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Staffans inför helgen 13-16 maj 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  
  
Hej alla VAIF:are och andra läsare,     
 
Onsdag 12 maj och 10 maj har passerats och några lättnader såg undertecknad ej till och nu finns 
endast datumet 5-6 juni för att en seriestart ska ske för våra 3 seniorlag. 
 
Nytt serieprogram från Svenska FF och matcher som skulle spelats 22-23 maj samt 29-30 maj flyttas till 
senast 4 juli (omgång 8) samt  senast 21 november (omgång 7) och håller vi på lite till med ändringar 
spelar vi snart över julen också haha. 
 
Senast fredag kommer ett reviderat spelprogram för Damer A samt Damer B mailar Tomas Olsson på 
Skåneboll. 

Vi kommer så snart vi kan, men senast fredag, ge besked om seriestarten i Skåne. 

Vi i vår tur inväntar direktiv från Folkhälsomyndigheten och Svenska Fotbollförbundet innan vi kan ta ett 
slutgiltigt beslut. 

Knatte 
6 träningar genomförda denna vår och 5 återstår och avslutning 12 juni. 

Ja mina vänner All Time High har redan nåtts och helt otroligt 112 betalande knattar/knattor. 

Förra året 110 betalande, men då 5 åldersklasser och även de som kom till starten i augusti måndag 
inräknade. 

Undertecknads tips ca 125 knattar/knattor i augusti månad. 

Se statistiken. 

P 8.        26                 F 8       11 
P 7         20                 F 7       12 
P 6         21                 F 6         8 
P 5           6                 F 5         8 
               73                             39 

Härligt att läsa och att även detta år lockat så många till Romelevallen. 

För första gången under mina 25 år i knatte har föreningen en åldersklass födda 16 som har fler tjejer 
än killar i träning. 

Generellt i alla åldersklasser 2/3 killar oh 1/3 tjejer. 

4 ledare med 3 döttrar och endast Filip med sonen Axel, 

Här har Filip mycket att jobba med under sommaren för att locka hit fler killar födda 16 haha! 
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Matcher denna vecka. 

Torsdag 13/5 kl. 11.00. F 12-Genarps IF. Svalebo konstgräs. 
Fredag 14/5 kl. 18.30. P 16-Kvarnby IK. Svalebo konstgräs. 
Lördag 15/5 kl. 11.00. P 12-Lundss BK. Svalebo konstgräs. 
Lördag 15/5 kl. 12.00. P 10--Södra Sandby IF. Svalebo naturgräs. 
Lördag 15/5 kl. 13.00. P 13-Klågerups GIF. Svalebo konstgräs. 
Söndag 16/5 kl. 10.00. P 8 Svart-Eslövs BK Svart . Romelevallen. 
Söndag 16/5 kl. 10.00. P 8 Vit-Eslövs BK Röd. Romelevallen. 
Söndag 16/5 kl. 11.00 P 8 Grön- IF Lödde Gul. Romelevallen. 
Söndag 16/5 kl. 11.00. U 19-Lunds BK. Klostergården. 
Söndag 16/5 kl. 12.30. F 15-Borgeby IK. Svalebo konstgräs. 
Söndag 16/5 kl. 14.00. P 16-Kvarnby IK. Bäckagårds IP. 
Söndag 16/5 kl. 15.00. P 13-IF Lödde. Svalebo konstgräs. 
Söndag 16/5 kl. 16.00. F 9-Hörby FF. Hörby IP. 

Massor av matcher och denna helg nästan alla i Veberöd. 

Årets första sammandrag i IF Löddes knatteserie spelas på Romelevallen söndag 16/5 för P 8 och alla 
3 lagen från Veberöds AIF till spel denna söndag. 

Fortfarande föreningens största åldersklass och hela 26 killar bildar 3 lag. 

Avslutning. 

Då har vi att vänta ett besked i dag som helst när det är presskonferens kl. 13.15 och eventuella 
lättnader av restriktioner ska redovisas. 

Svenska Fotbollsförbundet genom dess ordförande Karl-Erik Nilsson för nu "krig" på 2 fronter. 

Träffade under tisdagen statsministern Stefan Löven och "hoppar" nu över Folkhälsomyndigheten där 
man bedömer det utsiktslöst att komma framåt  med sina frågor. 

Samtalet var bl.a om antalet åskådare per match samt att sätta i gång allt seriespel snarast. 

På den andra "fronten" har nu alla lag spelandes i division 2 gemensamt lämnat en skrivelse till 
Svenska att de känner sig bortglömda tillsammans med division 3 klubbarna och damserien efter 
Elitettan. 

Den tuffaste kritiken detta år och pressen mot Regeringen blir nu allt större för varje dag. 

Orkar för tillfället ej se presskonferenserna tisdag torsdag och höra håll avstånd och håll ut, håller 
däremot på att "spy när dessa ord säges. 

Förstår problemet intellekts mässigt, men orkar ej mer. 

En kvinna från Folkhälsomyndigheten säger ni måste förstå problemet med publik på matcherna och 
alla köer till att köpa biljetter och då förstår man att kvinnan aldrig besökt en fotbollsmatch. 

15 år sedan minst som biljetter såldes på plats. 

Idrottsintresse ingår inte i deras CV som jobbar på Folkhälsomyndigheten. 

Presskonferensen slut. 

Statsministern Stefan Löfven , socialminister Lena Hallengren, kulturminister Amanda Lind samt 
Generaldirektören för Folkhälsomyndigheten Johan Carlsson och kan skrivas direkt, inga lättnader den 
17 maj utan nu allt framflyttat till 1 juni. 
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Nu väntar vi på Skånes Fotbollsförbund svar men får väl tolkas att inget seriespel utan resultat börjar 
förrän 5-6 juni? 

