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 Staffans sammanfattning vecka 18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare,  

En helg full med matcher som är över och till sist ett väder som var godkänt. 

5 knatteträningar som krävt både mössa och vantar i ett bistert väder. Likväl ett bra påslag med 
inbetalningar och medlemmar i alla åldersklasser och drygt 15 bollar och tröjor som fick nya ägare i 
lördags.  

Både P 07 samt (födda 10) F 08/07 (födda 09/10) i sina debuter i IF Löddes knatteserie denna helg 
och nya skribenter i Madelein samt Fredrik. 

Herrar A och en knapp förlust på bortaplan denna gång uppe i Osby och förlust med 2-1 efter att VAIF 
tagit ledningen i början av andra halvlek genom Selwan Al Jaberi.    

Två vinster hemma och två bortaförluster, full pott hemma och inga poäng borta med andra ord. 

Fortsätt vinna på Romelevallen men nu gäller det snart att "sno" till sig några poäng på bortaplan om vi 
ska vara med i toppen av serien. 

Åhus Horna BK väntar på fredag i Veberöd med starttid kl. 19.30. 

Sammanfattning av helgens alla matcher. 

Herrar A. Lagkapten Kristoffers text. 
En jämn match mot IFK Osby spelas på bortaplan och deras konstgräs. Ställningskrig men ett litet 
övertag för IFK Osby under första halvleken, de har två skott i stolpen och vi får ett mål bortdömt väldigt 
tveksamt för hands. Andra halvleken tar vi ledningen genom Selwan på fint inlägg från Adis. Dessvärre 
lyckas IFK Osby kvittera från ingenstans och även göra 2-1 kort därpå.  

Vi kämpar på, ger aldrig upp och trots något bra kvitteringsläge lyckas vi inte ta poäng idag. Nya tag och 
vi har stor revanschlust mot Åhus Horna BK hemma på fredag.  
 
Matchminut 50. 0-1 Selwan Al Jaberi. 67. 1-1 Gentrit Bungu. 73. 2-1 Ivan Andonovski. 
 
Herrar B. Johnnys text. Augusts pappa.  
Förlust med 4-2 mot Vellinge IF.  
Matchen spelades på fullplan med 9-mannalag, vilket innebar mycket ytor och mycket löpningar. Bra 
tillfälle att ”träna positionsspel och kollektiv press” från en som alltid en engagerad coach från Lennart 
på linjen. Vellinge IF kom till fler farliga avslutslägen än VAIF även om spelfördelning var någorlunda 
jämn. I slutet blev det mycket långboll efter hand som orken tröt. Linus G i målet gjorde flertalet bra 
ingripanden på skott från kant, skott framifrån, frilägen mm. Beröm till 2 st 02-or i Ludwig S och Linus P 
som gjorde stabila och respektlösa insatser. Linus gjorde även 2-3 målet på ett fint långskott.  
I övrigt matchens kommentar från domaren vid en tveksam boll som gick ut vid hörnflaggan. - " vi tar 
inkast, det har vi inte haft på länge”. 
Undertecknads kommentar toppen nu även 2 02;or som debuterar i Herrar B och även Linus som gör 
ett mål. Det finns hopp för föreningen även om Gothia Cup gate störde verksamheten på det grövsta. 
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P 15. Stefans text 
Charlos killar spelar även handboll och de hade gått vidare till SM semifinal.  
Fick välja mellan tre säkra w.o. poäng eller att flytta matchen. 

Framflyttad till den 27 maj. 
 

F 13. Jennys text. Veberöds AIF/Harlösa IF. 
Matchrapport F13 A- serien 
Bortamatch mot Uppåkra IF, och vi ska inte skylla allt på vinden, men vi har nog aldrig varit med om en 
plan där det blåser så mycket att det är svårt att stå still.  Efter sex återbud pga. sjukdom och resa fick vi 
verkligen knopa ihop till ett 9- manna lag, stort tack till Amanda och Matilda från F03. Nivån är hög i A - 
serien och man har inte råd att tappa sin markering.  Vi kämpar och sliter idag, men inget går vår väg 
och en ny tung förlust.  Vi får ta nya tag på fredag och hoppas att alla tilltänkta spelare är hela och 
friska.  

F 13. Jenny igen. Harlösa IF/Veberöds AIF. 
Matchrapport från F13 sydöstra serien. Hemmamatch mot Pandora IK, ett lag som snabbt visar att de 
gärna vill anfalla på kontringar eller höga bollar.  Vi har svårt att läsa dem i första halvlek och ligger inte 
rätt i försvaret.  Bättre i andra halvlek och alla spelar upp sig men tyvärr förlust med 5-3. 

