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 Staffans sammanfattning vecka 22 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tyvärr måste undertecknad börja med fadäsen och vårt VM Tips. 
 
3 matcher med felaktigt land är inte kul, speciellt när undertecknad precis skickat ut 300 tipslappar. Har 
varit i kontakt med Aftonbladet i helgen, hjälper ej oss nu, men mest för att de ska känna till felet och 
rätta till det på nätet. 
     
Nils-Åke har redan ändrat PDF filen på hemsidan och här ligger det nu rätt lag på de 48 matcherna.  
Ni som kan plocka ut nya tipslappar dela ut dessa med en gång. 
Undertecknad kan ej ta emot de tipslappar som har 3 matcher med fel motstånd för här kan 
komma protester och denna tipstävling är för att vi ska ha kul tillsammans och följa matcherna 
med spänning och kolla topplistan under ett par veckor och inte behöva riskera protester. 
 
2014 120 tipslappar inlämnade och 6 000 kr till vinnaren. 
 
Tipslappar kommer att kunna lämna till undertecknad; 
Onsdagen 6 juni Nationaldagen vid klubbhuset kl. 18.00-19.00. 
Onsdagen 13 juni vid klubbhuset kl. 18.00-20.00. 
 
Matchen England-Portugal är svår tippad men ska vara England-Panama en viss skillnad kan vi 
konstatera därav viktigt att tipslappen som lämnas in är rätt. 
Tråkigt men gör nu det bästa alla för att rätta till detta. 
 
Har 200 nya tipslappar att skicka er i morgon förmiddag, men hör av er om ni vill ha nya av 
undertecknad eller ni fixar det själv? 
 
Dessa tre matcher är felaktiga. 
Match 19 juni kl.20.00 Ryssland-England ska vara Ryssland-Egypten. 
Match 24 juni kl.14.00 England-Portugal ska vara England-Panama. 
Match 28 juni kl.20.00 England-Brasilien ska vara England-Belgien. 
 
Tipspotten är nu 700 kronor. 
5 inlämnade via mail och 2 inlämnade med tipslappar. 
5 via mail och tipparna boende i Rydsgård, Sjöbo, Eslöv samt 2 i Lund. 
Kul att vi får tippare utanför föreningen och byn.  
Kommer att kontakta dessa under måndagen för att rättas till med rätt matcher. 
  
 
Fotboll. 
Underbart att vara VAIF:are för stunden och njuter av A-lagets framgångar och nu 6 raka segrar och 
som fört laget i genom serien och upp på andra plats. 
Etta Södra Sandby IF som vägrar att förlora någon match. 
 
En tuff vecka är över och som slutar med 3 segrar och personer på plats säger att spelet blir bättre och 
bättre efter varje match. 
 
Hoppas de sista 4 matcherna kan ge många poäng. På torsdag hemma mot IFK Simrishamn sen 
kommer det 3 raka bortamatcher med Önneköps IF, Genarps IF och till slut VMA IK. 
Läs Daniel och Kristoffers text längre ner. 
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Ungdomsfotboll. 
Som alltid blandade resultat men kan i varje fall konstatera att F 16 Veberöds AIF/Blentarps BK har 
vunnit allt och detsamma för F 13 och Harlösa IF/Veberöds AIF. 
 
Kan finnas något lag till som har vunnit allt, men svårare att kolla då de i så fall spelar serielöst. 
Hörs igen på fredag och ny månad väntar och juni månad står för dörren. 
 
Aktivitetskalendern visar nu på 88 matcher kvar att spela och generellt 3 matcher kvar i alla 
ungdomsserierna och inga matcher får spelas efter den 24 juni. 
 
På fredag lite om undertecknads fest som mina arbetskamrater fixat. En helt underbar sådan som 
började kl. 14.00 och i bostaden kl. 02.30. Mycket god mat och dryck och kände mig pigg hela 
dagen/kvällen/natten tills undertecknad vaknade på lördagen kl.11.30, då hade sanningen sprungit i fatt 
undertecknad. 
Hörs på fredag/Staffan   
 
 
Summering av helgens matcher. 
 
Herrar A med Daniels text. 
Sjätte raka vinsten, det är med en otrolig stolthet och raka ryggar vi tar oss fram nu. Vi spelar genom att 
verkligen brösta upp klubbmärket efter devisen LAGET framför laget. Vi har bra tryck på träningar, 
grymt engagemang, god stämning och givetvis en kvalitet som för tillfället är övermäktig våra 
motståndare. Jag är beredd att applådera SAMTLIGA i truppen oavsett roll, det är en styrka att visa upp 
det tålamod en del pjäser gör när man t.ex. är utanför matchtruppen/bänken. Alla är lika mycket värda i 
kollektivet och utvecklas också som individ i rätt riktning. Lägg därtill ett stabilt supporterfölje både 
hemma och borta, det är pricken över i:et! Tillsammans är vi starka! 
 
