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Staffans veckorapport vecka 21 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  
  
Hej alla VAIF:are och andra läsare 
 
Tisdag 25 maj och nu 12 dagar till sen efterlängtade seriepremiären för våra 3 seniorlag. 
Lördag 5 juni kl. 15.00 GIF Nike-Herrar A. Lomma IP konstgräs. 
Lördag 5 juni kl. 15.00 Damer A-Husie IF. Romelevallen. 
 
Underbart bara att få skriva det! 
 
Träningsmatcher får spelas från den 1 juni. 
Damer A spelar borta mot Hardeberga BK/Harlösa IF. 
Herrar A fortsätter träna fram till seriestarten och avstår träningsmatch. 
 
Publik 100 till antalet med arenor utan sittplats d v s 100 person in på Romelevallen. 
 
Servering får öppnas den 1 juni. 
 
Regler som i butiker mm håll avstånd linjering krävs och ett avstånd på minst en meter som ska synas 
tydligt. 
Finns det någon/några i styrelsen som ser till att detta blir fixat? 
 
Även texter att hålla avstånd och sprida ut på Romelevallen och på Svalebo 
Kontroll av arrangemang kommer att ske av myndigheten precis som de besöker affärer, restauranger 
mm. 
 
Seniorlag får spela max 16 matcher mellan den 1 juni till sista augusti. 
 
Knatte. 
8.e träning i lördags och fullt i alla hörn som alltid. 
En bra vårsäsong även om den goda värmen uteblivit men knappt något regn heller. 
 
Sportchefen Lennart Fridh på plats med sonen och vid samtal ber Lennart undertecknad skriva att se 
samtliga knattetränare i VAIF tröja värmde extra! 
Proffsigt med andra ord! 
 
16 matcher som spelades i helgen med blandade resultat som alltid. 
 
U 19 i Sandskogen och Ystad IF FF som motståndare som visades vara ett mycket bra lag förlust med 
3-0 till slut. 
 
Stefan Persson VAIF:s ordförande på plats när sonen Johan spelade och Stefan fick ett samtal med 
Ystads tränare efteråt. 
7 killar i laget som också är startspelare i deras A-lag och tränar 4 pass i veckan. Otroligt mycket för 
denna fotbollsförening men vardagsmat för killarna som samtidigt spelar i Juniorallsvenskan för Ystads 
IF i handboll. 
 
Hörs igen på fredag och helgens alla matcher. 
 
Hälsar Staffan 
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Texter från de flesta av helgens matcher.  
 
P 16 Skåne och P 16 Sydvästra med Jims text. 
Skåneserie A: IF Lödde - VAIF 2-2  
 
Premiär och borta mot tuffast möjliga motstånd, ett IF Lödde som vunnit Skåne A de 2 sista åren. Inte 
helt optimalt då vi saknade 6-7 spelare som normalt är med i truppen, men de som fick chansen gjorde 
väldigt bra ifrån sig. Riktigt kul att vi har en så stark trupp.  
 
Matchen var en väldigt jämn kamp, bra press spel från båda lagen där IF Lödde har lite mer boll över 
lag men vi ligger bra i våra positioner. Vi går upp i en 0-2 ledning och det är bud på fler mål.  
 
Men i stället för ett par mål till för oss reducerar och kvitterar IF Lödde. Matchen slutar 2-2. 
 
P16 Sydvästra: VAIF - Lunds BOIS 2-0  
Hemmapremiär mot Lunds BOIS som var en ny bekantskap. VI kontrollerar spelet genom hela matchen 
och det är inte direkt några farligheter från Lunds Bois sida. Väldigt bra från vår sida genom hela 
matchen är vår backlinje som har väldigt tydliga överflyttningar och ligger bra i positioner, delaktighet i 
uppbyggnadsspelet på ett bra sätt och vågade gång på gång spela markerad spelare.  
 
Även vår 3a centralt på mittfältet fick ett samarbete som gjorde det svårt för Lunds BOIS. 
 