P 13. Henriks text. 
Bortamatch mot Harrie FF där vi fick ändra om rejält eftersom många från förra matchen var borta. 
Stöttades också av Hampus, Linus & Noel från P05 & Julius från P03. Ett delmål var att hålla nollan 
första 10 minuterna eftersom vi i tidigare matcher släppt in tidiga mål. Det lyckades vi med eftersom 
Adam gjorde två fina räddningar. Vi var alltså avvaktande i även denna match... Likt andra matcher så 
kom vi längre upp i plan efter ca 10 min. Båda lagen har en del chanser där vi tar ledningen efter fint 
skott utifrån. I andra halvlek trycker Harrie FF på för att utjämna men det gör att vi också får bra 
chanser. Båda lagen har fina möjligheter och vi gör 2-0 när vår högerback stormar fram längs kanten 
och går hela vägen. De reducerar på hörna och med 10 sekunder kvar kvitterar dem. Det tror Harrie FF. 
Helt riktigt dömer domaren offside. Killarna kämpade tillsammans och trots många platsbyten fixade de 
detta på mycket bra sätt. Bröderna Läck fick spela ihop och slog till med varsitt mål!  

Staffan: Som spelare kändes det alltid bra att ha 3 p med sig från Högalids IP för då hade man slagit 
Kävlinge GIF. Kändes även bra denna gång. Även om Harrie stod för motståndet J. 
 
Undertecknads kommentar; Ränderna går aldrig ur en. Vinster ute i Harrie var de bästa som påg.  
 

P 12 Svart. Andreas rader. 
En bra helg för vår del: 

Söndagsmatch mot Bjärreds IF i C-serie, en jämn match som vi vann knappt. Passningsspelet 
fungerade riktigt bra, särskilt i första halvlek. Mycket slit i försvaret som även det fungerade utmärkt 
(Bjärreds IF hade två målchanser på hela matchen). Bra inställning och stämning hos alla killar, tack 
även till utmärkta spelar lånen av P06, Alvin och Zack! 

P 12 Vit. Andreas igen. 
Måndagsmatch mot Kvarnby IK, en match som vi rivstartade och avgjorde redan en bit in i första 
halvlek. I motvind höll vi bollen på marken och spelade oss igenom Kvarnby IK gång på gång, och 
målskyttet var effektivt. I andra var det jobbigare trots medvind, bollen rann ifrån oss på det snabba 
konstgräset. Till sist fick vi utdelning och det blev en komfortabel vinst.  

F 11 Vit. Henriks text. 
Lördagens match spelades på Gunnesbo Gård mot Lunds BOIS och där har vi spelat flera gånger 
tidigare och alltid haft tuffa matcher. Så blev det även denna gång men efter en något vimsig inledning 
fick tjejerna ordning på spelet och det blev till slut en stabil seger med flera måls marginal.  
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F 11 Svart. Henrik igen. 
Söndagens match spelades även den på bortaplan och då stod Svedala IF för motståndet. Det här blev 
en stenhård match och Svedala IF gjorde ganska snabbt 1-0 och de stod visserligen för det bästa 
motståndet på mycket länge men Veberöd vek sig inte. Ungefär 5 min efter deras mål gör vi 1-1 och 
våra tjejer gör en fantastisk match. De går hårt in närkamperna, höll sina positioner, passade runt och 
utnyttjar alla lagdelar och trots flera chanser att avgöra så bjuds det inte på fler mål utan 1-1 blir 
slutresultatet vilket kanske var helt rättvist.  

P 11 Svart och Vit. Rickards text. 
Två stabila segrar för P 06 med 3-1 och 5-0 mot Lunds BK och Kvarnby IK. Stundtals bra spel och bra 
inställning, även om motståndet har varit starkare.  

P 10 Svart. Niklas rader. 
Söndag match mot Bjärreds IF.  
Vi startar matchen med 2 snabba mål. Sedan slutar vi spela bollen och det blir en jämn första halvlek 3-
1 till oss. I andra så skakar vi liv i grabbarna och rörelsemönster och passningarna kom tillbaka. Vinst 9-
1 och vi var aldrig riktigt hotade i denna match. Vi brukar spela jämt mot Bjärreds IF så detta visar att 
vårt lag har en hög lägstanivå. 

P 10 Vit. Niklas igen. 
Lördag och Derby mot Genarps IF. 
En jämn match med fokus på vårt eget spel. Jag tycker så här i efterhand att vi börjar ta steg åt rätt håll. 
Vi försöker spela bollen till varandra och vi rör oss rätt i positionsspelet. Matchen slutar 4-2 och killarna 
tar första segern i serien. Lyckan var stor i omklädningsrummet efteråt. Som tränare var det extra roligt 
att se vem som tar för sig och gör allt för laget.  