Vi avslutade vår tuffa matchperiod igår kväll mot Lunnarps BK borta med 3 nya poäng in på kontot. Ett 
motstånd vi visste skulle ligga lågt men väntade oss ett betydligt rakare spel i omställningsspelet. Jag 
vet inte om det var Vaif killarna som var skickliga eller att motståndarna ändrat gameplan men de 
utgjorde i ärlighetens namn inte något direkt hot. Oskar A i målet tillsammans med backlinjen och övriga 
laget fungerar som en järnridå, för att motståndarna ska få till något så krävs det extraordinära insatser 
eller individuella misstag från oss. I nuläget är alltså vi själva våra värsta motståndare, en klyscha likt 
många andra uttryck men som inte ska underskattas eller tas för givet. Gårdagen bjöd på en 
chanskavalkad men endast 0-1 på resultattavlan första halvlek. Vigge bombar in en frispark direkt i 
mål.  
I andra fortsätter vi trumma på och är stundtals helt överlägsna. Joe sätter kraftfullt dit 0-2 och Vigge 
trycker in slutresultatet 0-3 bara några minuter efter, typ vid min 75. Perfektion inom fotboll och idrott är 
önskvärt men orimligt, dock besitter vi en hög lägstanivå och om bara killarna fortsätter hålla ev. 
hjärnspöken i schack så känns säsongen än mer spännande. 
Fokus, fokus och åter fokus. Det finns inte utrymme för att tappa fotfästet och gå på halvfart. Vi går för 
sjunde... 
Forza VAIF!!! 
Coach 
 
Lagkapten Kristoffer med dessa rader. 
Fredagsmatch borta mot Lunnarps BK och vi var alla inställda på att fortsätta vår trevliga segerrad. 
Lunnarps BK var ett smålurigt lag som ville spela sig ur situationerna men där vi kunde störa dem rejält 
under matchen. Vi tar ledningen med 1-0 genom en missil till frispark från Vigge. Vi har även flera fina 
chanser att utöka men 1-0 står sig i halvlek. Detta var en match vi bara skulle vinna, och vi skulle ut i 
andra halvleken och sätta dit mål nummer två för att inte riskera något. Vi fortsätter vårt spelövertag där 
vi till slut får in 2-0 efter en sjuk löpning av Ted längs kanten som hittar Joe som sätter 2-0. Sedan 
gör Vigge 3-0 med ytterligare en missil. Skönsång i omklädningsrummet, ett härligt sätt att starta helgen 
på och en timmes bilresa från Lunnarp till Malmö kändes inte så lång längre. Nu riktas allt fokus mot 
Simrishamn på torsdag, 2:an mot 3:an och vi hoppas på mycket stöd från alla på Romelevallen. 
 
F 16 med Peters text. 
Då spelade vi en måndagsmatch i Blentarp mot Lunds Bois. Vi är helt klart det bättre laget och vinner 
med 9-0. Tyvärr föll Emma i vårt lag så olyckligt och bryter handleden. Tråkigt när vi dessutom är en 
väldigt tunn trupp redan innan. Ser fram emot nästa match mot Stattena som troligtvis blir mer jämn. 
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F 14 med Jennys text. 
F 14 bortamatch mot serieledaren Spjutstorps IF.  Vi inleder varje halvlek med 10 minuters bra spel då 
vi håller oss till vår matchplan.  Men sedan följer total lagkollaps och vi klarar inte ens av att få fram en 
passning på 5 meter. Spjutstorps IF hugger direkt och vi bjuder på många mål eftersom vi inte faller rätt 
i position.  Första förlusten och tyvärr viker vi ner oss för mycket idag.  
 
P 14 med Henriks rader.  GIF Nike – P04 
Det blev en match med en hel del avbrott. Dels beroende på lång tid att hämta bollar (löparbanor runt 
planen), skador men också pga. åska. Domaren bröt helt riktigt matchen vid två tillfällen pga. åska. Det 
skapades få chanser för resp. lag och de som skapades räddades snyggt av målvakterna. Typisk 0-0 
match. (resultat 0-0). 
 
F 13 och Jenny igen. 
F13 hemmamatch mot SoGK Charlo. Ett par skador efter förra matchen och vi lånar därför in Ida och 
Elvina från F06/07 Veberöd samt Vilma F06/07 från Harlösa.  Tre duktiga tjejer som vågar ta för sig 
även mot äldre tjejer. 
En bra match och idag håller vi oss till matchplanen och då är vi jobbiga att möta. Vi skapar många 
målchanser och jobbar för laget. Och även om SoGK Charlo kvitterar till 2-2 känns det inte oroligt, 
tjejerna nöter på och rättvis vinst idag. 
 
P 13 med Andreas rader. 
Vi mötte Linero IF hemma i helgen, en mycket jämn match där Linero IF drog längsta strået till slut. 
Återigen en match vi hamnar i underläge, kvitterar men tappar tyvärr in mål på nytt. Vi tryckte på bra i 
slutet och vore värda åtminstone kvittering. Slutresultat 1-2. 
 