F 15 Skåne med Richards text. 
Match mot MFF för tjejerna, en match man alltid ser fram emot. Träningen i veckan såg mycket bra ut 
och vi var taggade inför helgens uppgift. Tyvärr drabbades vi av den berömda frossan när vi såg de 
ljusblåa tröjorna och vårt lag gick inte riktigt att känna igen.  
Aggressiviteten var inte där, vi låg för långt ifrån och vi vågade inte spela vårt spel, och i halvlek låg vi 
under med 1-5. Vi försökte med en omstart i halvlek och andra halvlek såg betydligt bättre ut, även om 
vi inte spelade på topp. 
Slutresultat 1-6, stor besvikelse, men vi tar med oss andra halvlek och att laget hade kraften att ställa 
om och höja sig, fast resultatet var hopplöst. 
 
P 14 och Dennis rader.  
Första perioden började vi med hög press och fick i gång ett ganska bra passningsspel, något trevande 
slog vi in första målet.  
Vi höll kvar i bollen och arbetade i gång vårt spel. 
Uppåkra IF fick inte riktigt i gång sitt spel och vi gick av plan i periodvila med ledning 3-2. 
 
Period 2 fick vi lite bättre snurr på vårt spel men även Uppåkra IF kämpar hårt. 
Spelet pendlar en del och vi går av till periodvila med  ledning 5-3. 
 
Period 3 räckte in vårt fokus och vår uthållighet hela vägen och Uppåkra IF kommer in i matchen och 
spelar upp sig till 5-5. 
Vi lyckas dock punktera matchen med två snabba mål i de sista 10 minuterna och vinner med 7-5 
 
På det hela taget gjorde vi en bra match och vi blir mer och mer samspelade. 
 
 
P 13 och Dennis igen. 
Seriepremiär Kulladals FF-Veberöds AIF 
 
Idag spelade vi borta mot Kulladals FF. Vi började väldigt osäkert och KFF pressade högt. 
Spelet svajade fram och tillbaka och vi skapade inte mycket målchanser. 
 
0-0 stod sig till slutet av sista perioden där KFF till slut visade sig vara det hungrigare laget och vi 
tappade till slut vårt spel. 
Vi fick aldrig i gång vårt spel ordentligt och en hård press från början till avblåsning blev för mycket. 
KFF var det bättre laget idag och vann till slut med 3-0  som de avgjorde de sista 15 minuterna.  
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F 12 Vit och Svart med Mårtens text. 
Helgen som gick spelade vi två matcher med början i Höllviken under söndagen.  
Lite trevande start från vår sida där vi inte lyckades med att skapa den sista spjutspetsen i våra anfall.  
 
Lagen följdes åt målmässigt och det var först dom sista 10 min vi lyckades med vårt spel.  
 
Två mål i slutet gjorde att vi klev av planen med 4-2 i ryggen. Vi tar nya tag och tror att vi kommer gå 
framåt med denna match.   
 
Match nummer två spelades mot Lunds BK och det visade sig vara ett lag av låg utbildningsståndpunkt i 
både kvalité och uppförande.  
 
Noll insläppta och ca 15 mål framåt, hoppas på bättre nivå mot övriga lag i serien.  
 
P 12 Vit och Svart  Joakims text. 
Match mot Hardeberga BK i 08 C 
En match som vi för från första minuten. Killarna spelar verkligen som ett lag och rullar boll med få 
tillslag. 
 
Många fina kombinationer och ett bra presspel för att vi vinner matchen med 6-2 
Killarna visar en härlig inställning och ger allt under hela matchen.  
 
Match mot Landskrona BoIS i 08 A 
 
En match mot Landskrona BoIS som detta år i P-13 går över till Akademilag. 
De spelar med högt tempo och försöker pressa högt, men vi står upp väldigt bra och tar oss ur deras 
press genom fina kombinationer. Alla gör sitt yttersta för att hela tiden vara spelbara. 
 
Resultatet blir 5-1 till Landskrona BOIS, men tycker vi förtjänar mer i denna match. Vi kämpar och håller 
i vårt spel till sista minuten och killarna ger aldrig upp eller visar några tendenser på uppgivenhet 
De vet att detta kommer ge resultat så småningom. Grym inställning på alla!  
 
