. 
Dags för seriepremiär i F13 sydöstra serien i ett blåsigt Harlösa mot Gärsnäs AIS. Nya regler att lära sig 
och anpassa spelet till. Verkade svårt på pappret men det gav sig ganska snabbt när vi väl började 
spela. Tjejerna är laddade och vi tar tag i bollen och spelet direkt, vi ligger högt i plan och pressar och 
får in bollen i mål tidigt i halvleken.  Vi läser ganska snabbt att motståndarna vill lägga bollen på en av 
sina spelare och det är enkelt att bryta deras anfall tidigt. I andra halvlek sjunker tempot rejält och vi har 
alldeles för dåligt fokus i våra avslut. I andra pausen pratar vi mycket om att höja tempot och trötta ut 
motståndarna, en taktik som håller ändå in i kaklet.  
Välförtjänt vinst med 3-1. 
Vi har funderat en del på det här med vind och 3 halvlekar och idag har vi klar fördel av medvind i 2 
halvlekar. 
 
P 13 och Andreas text. 
Hemmamatch i fredags mot Askeröds IF, härlig inramning med stor publik och sommarvärme. 
Vi hade stort spelövertag men svårt att göra mål. Askeröds IF tog ledningen i början av tredje perioden, 
sedan jagade vi kvittering i full fart. Snyggt nickmål av oss, därefter radade vi upp chanser för ledning 
men Askeröds IF parkerade bussen framgångsrikt.  
Slutresultat 1-1 och en positiv känsla med tanke på speldominansen i matchen! 
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F 12 med Henriks rader och Lag Svart. 
Lag svart: andra seriematchen spelades hemma mot Liga 06 IF, ett lag som vi inte mött förut. Tjejerna 
såg taggade ut vilket också gjorde att de kom igång direkt och spelade en fantastisk fotboll, de fick 
igång sitt fina passningsspel vilket gav resultat ganska omgående.  
Det blev minst sagt en övertygande vinst i en match där målskyttet kom igång ordentligt. 
 
F 12 och Henrik igen med Lag Vit. 
Lag vit: bortamatch mot Lunds FF, ett lag vi mött många gånger och det brukar alltid bli oerhört jämna 
matcher med få insläppta mål. Men den här dagen var det helt annorlunda, det gick inte riktigt att känna 
igen motståndarna. Vi fick visserligen en drömstart efter en målvaktstavla bara några minuter in i 
matchen och Lunds FF tänder aldrig riktigt till vilket gör att matchen får ett ganska lågt tempo.   
Veberödstjejerna spelar trots det låga tempot stundtals en bra fotboll och vi vinner matchen med 5-1. 
 
P 12 och Rickards rader. 
Spelmässigt stort framsteg för P 06 även om vinden gjorde sitt bästa för att försvåra spelet. 
Uddamålsförlust mot Lunds Bois, och även förlust mot Staffanstorps United, så det låter ju inte så bra, 
men likväl är vi nöjda och det var som sagt ett stort steg framåt jämfört med den skakiga säsongsstarten 
mot MFF.  
På fredag möter vi Södra Sandby IF där vi ska kvittera ut en fin seger! 
 
P 11 och Niklas text.    
Match mot LB07. 
Vi vann senast i vinterserien mot LB. Efter matchen pratade vi med deras tränare och dom hade toppat 
laget mot oss. Vi hade inte en chans, det bästa motstånd vi någonsin spelat mot. Här fanns mycket att 
ta lärdom av typ teknik, rörelsemönster och attityd. Efter 9-1 i baken känns det som vi ligger i fel serie i 
år. 
 
P 10 Svart och Jims text. 
Skanör A2, vinst 2-1. 
Match mot Skanör/Falsterbo IF som är ett väldigt duktigt lag som spelar en effektiv passningsfotboll. Vi 
jobbar på bra defensivt idag och stänger alla ytor. 
En bra och jämn match som vi vinner helt rättvist med 2-1. 
 
P 10 och Jim igen. 
Husie B1, förlust 5-7. 
En jämn match mot Husie IF som spelar bra och teknisk fotboll. Målrik match där vi två gånger fick 
jobba ikapp ett underläge med ett par mål men lyckas kvittera.  
Det visar på en härlig inställning från våra killar men tyvärr räckte det inte, förlust 5-7. 
 
P 10 Grön (våra 09;or) och Jespers rader. 
Veberöds AIF vs IFK Simrishamn sydöstra A. 
 
Äntligen sol, äntligen spel på naturgräs!  
Det var STOR växta killar från Simrishamn som besökte Veberöd, vad tusan föder dom killarna där 
nere, hehe. 
Killarna var fantastisk spelsugna idag, vi pratade med killarna innan match att ta med oss vårt fina 
kämparanda från Gislöv och våga spela vårt spel och lita på varandra i varje situation.  
 
Det var stort sätt spel på IFK Simrishamns planhalva under hela matchen, vi gav inte IFK Simrishamn 
många hundradelar att ta vara på bollen. Vi kunde spela ut och vinna till slut med 10-4. 
  
F 9 med Mårtens text. 
F09/10 (förstärkt med ett par 11:or pga. sjukdom) tog i lördags emot Limhamn/Bunkeflo IF på 
hemmaplan. 
På ett, till synes, vår soligt Romelevallen gjorde dock vinden oss påminda om att det fortfarande är april.  
Fint kantspel och ett par härliga målvaktsinsatser gjorde att vi kammade hem ännu en seger. 
 
Nöjda töser och ledare blickar framåt👍 
 
P 8 och deras första sammandrag i IF Löddes knatteserie. 
Text på fredag, förhoppningsvis. 
 
Hälsn. Staffan och hörs på fredag! 
 


