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 Staffans veckorapport vecka 19 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Första helgen i maj är över och bra med matcher i dagarna 3. 
 
Känns bra att följa serieprogrammet igen och slippa leta träningsmatcher. 
 
Nu funderar undertecknad när seriematcher för våra 2 A lag kommer till stånd och också när de 2 U 19 
lagen i föreningen börjar sitt seriespel? 
 
Nu lite mer substans av Allsvenskan och dess start i mitten av juni, dock utan publik. 
 
Kan naturligtvis ändras och mycket kan hända, men just nu öppnar Europa upp i lite mer skala. 
 
Ungdomsfotboll. 
Seriestart i helgen som gick och bara i Skåne finns 2 500 lag. 
S;T Eriks cupen i Stockholm har spelat i 2 helger och otroliga över 5 000 ungdomslag deltar. 
 
Veberöds AIF med 17 matcher till slut.  
 
Utan att förringa några av föreningens ungdomslag var kanske matchen i Skåneserien  
P  15 Gr C mellan Gislövs IF-Veberöds AIF den mest spännande att få resultatet ifrån. 
 
Var står laget i denna konkurrens? 
Grattis till denna bortaseger med 3-1. 
Tidigare seger med hela 10-0 mot BK Högaborg i samma serie. 
 
Skåneserien 15 år. Gr A. 1-10 lag som via placeringar förra året spelar i A. 
 
Skåneserien 15 år. Gr B. 11-20  lag som via placeringar förra året spelar i Gr B. 
 
Skåneserien 15 år. Gr C. 21-30 lag som efter placering förra säsongen plus lag som sökt sig hit efter bra 
placering i zonserier 2019. Detta gäller VAIF;S lag. 
 
Kommer inom kort framtid att finnas fler VAIF lag i Skåneserier och bra om lag anmäler sig redan 
som 14 årslag. 
 
30 lag deltar och spelar geografiskt på våren och sedan på hösten efter placeringar under våren. 
Höstens grupp A de 3 bäst placerade lagen i de 3 serierna under våren och sedan Gr B och placering 4 
till 6 samt Gr C  med lag placerade 7-10 under våren. 
 
F 14 förlorar i Malmö mot FC  Rosengård med 4-1. 
Ett FC Rosengård som tagit med alla 06:or som finns i föreningen för att inte förlora ännu en match som 
den de förlorade  tidigare i år i Veberöd. 
 
Detta VAIF tjejer kallas för respekt för motståndarlaget. 
 
Nästa helg hela 21 matcher för våra ungdomslag och i princip med få undantag alla lag ute till spel. 
 
Knatte. 
3:e helgen är genomförd och nu är för de flesta provträningar över. 
Hur många kommer att betala sin medlemsavgift och fortsätta träna i knatte? 
 
Alltid spännande att se och svaret har vi om en vecka till 10 dagar. 
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Går dock redan nu att skriva att vår knatteträning som  de senaste åren som blivit större och större bryts 
2020. 
 
Varför? 
 
Svår att svara på, men i höst får föreningen göra en större analys av vad minskningen beror på? 
Den stora minskningen är i Boll och Lek. 
 
Kanske också lättare att ta ett beslut om att återgå till knattestart som 5 åringar säsongen 2021. 
 
Seniorfotboll 
Optimisten i undertecknad har nu tagit över pessimisten och tror nu på seriestart i juni månad för 
seniorserier. 
 
Måndagens presskonferens kl. 14.00 och min "kompis" Anders Tegnell på podiet som vanligt och nu i 
möte med Svenska Fotbollsförbundet om spel för seniorer utan publik i juni månad. 
 
Svenska Cupen start 1 juni med kvartsfinalspel. 
 
Allsvensk start 14 juni, intensivt arbete med spelschemat  och strax de 10 till 15 första omgångarna klara. 
Bara undertecknad skriver detta dräglar undertecknad. 
 
Kan snart släppa den Vitryska ligan och deras president Aljaksandr Lukasjenka som helt kallt står 
framför tv kameror och säger här räds vi inte Corona. 
Vi botar detta med att dricka än mer Vodka! 
 
