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Staffans veckorapport vecka 20 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  
  
Hej alla VAIF:are och andra läsare,     
 
Ja det är sant och ingen dröm. 
Om inte solen ramlar ner på jorden och månen ej går bananas ska seriespelet  igång för våra 3 
seniorlag i början av juni månad. 18 dagar dit! 
 
5/6 kl. 15.00. Herrar A. GIF Nike-Veberöds AIF A. Lomma IP. Konstgräs 
5/6 kl. 15.00. Damer A--Husie IF. Romelevallen 
12/6 kl. 14.00 Herrar A-Ariana FC. Romelevallen. 
13/6 kl.11.00. Damer A-Kvarnby IK. Bäckagårds IP. 
20/6 Sista speldag. Damer B-TFF. Vångavallen 
 
Herrar A med 5 matcher innan sommaruppehåll sista matchen 1 juli  och sen 17 matcher vid starten 3 
augusti och serien slutar 21  november. 
 
Detta kommer att bli tufft och frågan är också om naturgräset klarar detta eller de sista omgångarna blir 
på konstgräset?  
 
Ungdomsfotboll. 
Här börjar seriespelet som tidigare bestämts 22-23 maj, men hela vårsäsongen spelas utan tabell och 
inga resultat kommer att redovisas. 
 
Vi övergår därför nu till att spela på de dagar och tider som finns i serieprogrammet och som de 
ligger i kalender.  
Med andra ord går ej att ändra! 
Jättestora problem med domare till 3 serier som spelar 11 mot 11 samt 4 serier som spelas  9 mot 9. 
 
Redan nu behövt ta in distriktsdomare för att klara alla dessa matcher, 
 
Texter från samtliga matcher i veckan. 
Helt underbart. 
 
P 16. Skåne-Kvarnby IK. Jims text. 
En helg med dubbla genrep, båda matcherna spelades mot Kvarnby IK. Roligt med en bred trupp, 25 
spelare fick matchtid i helgen, de resterande 6 var frånvarande av olika anledningar. 
  
På söndagen var det dags mot deras bästa lag som ska spela nationell serie (fd Pojkallsvenskan).  
 
De har fått in 7-8 nya spelare sen vi spelade mot dem i höstas, spets som tillför teknik och speed men 
de har tappat fysik i laget. 
Matchplanen var hög press för att störa dem i deras uppbyggnad och tvinga dem att slå långt eller att vi 
erövrar bollen i sista tredjedelen.  
Det fungerade väldigt bra och vi dominerar och kontrollerar hela första halvlek, men går trots det till 
pausvila med 0-0.  
I andra spelar Kvarnby IK  upp sig och spelmässigt är den mycket jämnare, båda lagen har vassa 
chanser men båda målvakter gör fina räddningar.  
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När det återstår 15 min får vi rött kort och får spela sista tiden med en man mindre. Vi omgrupperar och 
stänger centralt, Kvarnby IK följer vinken och belastar kanterna. När det återstår ca 5 min vinner vi då 
bollen centralt där vi nu är fler spelare, ställer om och på 2-3 passningar är vi i friläge och rullar in 0-1  
som står sig tiden ut.  
 
En fantastisk insats av killarna, som kollektivt står upp mot ett så skickligt lag, ger sig inte i någon 
närkamp, och går inte ifrån matchplan och de taktiska instruktioner de fått.  
  
P 16 Sydvästra-Kvarnby IK. Jim igen.  
Matchen i fredags var nivå P16 sydvästra där vi inleder väldigt bra. Är i första halvlek för det mesta 
bollförare och skapar ett par chanser som vi inte gör mål på. 
 
När vi går till halvlek står det 1-1 men med klart övertag från vår sida. I andra halvleken är de första 15 
min inte bra från vår sida; vi ligger fel i position, ger inte understöd i press spelet, vilket resulterar i att 
Kvarnby IK tar sig igenom våra lagdelar väldigt enkelt. 
 
Även i den här perioden är vi bekväma vid bolltapp, blir passiva i stället för att vinna tillbaka bollen vilket 
ger Kvarnby IK numerära övertag hela tiden. Efter 15 min var det 1-4, därefter spelar vi upp oss igen 
men matchen slutar 1-5. Lite för stora siffror, vi kan betydligt bättre och borde stängt matchen i första 
halvlek.  
 
F 15. Skåne-Borgeby BK med Rickards rader. 
Match mot Borgeby BK som brukar bjuda på tufft motstånd med ganska fysiskt spel.  
 
Idag hängde de dock inte alls med utan vi vann med 7-0 och i andra halvlek var Borgeby BK  inte över 
mittplan. 
 
Tjejerna har tagit ytterligare ett kliv framåt och vi ser fram emot kommande matcher mot bland annat 
MFF på lördag.  
 
Vi hade även en trevlig träning med Dam-laget med god stämning och bra spel, som vi vill tacka 
damerna för. 
 
P 14 med Dennis rader. 
Hemma mot Klågerups GIF P14  
Med inlånade spelare från P 13 (08) 
Vi började matchen lite trevande men fick tidigt in ett mål. 
Efter det pendlade spelet ganska mycket och vi följdes åt resultatmässigt men ett starkt Klågerups GIF 
drog det längre strået. 
Då vi fortfarande jobbar på att spela ihop laget har vi en del att jobba vidare på. 
Vi lämnade en del luckor att fylla som Klågerup var snabba att utnyttja. 
Tyvärr snuvade Klågerup med sig vinsten men vi gjorde en riktigt bra match med tanke på hur kort 
period vi spelat ihop laget på och många gjorde riktigt bra insatser. 