P 9 Svart. Jims text. 
Sv. A1. Borrby/Hammenhög/Österlen. 
Möter ett duktigt och spelskickligt lag där vi har svårt i första halvlek och får inte igång vårt spel. I 
halvlek står det 2-1 till oss. I andra halvlek byter vi några positioner på våra killar vilket gör att vi kommer 
mer in i matchen.  Vi vinner matchen med 5-2 men resultatet speglar inte riktigt matchen, matchen var 
en jämn kamp. 

P 9 Vit. Jim igen. 
Sv. B1 Staffanstorps United. 
I denna match får vi igång vårt spel och detta är också den matchen där vi spelar bäst för dagen. Vi 
testar en ny uppställning med bara en back (1-4-1) i det offensiva spelet. Vi gör mål redan efter 30 
sekunder och i halvlek står det 8-0. Vi var fullständigt överlägsna och vinner matchen med 11-0. 

P 9 Blå. Jim igen. 
Sv. C1. Dalby GIF. 
En bra kämpamatch men i första halvlek är det böljande spel där inget lag får igång ett strukturerat 
passningsspel. Det blir en hel del målchanser men både vår och Dalbys målvakt gör många bra 
räddningar. I halvlek leder vi med 1-0. I andra halvlek blir vårt spel mycket bättre och vi vinner matchen 
med 3-1. 

P 9 Grön. Jespers text. (födda 09) undertecknads anmärkning. 
Lördag och hemmamatch mot Malmö City FC. En match som efter ryktesvägar skulle bli en tuff kamp. 

Det var extra grymt taggade killar idag pga. förra matchen ställdes in som sprang in på planen.  
 
Fokus i denna match vara hög press och våga bredda ut. Direkt efter avspark tog vi tag i taktpinnen. 
Klapp klapp spel och efter 3 min stod det 1-0 till VAIF. Killarna fortsätter sin höga press mot Malmö och 
spelade runt bollen och ALLA gjorde jobbet för varandra.  
 
Malmö City FC kom aldrig över mittplan i denna match. Killarna fortsatte sitt hårda slit och jobbade för 
varandra i stort sätt under hela matchen. 
Slutresultat: 6-1 till VAIF. 
Fantastisk lagvinst!!!  
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F 08/07. Madeleines rader. 
Det var en rolig och lärorik förmiddag i Dösjöbro för flickorna idag och inte minst för mig och Sanna, 
samt föräldrar. Tjejerna var nervösa men taggade för sina första matcher (har spelat en match i höstas). 
Tjejerna var fokuserade på uppvärmningen och vi gick tillsammans igenom hur vi tänkt spela och hur 
bytena gick till, allt för att få tjejerna känna sig bekväma i situationen. Inte lätt att både fokusera på boll, 
domare, regler och byte under deras 2*15. Men tjejerna löste det kanon, kämpade hårt. 
Första matchen blev 1-2 till Uppåkra IF. Men vi stod upp bra, det var en kamp mesta del på mitten av 
planen med kontringar. Där vi hade lika många lägen som Uppåkra IF, om inte fler. 
 
Andre matchen blev det 3-0 till Dösjöbro IF. De verkade lite mer matchvana än oss, men spelet var 
absolut jämnt. De gör mål på sina chanser och vi hade en del som nästa satt där!  
Alla tjejerna gjorde ett kanon jobb. Vi var 11 spelare med så det blev många byten, vilket vi kände blir 
både på gott och ont, att fixa chansen till att spela i båda matcherna men chansen till att komma in i 
matchen blev svår med korta byten. 
Något jag och Sanna tar med oss och utvecklar till det bästa för alla!  

P 7 Lag Svart och lag Vit. Fredriks rader.  
Då har vi haft vår hemmapremiär på Romelevallen. Vi hade besök av Bara GoIF, Dalby GIF, 

Dösjöbro IF och Södra Sandby IF. 
Vårt spel fungerade bra o det märktes att vi jobbat en del med positionsspel på träningarna vilket gjorde 
att vi fick 3 vinstmatcher o en förlust. 
Stort tack till alla föräldrar som hjälpt till att baka o stå i kiosken. Vi sålde nästan 200 korv med bröd och 
annan fika. 
 
Ni är fantastiska i med som motgångar kommer numera text från alla era matcher som denna helg var 
rekord stor med 26 sådana. 
Hörs om två dagar och en ny fredag/helg som nu lovar ett betydligt varmare väder och kanske knatte till 
sist kan träna i shorts och tröja istället för full vinterklädsel. 
 
Hälsn. Staffan 
 

 


