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 Staffans veckorapport vecka 20 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:ARE och andra läsare, 
 
Den största helgen denna vår med fotbollsmatcher även om det kom något sent återbud från 
motståndarlaget. 
 
Riktigt så lätt gick inte mötet med Folkhälsomyndigheten som Svenska Fotbollsförbundet säkert hoppats 
på. 
Klartecken för start i Allsvenskan den 14 juni blev det ej utan nästa fredag kommer beslutet. 
 
Mycket är oklart fortfarande, spel utan publik med en massa andra regler kommer säkert att godkännas 
med några ändringar. 
 
Problemet är snarare var kommer supportrar att se matcherna? 
Sportbarer O Learys med flera och hur många kommer att finnas på dessa platser? 
 
Kommer matcherna att endast kunna ses via TV i hemmen? 
 
Bundesligan först ut i Europa och regler i Tyskland stenhårda. 
Samlas supportrar utanför arenan tilldöms bortalaget segern vare sig hemmalaget vinner eller förlorar 
matchen.  
 
Min favorit i Anders Tegnell statsepidemiolog kommer att överlämna beslutet till  
Anders Wallensten också på Folkhälsomyndigheten. Naturligtvis med flera från denna myndighet. 
Bra enligt undertecknad då Anders W har ett stort intresse för idrott och fotboll som hans barn spelar. 
Anders T använder "konstiga" ord när han snackar fotboll haha.  Inte hans bästa område. 
Största intresse att odla tomater, ja någon ska ju tycka detta är kul med tomater. 
 
Ungdomsfotboll. 
Spelades från U 18 ner till P 7. 
U 18 mot Staffanstorps United på Romelevallen och en härlig seger med 2-0. 
 
U 15 mötte Furulunds IK i Skåneserien Gr C vinner med 4-2 efter underläge 0-2 i halvlek. 3:e vinsten i 
serien och visar att laget var värd chansen att spela i Skåneserien. 
 
P 7 i sina första 4 matcher utanför Veberöd och spel i IF Löddes knatteserie och matcher i Löddeköpinge 
och åker hem med 4 vinster och beröm från motståndarnas ledare att de 2 lagen från Veberöds AIF bjöd 
på fin, teknisk fotboll. 
 
Knatte. 
Jessica Sjöstedts text. 
Idag var det dags för 4:e knatte träningen. Bra väder denna lördag med. 
Det var 65 knattar med varsin boll vid fötterna som sprang omkring på vallen och på gräset utanför . Idag 
tränade tjejer födda 13 och 14 ihop för första gången och det funkade kanon, dem var 17 st. totalt 
idag.  Tränare Markus i F7 hade med sig egen fika till alla tjejer. 
P7 hade en vilodag inför sitt Lödde spel imorgon. 
 
Även denna lördag stod kaffet klart utanför staketet. 
Härligt att se alla ledare med sitt engagemang med  hur dem lägger upp träningen . 
Föräldrar står utanför med avstånd , några tar en promenad. Funkar kanon. 
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Projektet VAIF Familjen 250 paket. 
Spännande att på torsdag få  mail från alla 15 kontaktpersonerna och hur många paket som sålts sista 
veckan? 
 
I fredags 28 paket sålda, men underhandsuppgifter gör gällande att siffran kommer få ett rejält skjuts 
uppåt denna vecka.  Hoppas att dessa uppgifter är riktiga? 
 
Fredag. 
Spännande dag med beslut om Allsvenskan får starta och ett ja kommer alla seniorserier att komma 
igång succesivt. 
Var landar antal sålda paket denna dag med drygt en vecka kvar att sälja? 
 
Hörs på fredag som vanligt/Staffan 
 
Matchtexter från helgens matcher. 
 
U 18 och Henriks rader.    AIF U18 – Staffanstorp United 
Teoripass och träning med fokus på agerande i backlinjen i veckan skulle testas mot Staffanstorp Utd. 
Staffanstorp har ett lag i div 1 och ett i div 2 så ett bra test. Man ser att alla killar ville ligga rätt i 
positionerna och det såg tajt ut försvarsmässigt. Inte lika offensivt och aggressivt som förra året, vilket 
kan vara bra då vi i år möter bättre motstånd som annars lätta kan spela bort oss.  

Stundtals kombinerar vi detta med bra press och vinner boll högt i plan. I första halvlek tror jag inte att vi 
släpper till någon målchans och inga skott på mål medan vi skapar flera bra lägen och har många bra 
avslut. Staffanstorp har en mycket bra målvakt som räddar dem flera ggr. 1-0 i paus. I början av andra är 
vi inte lika tajta utan lite mer utspridda, men framåt fortsätter vi att skapa bra målchanser. 

 Vi gör ytterligare ett mål och har 4 bollar i stolpen utöver detta. Flera riktigt fina kombinationer där vi 
spelar oss igenom! Backlinjen spelar stabilt matchen igenom och glädjande att fler i laget pratar och styr 
varandra. Staffanstorp har ett läge i andra via en snabb omställning men hålls annars till stora delar på 
egen planhalva. (resultat 2-0). 