F 12 Svart ned Henriks text. 
Lag Svart spelade i lördags hemma mot FC Rosengård och vi visste att det skulle bli en tuff match då 
vi mötte detta lag för några månader sedan. Efter bara några minuter in i matchen står det 1-0 till 
gästerna och något senare gjorde de även 2-0. Men sedan händer det något med våra tjejer, de tar 
över matchen och börjar spela sitt eget spel, kämpar och sliter och när det är dags för den sista 
pausen står det 2-2. I slutet av matchen är det många trötta ben i bägge lagen och 2-2 blir också 
slutresultatet vilket kändes rättvist på alla sätt. 
 
P 12 med Richards text. 
Match mot FC Rosengård som resulterade i en ganska enkel seger med 7-2.  
Stabilt spel och bra inställning.  
 
P 11 Svart och Vit med Niklas text. 
Borta match mot FC Trelleborg: 
Svår match med liten 7-manna plan mot ett tekniskt lag. Vi får en dålig start och släpper in 3 mål i första 
halvlek. Sedan är matchen jämn men vi sätter inte våra chanser. Trelleborg spelade fysiskt och vann 
denna kamp och matchen med 0-5. 
 
Hemma mot Janstorps AIF: 
Vi var det bättre laget i matchen. Killarna var besvikna inför sista halvlek 5-5 men kämpade vidare. Till 
sist lossnade det i avsluten och vi vann rättvist med 9-5. 
 
 
P 10 Svart och Vit med Jims text. 
A2, Bjärred. Vinst 3-1 
 
Vi möter ett Bjärreds IF där vi från start tar tag i matchen och rullar boll fint. De senare två veckorna har 
vi tränat på att våga spela runt bollen och använda hela laget tills läget kommer. Detta fungerade 
utmärkt och killarna har tagit till sig vad vi tränat på. En bra match som slutar med vinst 3-1. 
 
B1, Hardeberga. 7-7 
En match där vi och Hardeberga BK spelar helt olika typer av fotboll och matchen svänger en hel del. Vi 
vill gärna spela genom vårt mittfält medan Hardeberga BK spelade med långa bollar från försvaret till 
anfallet. Vi börjar med att ta ledningen och leder i första periodvilan. Hardeberga BK tar ledningen i 
andra och leder med 4-3 inför sista perioden. I tredje perioden gör motståndarna några snabba mål men 
laget visar än en gång på härlig inställning när de inte hänger med huvuden utan kämpar sig in i 
matchen och gör 4 mål på 10 minuter så matchen slutar oavgjort 7-7.  
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P 10 Grön med Jespers rader. 
Veberöd AIF vs Sjöbo IF Sydöstra A 
 
Ännu en hemmamatch på Svalebo där hela laget var fullt fokuserade på dagens två viktiga punkter: 
passningsspel och kompakt/presspel. Vi spelar väldigt inspirerande och bra fotboll rakt igenom och 
Sjöbo hade tyvärr inget att sätta i mot denna dag. Det blev STORA siffror till Veberöd mot ett tappert 
kämpande Sjöbo IF.  
 
Extra plus till domaren: Johan Persson som sköte sig exemplariskt!  
 
 
F 9 och Mårtens rader.  
Lördagens batalj utkämpades på Söderslätthallens IP i Trelleborg. 
Taggade Veberödstöser gick på pumpen i första halvlek och gick till paus i underläge. 
Starka, fysiskt spelande Trelleborgstöser vände upp och ner på vårt eviga segertåg😳 
Ovant för våra tjejer men oerhört nyttigt och lärorikt! 
 
Andra halvlek hade vi laddat om kanonerna och kämpade oss upp till en knapp (men ack så viktig) 
ledning. 
 
I tredje halvlek så fortsatte Veberöd att spela vackert passningsspel och i och med detta utöka 
ledningen rejält. 
Även målvaktsinsatserna var avgörande under denna match! 
Ordningen återställd och vinst med 8-3💪�  
 
 
P 9 och Jesper igen. 
P09 Blentarp vs VAIF 
Vi avslutade helgen med det stekheta derbyt mot Blentarp som blev en avslagen historia.  
 
VAIF tog tag i taktpinnen från början och stort sätt spel på Blentarps planhalva rakt igenom. Vi testade 
lite olika positioner på killarna som föll bra ut. 
 
Blentarp vs VAIF 2-17  
 
P 8 och IF Löddes knatteserie och Fredriks rader. 
Idag har vi varit i Klågerup o spelat Löddeserien. Mycket folk o ett fantastiskt väder, kanske en smula 
varmt för killarna. Varierande spel, inte riktigt på hugget (får skylla på värmen)men vi tar nya tag på 
måndagsträningen. 
Resultat. 2 förluster, 1 oavgjord o 1 vinst. 