Herre Jesus! 
 
Funderar på om undertecknad upplevt fler dårar som högsta ledare i olika världsdelar än för tillfället?  
 
Nordkorea inga Coronafall överhuvudtaget och deras ledare med en frisyr som en ryamatta har 
undertecknad döpt till Tjong Ballong. 
 
Trumps presskonferens med att bota Corona med rengöringsmedel, undertecknad trodde det var 
Feaknews, men inte alls och nu det första dödsoffret i USA "tvättade" alla inköpta matvaror  med 
rengöringsmedel och båda lungorna "pajade" samtidigt och personen dog. 
 
Polen, Ungern, Turkiet alla "dårar" med nassistkiska drag. 
Nog med politik. 
 
Avvaktar sen alla kval i Champions League och Europa League. 
 
UEFA klar med detta i slutet av maj. 
 
Datum ej fastställd och sen kommer alla serier på rad och äntligen VAIF ut i spel och division 3 Södra 
Götaland. 
 
Premiär lördagen 13 juni kl.14.00 på Romelevallen och Vellinge IF som motståndare. 
 
Därefter IFK Simrishamn borta och sen semester och start igen den 8/8 och Tomelilla IF hemma. 
 
Sedan alla serier under Skånes Fotbollsförbund regi till start och Dam kanske ut i seriespel än tidigare än 
Herr? 
 
U 19? 
 
Tommy mailar om 5 träningsmatcher om dessa får spelas? 
 
Internmatch redan på lördag kl. 11.15 på Romelevallen. Härligt att läsa! 
 
Allt detta om inte Coronaviruset kommer att slå till än tuffare. 
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VAIF Familjen 
Då har undertecknad haft mailkontakt med alla ledare/förälder som har ansvar för försäljning av 250 
paket och att hålla grytan "kokande" med uppmuntrade mail, SMS till spelare/förälder och att få igång 
försäljningen med nu knappt 3 veckor kvar till den 24 maj. 
 
Redan i lördags spräcktes  0 sålda när Emelie mailade tummen upp och de 2 första paketen sålda i 
hennes åldersgrupp som Emelie är ansvarig för. 
 
Nu kan det bara bli bättre o bättre och 3 redovisningar hur läget är fre. 8/5, 15/5 samt 
22/5.   
 
Hörs på fredag och ännu en helg full med matcher och än fler matcher än helgen som gick. 
Nedan redovisning från 98% av de matcher som spelats i helgen! 
Önskar 100 %! 
 
Hälsar Staffan 
 
Texter från helgens matcher. 
U 18 med Henriks text. 
Premiär hemma mot GIF  Nike som förra året spelade i division 1. De första 20-25 minuterna av matchen 
spelar vi riktigt bra fotboll där vi spelar med få tillslag och stor rörelse.!  
Vi skapar många bra chanser, gör 1-0 och har skulle nog gjort ytterligare några mål. Nike har några 
omställningar. Plötsligt lyckas de i en av dessa och kvitterar. Snart därefter tar de ledningen där vi helt 
enkelt inte är med försvarsmässigt.  
 
Andra halvlek tror GIF Nike på sig själva medan flera av våra spelare hänger med huvudena. Vi har inte 
längre samma rörelse och vi använder fler och fler tillslag. Vi utjämnar dock på straff och ska ha 
ytterligare en men domaren friar.  
 
Istället tillåts GIF Nike göra både 2-3 och 2-4 där vi återigen slarvar i försvarsarbetet. Nu hängs det ännu 
mer med huvudena. Med ca 7 minuter kvar gör vi plötsligt 3-4 och alla får energi igen. Någon minut 
senare har vi kvitterat och killarna går för mer. Någon minut före slutet har vi sedan en boll i ribban från 
nära håll.  
 
Matchen slutar dock 4-4. Vi ska ta med oss de första 20-25 min och energin vi hade de sista 7 min. Vi tog 
dock snack direkt efter matchen angående inställning och att fortsätta tro och jobba hårt när vi kommit i 
underläge. Ny match på söndag mot Staffanstorp United. 
 