P 10 med Jessicas text. 
Dags för match och motståndare var GIF Nike. 
Våra killar var taggade  trots att matchtiden var 09.00, vi tappade en kille på morgonen som blev sjuk. 
Så det blev bara 2 avbytare. GIF Nike hade 7 avbytare (andra lagets match blev inställd . 
 
Tittar vi på resultat så vann GIF  Nike men tittar vi spelmässigt så var vi det bättre laget .  
 
Vi hade många passningar i hela laget . Killarna la bra hörnor som det blev mål på. 
I sista halvlek så var killarna trötta men kämpade på bra tills signalen gick. 
 
En av våra killar skadades sig i duell där han ramlade och landade på sin hand. En tuff kille men detta 
gjorde ont. Det blev ett besök på sjukhuset. Inget brutet utan bara en stukning. Skönt att höra. 
 
F 9 med Helenas text. 
F 9 hade bortamatch i söndags kl. 11, samtidigt som F8 hade hemmamatch mot FC Staffanstorp - så 
ledarstyrkan på tre fick dela upp sig och ta hjälp av en förälder. Agnes & Sofia åkte till Dalby med våra 
fem flickor födda 2012 och två 2011:or som vi har dispens för.  
 
Vi spelade vår första ”riktiga” seriematch för i år. Våra VAIF-tjejer är duktiga på fotboll och vi upplever i 
denna serie att det känns som de spelat fotboll längre än motståndarna.  
 
Vi gjorde två snabba mål direkt i ett starkt övertag där spelet är helt på deras planhalva, sedan tappade 
vi det lite och hamnade i ”klungspel”, då Dalby ofta var tre på bollen. Samma bild har vi sett i andra 
matcher där vi har stort övertag direkt.  
 
Våra tjejer samlade sedan ihop sig och började sprida ut sig och använda hela planen igen och 
avslutade med fint spel och snygga passningar. 
 
Många fina målchanser och snygga räddningar av båda lagens målvakter.  
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Våra ledare berömde domaren mycket som var tydlig och förklarade regler etc. bra för spelarna.  
En övertygande vinst för VAIF, men båda lagen fick göra flera mål. Kul match idag! 
 
F 8 i IF Löddes knatteserie och Helena och Marcus rader. 
F 8 tog emot FC Staffanstorp på Romelevallen söndag kl. 11. Samtidigt spelade Lödde mot Torna 
Hällestad på planen bredvid, eftersom vi var arrangör för Löddes Knattespel hemma. 
 
Veberöds tjejer födda 2013 är inte nybörjare längre, för vi spelade knatte ifjol också mot äldre och detta 
märktes väldigt tydligt i dagens hemmamatch. 
 
Vi ledde spelet hela tiden och var först på alla bollar. Det syntes att vi har tränat massor på passningar 
och löpningar. Många VAIF-tjejer ville och vågade skjuta mot mål, vilket gav resultat. 
 
Glada och upplyfta tjejer som studsade av planen och ville spela MER match!  
 
Även vi vill ge beröm till Ida & Ludvig som gjorde en bra insats som domare. Tydliga & pedagogiska mot 
spelarna.  
 
P 7 Vit och Svart i IF Löddes knatteserie och Marcus text. 
Killarna var grymt taggade på sin första match men det märktes lite att de var tagna av stundens allvar 
av att möta ett helt annat lag 😊  
Blev lite avvaktande i början från första laget men blev bättre efterhand och var en ganska jämn match 
med många mål från båda lagen.  
 
Det märktes på andralaget att de hade sett detta och att vi även tryckte på att de skulle gå på och 
stressa motståndarna mer vilket de gjorde väldigt bra och det gav utdelning i massor av mål framåt och 
något enstaka slank in i eget mål.  
Men en härlig premiär för grabbarna i det blåsiga och småkyliga vädret där spelet efterhand värmde 😊 
 
 