 
U 15 med Jims text. 

U 15 skåneserien              VAIF – Furulunds IK 4-2 
Match mot Furulunds IK i fredags. Som i de två tidigare matcherna är vi bollförare hela matchen och fyller 
på med många spelare i offensiven. Efter första halvleken borde vi varit i ledning med en handfull bollar 
istället ligger vi under med 0-2.  

Vi går ut i andra halvlek och fortsätter att tro på vårt spel som ger utdelning. Furulunds IK orkar inte så vi 
får mer ytor och tid att skapa mönster.  Vi gör 4 mål och vinner matchen. 

U 14 och Andreas text.             LB07-Veberöds AIF 
En jämn match som slutar oavgjort 3-3. 
Vi har pratar i veckan om hur viktigt det är att markera och ta jobbet. vilket visade sig i matchen. Vi låg 
rätt i positionerna och de var svårt att komma förbi oss. 
Framåt skapade vi väldigt mycket och med mer beslutsamhet hade vi nog dragit längsta strået. 
Vi hade en 2-0 ledningen efter första och ledde även med 3-1 men tappade till 3-3. Två långskott utifrån 
som vår målvakt inte kan göra så mycket på. 
 
Sett över hela matchen är jag riktigt nöjd med grabbarna. 
LB 07 var väldigt spelskickliga och rullade runt fint i laget. 
 
U 13 och Jim igen.    
U13 träningsmatch              Ystads IF FF – VAIF 3-6 
VI spelade mot Ystads IF FF för ett par veckor sedan och deras tränare hörde av sig för en ny match då 
de var spellediga från serie precis som vi. Då vann vi med 6-4, nu vann vi med 6-3.  

Igen spelade vi med mycket bollinnehav men då planen var mindre och på gräs fick vi börja 
etableringsfasen lite tidigare så vi fick ytor bakom deras baklinje. Grabbarna klarade det utmärkt! Mycket 
fina instick gjorde att vi fick många målchanser förutom de 6 mål vi gjorde. 
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 P 12 med Dennis text. 9 manna i 13 år serien. 
Lördagen bjöd på en match på hemmaplan. 
Vi tog emot Uppåkra IF i 9 manna. 
Första period går vi in med inställningen att ha tålamod i vårt spel och snabbt byta kanter. 
Vi pratar mycket om att ta ansvar för sin position och grabbarna följer taktiken 
Vi har högt bollinnehav och håller tempot uppe. 
Vi går av i första period med en 1-0 ledning. 

I period två tar Uppåkra IF tag i sitt spel och lyckas komma in lite i matchen under period två ,lyckas 
arbeta upp sig till 2-2 ( via ett tur mål i stolpen ) 
 
Grabbarna går in period tre med huvudet högt och fokuserar på att få tillbaka tålamodet. 
Grabbarna håller stenhårt i försvaret och vi lyckas få till en 3-2 ledning som håller sig till slutsignal. 
Grabbarna visade mycket spelglädje och det blev en riktigt kul match ! 

P 12 och Dennis igen. 
På söndagen åkte vi till Borgeby IP och mötte Bjärreds IF. 
Det blev en match där Bjärreds IF visade upp ett tufft offensivt spel som vi inte riktigt var beredda på och 
fick oss att arbeta defensivt. 
Bjärreds IF går av första perioden med en 1-0 ledning. 
 
Killarna kommer tillbaka i andra period och gör två fina mål med ett spel som är precis det vi övat på. 
 
Bjärreds IF är dock hungrigare och mer offensiva och går av andra perioden med 5-2 i ledning. 
 
Tredje perioden försöker vi återigen etablera vårt spel med ett tufft Bjärreds IF spelar hårt offensivt och 
får in ett par strutar till. 
 
Grabbarna hänger dock inte med huvudet utan ger järnet hela matchen ut. 
Vi går av planen med en förlust men en vinst i att vi vet att vårt spel kan fungera om vi bara fortsätter nöta 
alla övningar och får dem att sitta i ryggraden på alla ! 
 
F 11 Vit och Svart med Mårtens text. 
Två matcher har avverkats under lördagen. Först var vi i Svedala med det ena laget och fick möta tufft 
motstånd. Svedala IF vinner matchen med 3-1, vi är väldigt nöjda med hur tjejerna tar sig igenom 
matchen och hela tiden fortsätter kämpa. 

Sedan bar det av till Lund där vi fick möta ett väldigt fysiskt och välspelande lag i Lunds FF.  

En match där inget av lagen släppte till några större chanser utan spelet bedrevs i huvudsak på mittfältet. 
Detta var det tuffaste motstånd som vi stött på hitintills i vår serie.  