U 15 Skåne och Jims rader. 
Gislövs IF - VAIF U15 1-3 
Andra matchen i Skåneserie C mot Gislövs IF. Vi spelar med mycket rörelse och rotation vilket ger oss 
massor av numerära överlägen. 
 
Vi är helt överlägsna med bollinnehav 90/10. Det var faktiskt inte ofta de var på vår planhalva. Fantastisk 
genomförd match av killarna.  
Vi kanske borde vunnit med fler mål men vi är nöjda. 
 
U 15 Sydvästra och Jim igen. 
VAIF U15 - Dalby GIF 6-5 
Seriepremiär i sydvästra C. Vi kommer tidigt i underläge med 0-2 och är tillbakapressade men efter ett 
tag börjar vi hitta trianglar och spelvändningar.  
 
Det gör att vi kan gå ifrån och kontrollera matchen.  
Skön seger för killarna i premiären. 
 
F 14 med Henrik R text. 
Återigen blev det en match mot FC Rosengård, denna gång på Malmö IP och det blev som vanligt en tuff 
och jämn match men vi började riktigt bra och tog tag i spelet på ett utmärkt sätt. Hemmalaget krigade på 
och kom in i matchen i mitten av första men vi fortsatte ändå att spela en fin fotboll. FC Rosengård fick 
verkligen ta fram sitt absolut bästa spel för att inte förlora mot Veberödstjejerna igen och trots att vi 
förlorar med 4-1 så är vi mycket nöjda med hur de genomför matchen. 
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P 13 och Jim. 
Sjöbo IF U14 - VAIF U13 3-3 
Seriepremiär i P14 Sydv B mot Sjöbo IF. Väldigt storväxt lag som spelade fysiskt. Vi får det kämpigt den 
första delen av matchen och kommer i 0-3 underläge.  
 
Under hela matchen backade Sjöbo IF  hem och spelade långa bollar vilket gav killarna möjlighet att vara 
bollförare hela matchen. Det gav utdelning, vi tröttar ut dem med vårt enorma bollinnehav och välförtjänt 
kommer vi ikapp och tar med oss en pinne hem. 
 
P 13 och Jim igen.  
Brukar skoja med Jim om hur han fann den åttonde dagen i veckan? 
Blir än "värre" i höst när 07;orna blir ett lag till. Ställer stora krav på undertecknad att hitta 4 dagar för spel 
haha! 
 
VAIF U 13- Österlens FF 0-11 
Vi har fått väldigt många spelare vilket är fantastiskt kul så det behövdes lite fler matcher än den serie vi 
spelar i. Träningsmatch var planerad mot Österlens FF på C nivå så vi kunde få en så jämn match som 
möjligt och alla nya grabbar skulle få ett tempo de behärskar. Österlen kommer med 8 spelare som vi 
mötte för ett par veckor sedan på A nivå! Tufft för många killar naturligtvis men vi har 0-0 i första 
periodvilan. Därefter blir det för svårt och målen trillar in. Jag förstår inte logiken i deras beteende som 
ledare för jag tror ingen fick ut något av den matchen. 
 
P 12 och Dennis text (9 manna i 13 års serie). 
Söndagen spelar vi 9manna borta i ett derby mot Dalby GIF. 
Vi börjar matchen bra och sätter vårt eget spel i fokus. 
Dalby GIF tar sedan över matchen mer och mer och vi gör mycket enkla fel som straffar oss direkt. 
Dalby GIF är mycket hungrigare än vi och tar för sig mycket mer. 
I andra sätter vi snabbt ett mål och stundtals får upp tempot. Dalby GIF biter sig kvar och tar åter över 
matchen och efter en del avblåsningar mot oss går Dalby GIF av planen med en seger 7-1 (? ... jag 
tappade räkningen  
 
P 12 och Dennis igen. 
Fredagen hade vi besök av Harrie FF hemma i 7manna. 
En match där inte mycket stämde och Harrie FF  tog kommandot snabbt. 
Vi backade hem alldeles för mycket och rullade inte boll i första. 
 