P 13 och Dennis igen. 
Hemma mot Lödde IF P 14.  
Vi började första period försiktigt men stabilt.  
Vi satte vårt tempo på bollen och passade runt den snabbt. Det resulterade snabbt i 1-0 till de vita.  
IF Lödde fick en målchans och satte den och vi gick ur första period 1-1. 
  
Period 2 spelade vi bort oss lite och släppte in IF Lödde i matchen, detta resulterade i två mål till IF 
Lödde och vi går till period vila med 1-3. 
Period 3 tar vi återigen tag i vårt spel och stänger matchen. Vi pressar hårt och ger inte IF Lödde 
chansen att gå i gång något spel.  
Kvitterar till 3-3 och hittar många öppningar.  
Vi lyckas till slut klämma dit 4-3 och går av matchen med en skön seger.  
  
På det hela taget gör vi en bra match och visar att vi kan rulla bollen inom laget och spela oss igenom 
ända fram till mål.  
Tack även för lånet av tre killar från P12 (09) som gjord en riktigt bra insats!  
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F 12 Vit-Genarps IF och Mårtens text. 
Träningsmatch mot Genarps IF under torsdagen!  
Inför denna match hade vi två nya spelare som gjorde sina debuter i matchsammanhang. 

 Även om det var lite nerver innan start så gjorde våra debutanter en strålande insats.  

Matchen i övrigt dominerade vi ganska stort och tog en betryggande seger!  

P 12 med Jespers text. 
AIF VS Lunds BK 4-0   
En match där tyvärr korten haglade på planen. 
Vi hade en Skåneboll domare som var väldigt bra. Efter matchen skulle han skriva en rapport mot 
LBK  dom skämde ut sig totalt på planen och vid sidan om. Extra kul att VAIF killarna inte går på sådant 
groll eller gå ner på deras nivå. Stor eloge.  
 
LBK hade några riktigt stora pjäser på planen idag, där vi är totalt chanslösa mot deras fysik, och dessa 
var inte bara stora och starka. Dom kunde rulla bolla med, kul!   
 
Vi står upp bra och kunde stundtals hitta fina kombinationer på planen. Och då spelar det ingen roll hur 
stora dom är, hahaha.  
 
Nu börjar serien till helgen. Skall bli spännande. 
 
P 10-Södra Sandby IF och Jessicas text. 
Lördagen den 15/5 var det äntligen match för våra killar. Gissa om dem var taggade.  
Vädret var så där men vad gör det när man får spela fotboll.  
Motståndet stod Södra Sandby IF för, dem hade 3 killar som var 1 år äldre.  
Våra killar startade matchen med ett sådant fint spel med många passningar, höll sina markeringar och 
positioner.  
Vi ledare var djupt imponerade av deras spel.   
Det är ända sedan höstas som killarna spelade match sist. Vi har haft full fokus på passningar, 
positioner, tekning övningar som verkligen har gett resultat .  
Då är vi äntligen i gång.  
Tisdag ny träningsmatch då är motståndet Genarps IF och vi spelar i Genarp. 
 
F 9-Hörby FF med Helenas rader. 
Vi åkte till Hörby söndag eftermiddag för att köra en träningsmatch mot deras F9 lag.  
Återigen hade vi vädret på vår sida. Matchen var rolig och jämn att både spela, coacha och titta på - 
enligt eftersnacket. 
Båda lagen hade passningsspel, fina uppspel & löpningar och skott.   
 
Veberöd var det lite starkare laget som orkade längst och gjorde flest mål, särskilt i tredje perioden, trots 
att de hade en duktig målvakt som gjorde flera fenomenala räddningar. 
 
P 8. Vit, Svart, Grön och spel i IF Löddes knatteserie på Romelevallen.  Christoffers text. 
VAIF Lag Vit- Eslövs BK Röd   
Första matchen på ett tag vilket märktes. Vi var lite ringrostiga och många killar som var lite nervösa. 
Vi började förvisso bra och gjorde 2 mål på de första 5 min, innan Eslöv vaknade till liv. 
De var tekniskt duktiga och hade mycket one man show, där vi inte riktigt hängde med. Men som tur var 
hade vi tre duktiga målvakter som gjorde många fina räddningar. 
Men vi fortsatte med vårt spel, där vi ska försöka ha mycket boll, bra passningsspel kryddat med att 
våga dribbla vår motståndare. Vilket gav resultat i den tredje perioden, men vi nådde inte riktigt fram. Så 
det slutade med knapp förlust. 
 
VAIF Lag Svart- Eslövs BK Svart 
Första matchen på länge för våra P8:or. 
Dem kämpade hårt, men tyvärr var Eslöv lite för snabba och fick i gång ett bättre spel. 
 
VAIF Lag Grön- Lödde Gul  
Första matchen för säsongen mot Lödde.  
Veberöd började lite trevande och avvaktande men jobbade sig in i matchen.  
Killarna försöker omsätta det vi tränat på, hålla uppe positionerna och röra sig utan boll. 
Tillställningen blev målrik. Veberöd hämtar igen ett underläge efter den tröga starten och matchen blir 
jämn mot slutet. Delad vinst. 