Efter en mycket stor kämpar insats även i denna match förlorar vi med 2-1. Allt beröm till spelarna som 
kämpar in i det sista, det är sådana här matcher som vi vill spela och där vi kan utvärdera våra svagheter. 

P 11 Vit med Jespers rader. 
Sydvästra B, VAIF vs FC Rosengård.  
Strålande fotbollsväder. Måste första berömma Kajsa W för en bra genomförd domarinsats, kändes 
trygg.  
 
Fokus inför matchen var spelbarhet och rörelse. Det lyckades killarna stundtals bra. I första perioden 
kunde vi spela runt bollen bra och ha ett högt bollinnehav. FCR hade idag inget direkt tydligt spel, utan 
det var långa bollar upp på deras anfallare. Men ack så effektivt, men tråkigt. Det var en jämn 
Och bra match mellan killarna, precis som det skall vara. 
 
P 11 Vit och Jesper igen. 
VAIF vs GIF Nike födda 2008. 
 
GIF Nike vill ta revansch mot oss idag. GIF NIKE ställde upp med uppställning 3-3. Man märkte att dom 
hade respekt från förra match och var inte lika aggressiva men ack så effektiva, Och fick in 2 bollar, lite 
väl enkelt mot oss i början av matchen. Vi jobbade in oss i matchen och det var en välspelad match i högt 
tempo. Kul! Bollinnehav var 50/50. Riktigt bra kämpat! 
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P 11 Svart och Jesper åter. 
Sydvästra B1 VAIF vs Linero IF. 
 
En riktigt plattmatch från VAIF, ingen rörelse, slarviga passningar. Linero IF hade för sig inget vackert 
spel dom heller utan det var, tjonga iväg den så fort och så långt som möjligt. Nä, idag stämde inget för 
killarna. Vi gnuggar vidare. 
 
P 10 med Björns text. 
Idag söndag var vi och spelade match mot Trollenäs IF. Våra grabbar har kommit bra in i 7 manna spelet. 
Första halvlek idag var mindre bra.  
 
Men dom två andra spelade vi fin fotboll. Härligt att se och höra hur grabbarna peppar varandra. vi åkte 
hem med en 6-1 seger. 
 
P 9 Vit och Jessicas text. 
Lördag dags för match nere på Romelevallen .Två matcher  idag för våra killar, 
Första matchen stod FC Rosengård som motståndare , Vi får inte till vårt spel som vi vill. 
Motståndarna spelade tufft och sköt många höga bollar . I första pausen pratade vi med killarna att hålla 
sina positioner passa och titta på boll när vi jagar. 
 
Det hjälper lite med vår peppning men vi hinner inte med i deras spel . Inför sista halvleken byter vi lite 
platser och vi tappar en spelare som skadar sitt finger.  I sista halvleken spelar vi mycket bättre , killarna 
har fått sitt självförtroende tillbaka och spelar bättre . Tyvärr så får inte till några skott mot mål. 
 
Denna match slutar i förlust med 2-7. Vår spelare Maksimilian fick grönt kort av 
FC Rosengårds ledare för schysst spel. 
 
P 9 Svart och Jessica igen. 
Dags för andra matchen och här stod Uppåkra IF som motståndare. 
Våra killar var taggade och i andra minuten hade vi gjort två mål. Efter en stund så hade vi gjort några 
mål till . I pausen gjorde vi ändringar i lagen , vi bytte platser samt gav killarna en utmaning.  
 
Istället för att bara ösa in mål att göra så många passningar som möjligt. 
Detta tyckte killarna var roligt samt att dem fick tänka lite som att man kan använda backarna fast man vill 
framåt. En bra utmaning som killarna klarade galant. 
Denna match slutade med 18-4. 
 
I denna match gav vi i vårt lag Grönt kort till hela Uppåkra IF laget för deras kämpaglädje som dem hade 
igenom hela matchen. 
 
P 7 Vit och Svart och Christoffers text. 
Premiär för oss i Lödde spelen, och överhuvudtaget premiär att möta andra lag utomhus. 
 
Vi mötte IF Lödde Gul, IF Lödde Svart, Kävlinge GIF och Staffanstorp United 
 
Det märktes inte att det var urpremiär för våra lag. Övertygande vinster i samtliga matcher. 
 
Det vi har jobbat med på träningarna gav resultat idag på matcherna. Killarna hade bra passningsspel, 
många bra passningar framåt som resulterade i många läckra mål, men även att ta det lite lugnare och 
passa hem till backen som sen kunde passa bollen vidare. Låg rätt i sina positioner, inget klungspel 
här inte. Läckra dribblingar, mycket skott, hade bland annat 9 stolpträffar i en match,  och ett uppoffrande 
försvarsspel. Samt många härliga målvaktsräddningar. 
 
Vi fick även beröm av motståndarnas publik som tyckte att vi spelade bra fotboll. 
 
Men, framför allt så hade vi extremt roligt och en härlig laganda, ivrigt påhejade av våra supportrar! 
 
 