I andra tog vi kommandot i matchen och fick igång ett bra spel och lyckades peta in ett par mål i tredje 
tappar vi åter kommandot och spelar inte vårt eget spel. 
Stundtals fungerar spelet men Harrie FF för matchen och går hem med vinst. 
 
F 11 Vit med Mårtens text. 
Första matchen mot IFK Klagshamn blev en kontrollerad seger som slutade med 7-1 i vår favör.  
 
F 11 Svart och Mårten igen. 
Nästa match mötte vi Oxie SK och fick se oss besegrade med 6-3. Vi spelade med i huvudsak våra 10 or 
och 11 or. Vi hade inte vår bästa dag och missade lite grunder i vårt positionsspel.  
 
P 11 Vit med Jespers rader. 
 Match mot BK Höllviken och det var nästan ett år sen man var här. Många roliga minnen dyker upp hos 
oss tränare och från spelare, Halör Cup.  
 
Något annat kul denna dag var att Höllviken har fått helt nya konstgräsplaner av kommunen, deras 
sommarjobbare fick till uppgift att klippa gräset. Och enligt sommarjobbaren så tyckte han att allt som var 
grönt är väl gräsmatta?!? Underbart! Något att vi oxå kanske skall ”fixa” då vårt konstgräs är under all 
kritik. 
 
Ja matchen var en jämn och rolig tillställning. Vi hade relativt stort bollinnehav och kunde mestadels sätta 
bra press på motståndarna. men roligast idag var nog ändå gräsklipparen. Whooo 
 
P 11 Svart. 
Matchen mot BK Blentarp blev inställd. 
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P Vit och Jessicas text. 
Idag söndag bar det av in till Smörlyckans IP och dagens motstånd Lunds FF. 
Med endast en avbytare försökte vi få killarna att spela smart, utnyttja passningar för att flytta bollen 
framåt. Lund dundrade in 2 mål rätt fort och killarna slokade lite.  
 
Sen lyckades vi väcka kämpar glöden och helt plötsligt gav det utdelning och vi gör två relativt snabba 
mål. 2-2! 
 
Emellanåt syntes vårt fina spel och man kunde se att våra killar är trygga med bollen. Tyvärr blev det för 
tufft och med bara en avbytare kunde LFF trycka på och trötta ut våra killar. 
Vi hade ett par bra målchanser men bollen ville inte vår väg. Förlust blev det idag men vi tar nya tag och 
kör på nästa helg igen! 
 
9 Svart och Jessica igen. 
Idag lördag bar det iväg till grannbyn Dalby.  Med endast 1 avbytare  peppade vi killarna innan starten av 
matchen.  
 
Killarna var taggade och fick igång sitt spel direkt. 
Dalby GIF fick in ett mål som var omöjligt för målvakten att ta. Kort tid efter får vi in ett snyggt mål. 
Sen gör Dalby GIF 2 snabba mål innan paus. 
Pratade med killarna i pausen och peppade dem . Förklarade för dem att fortsätta med sitt spel vilket dem 
gjorde men vi hade otur med skotten som ej ville gå in i mål. 
 
F 9 med Helenas text. 
I fredags den 1/5 spelade vi hemmamatch på Romelevallens konstgräs mot Svedala IF. Det var Svedalas 
andra match någonsin, men våra tjejer har ju spelat Knattespel innan denna serie - vilket märktes! 
 
Efter att det var tvåsiffrig ledning för VAIF slutade nog alla räkna mål och fokuserade på att peppa & heja 
på båda lagen. 
 
Våra tjejer spelade väldigt bra och visade att de kunde använda allt vi har tränat på: 
* bredda spelet och använda kanterna 
* prata med varandra på planen och berömma varandra 
* ha en som är back som har koll på att ingen motståndare blir ensam med vår målvakt 
* springa & kämpa hela tiden på planen och vila på kanten vid byte 
 
Våra tjejer var lika nöjda som vi tränare efter matchen och taggade för mer träning & match! 

 
 