Av allt som sas var det mest spännande att seniorfotboll får börja spelas 1 juni  väldigt få andra nyheter 
restaurangen får ha öppet till 22.30. 

Publik på arenor typ Romelevallen utan sittplatser höjs från 8 till 100 personer och arenor med sittplats 
till 500 personer. 

Fråga när kan vi räkna med att leva ett liv som tidigare? 

Svar i mitten av september och att de flesta restriktioner då är borta. 

Ha en bra långhelg när de flesta har ledigt även på fredag och så hörs vi i början av nästa vecka/Staffan 

 

Årets första summering av förra helgens matcher. 

U 19 med Jespers text. 
Lilla Torg FF - Veberöd AIF HJ 19 1-4 
  
Matchen spelas i strålande solsken och slutar med vinst till Veberöd 
Spelet är jämnt i början av matchen till Veberöd gör 0-1 runt minut 26, då kliver Lilla Torg upp och 
spelar högre och aggressivare vinner boll tidigare i banan. Mycket slarv av VAIF leder till 1-1 runt minut 
40. 
Andra halvlek börjar dominant av Lilla Torg som rullar boll snabbt och effektivt men med William och 
Dennis i backlinjen så står VAIF och håller ihop, matchen blir snabbt böljande där boll går fram och 
tillbaka mycket. VAIF kontrar in 1-2 runt minut 58 och sedan stänger vi ned Lilla Torg som börjar slå 
långa bollar som William och Dennis fångar upp och rullar i gång.  
Efter 1-3 runt minut 75 kommer 1-4 snabbt vid 80' minuten, efter det radar VAIF upp målchans på 
målchans, men matchen slutar 1-4 helt rättvist. 
 
Målskyttar är William 1 mål, Linus 3 mål 
Matchens lirare är Linus med sina 3 mål 
Men William och Dennis ska inte glömmas som dominerar försvaret. 
 
Tack för mig!   
Jesper Huvudtränare HJ19.  
 
F 15 och Rickards rader. 
Äntligen matchdags och Blentarp stod för motståndet, som kom med ett blandad lag i åldrarna -04-06. 
Vi dominerade matchen från första minuten och spelade stundtals riktigt bra, även om vi kom in i vissa 
svackor och tappade lite fokus. Dock är vi sammanfattningsvis väldigt nöjda och resultatet blev till slut 
seger med 6-1 och det kunde blivit mer om vi varit effektivare i straffområdet. Laget utstrålar en härlig 
energi och jobbar alltid hårt för varandra, vilket är en fröjd att se som tränare. 
 
P 13 med Dennis rader. 
Första träningsmatchen 2021 mot FC Trelleborg 
 
Första perioden startar lite obekvämt, lite förmycket respekt för motståndarna, osäkert och nervöst. 
Vi lyckas peta in ett mål och FCT kvitterade innan periodvila. 
Period 2 tog vi tag i vårt spel, skakade av oss premiärnerverna och började spela fotboll. 
Vi tog snart ledningen med 3-1 och vi spelade mycket bättre än första perioden. 
 
Period 3 var en svajig period och spelet pendlade ganska mycket. FCT gör en stark upphämtning och 
tar sig upp till 3-3.  
 
Borde nog ha varit offside på 3-3 målet men utan linjedomare kan det vara svårt att bedöma.  
FCT får en frispark i slutet på sista perioden och stänger matchen med 4-3. 
 
På det hela taget en ganska hyfsad förstamatch men vi kan spela mycket bättre fotboll än så här och nu 
är premiärnerverna avklarade så nu öser vi på! 
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F 12 med Mårtens text. 
Äntligen dags igen! 
Det var ett härligt fotbollsväder som mötte oss i Malmö under söndagseftermiddagen.  
Motståndet idag bestod av Malmö FF som bjudit in till träningsmatch. 
 
Det syntes tydligt att våra tjejer längtat efter att få spela matcher igen, vi startar i ett otroligt intensivt 
presspel där deras tekniska spelare blev lite förvånade över att det inte fanns tid att behandla bollen. 
 
Efter 60 minuters intensivt arbete från våra tjejer kunde vi konstatera att konditionen håller hög klass 
inom laget, viljan var på topp och vi kunde lämna Malmö med 4 gjorda mål och noll insläppta.  
 
Mycket trevlig start på denna säsong och på torsdag är det dags för derby då vi möter Genarps IF.  
 
P 12 och Jespers text.           Lunds BK vs VAIF , 2-3.  

 Söndagsmatch mot Lunds BK. Härligt med gräsplan dock så var det en väldigt liten 9-manna plan som 
gjorde att det blev väldigt trångt och grötigt. Det var en jämn och spännande match där VAIF är 
starkare. Vi gnuggar vidare.  

F 9 och Helenas text. 
I lördags hade F9 sin första ”seriematch” i strålande solsken och ljuvlig vårvärme på Malmö IP mot FC 
Rosengård. 
Första gången för oss med motstånd i mer rätt åldersgrupp, men nu stämde det sämre för dem.  
 
Vårt lag bestod i lördags av fyra tjejer födda 2012, två 2011:or med dispens varav en stod i målet och 
en tjej född 2013. 
FC Rosengård hade ett blandat lag 2013/2012 som de anmält till medelsvår serie födda 2012.  
 
Våra tjejer spelade fullständigt ut motståndarna, och även om ingen räknar så efter vad jag antog var 
tvåsiffrigt slog jag mig ner och tittade på.  
VAIF chockade nog Malmö-laget lite, med superfint passningsspel, löpningar och skott.  
Vi längtar efter fler matcher och lite mer motstånd.  
 
 
 


