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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tisdag 1 juni denna underbara månad när grönskan är som störst och vackrast inte minst de fantastiska 
rapsfälten med en sådan gnistrande gul färg. 
Den välkända lokalprofilen i Veberöd Jan Malmgren i TV 4 nyheterna blev intervjuad om Körsbärsdalen 
och publikrekord i år med polis som fick försöka få någon ordning på alla bilarna som stod parkerade 
överallt i princip. 
Publikrekord i Körsbärsdalen detta år. 
 
Skolavslutningar studenten för en del och vaccineringar som ökar snabbt  och snart har halva svenska 
befolkningen fått sin första dos. 
 
Fotbollsserier på seniornivå ska börja spelas i seriespel till helgen och redan ikväll träningsmatch för 
Damer borta kl.19.00 i Hardeberga mot Hardeberga/Harlösa/GOF. Alla dit! 
Som vi längtat. 
 
Herrar. 
Ny hemsida kolla den och Tommy som sammanfattar 2020 års säsong och Jonas som blivit intervjuad 
av Skånesport inför säsongen 2021. 
Intressant läsning. 
 
10 dagar bort EM i fotboll med Sverige tillsammans med Spanien, Slovakien samt Polen i  en grupp . 
Ja för oss fotbollsälskare en härlig månad och 1 juli när Allsvenskan omstartar har publiktaket höjts till  
3 000 åskådare. 
 
Senare i sommar OS i Japan invigning 23 juli avslutning 8 augusti. 
 
Invigningen framflyttad 1 dag då undertecknad ska hinna fira sin 70 års dag haha.  
 
Hur ska undertecknad hinna med allt denna sommar för även en pensionär har sina sysslor. 
Just nu kommer undertecknad bara på att rasta hundarna och klippa gräs haha och skriva veckobrev 
detta får räcka. 
 
I helg med massor av matcher och U 19 vinner borta mot Staffanstorps United med klara 4-1. 
 
Samtidigt hemma på Romelevallen tar P 16 Skåne en meriterad seger mot GIF Nike med 5-1 och 0-0 
till matchminut 76 sen proppen ur. 
Bra bredd på målskyttar 9 mål tillsammans denna eftermiddag och 8 målskyttar och Marcin Wieczorek  
2 mål för P 16 Skåne. 
 
F 15 Skåne snabb revansch efter förlusten mot MFF och vinner borta mot Kristianstads DFF med 2-0. 
F 12 Vit fortfarande utan förlust och i en jämn och bra match på Svalebo 1-1 mot Borgeby FK. 
 
Till helgen eller snarare från ikväll ska 2 omgångar spelas med sista speldag 4 juni och 6 juni. 
Tack för den Skåneboll där rök de sista hårtussarna på undertecknad. 
 
Från tisdag kväll och varje dag och när klockan är 19.00 på söndag har vi spelat 24 matcher. 
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Hörs igen på fredag och nu endast 4 dagar till premiären på lördag kl. 15.00. 
Damer A-Husie IF Romelevallen. 
Herrar A-GIF Nike i Lomma   
 
Hälsar Staffan 
 
Texter från de flesta matcher i helgen. 
U 19 med ny skribent i Jonas Stridsberg. 
Killarna i U-19 gjorde en väl genomförd match. VAIF ägde spelet, Staffanstorp  United FC kontrade, 
men VAIF:s försvarsspel var som en mur förutom vid ett anfall.  
 
Då gjorde Staffanstorp United FC såklart sitt mål på en omställning.  
 
Förutom det, ett bra anfallsspel med fina spelvändningar som öppnade upp motståndarens 
försvarsspel. 
En bra insats, med ett MVG som slutsats. 
 
P 16 Sydvästra och P 16 Skåne med Jims text. 
P 16 Sydvästra  
Hörby - VAIF 2-2 
Match fredagskväll mot Hörby FF på deras fina A plan. Lite målvaktsproblem så Vidar från 07 laget fick 
hoppa in mellan stolparna. Hörby FF dominerar första halvlek från start till slut, vi är inte med i matchen, 
sena i våra beslut, bekväma i vår boll press   etc.  
 
Som tur var räddade Vidar en handfull solklara lägen och vi går till paus bara med 0-1 underläge.  
 
Lite diskussion med grabbarna i halvlek och de kommer ut som ett nytt lag. Nu dominerar vi på hela 
banan och får in en kvittering.  
När det återstår 3 min står det 2-2 och de får en straff. Naturligtvis gör Vidar en fantomräddning och vi 
får en pinne med oss hem. 
 
Hörby ledarna slet sig i sina hår när Vidar gick "banans" i målet och utespelare i P 07 in i mål mot 2 år 
äldre spelare i Hörby FF blir helgens hjälte! 
 
P 16 Skåne A 
VAIF - GIF NIKE 5-1 
Lördagsmatch och hemmapremiär. Även den här matchen väldigt många spelare borta, återigen visar 
många grabbar att de ska vara med i det här laget, riktigt kul för oss tränare att få den respons av 
gruppen och individen.  
 
Matchen är relativt jämn, högt tempo där vi har flest chanser men inte får hål på dem. 
 
När det gått ca 70 min ökar vi farten och GIF Nike börjar gå på knäna. Första målet kommer i 76 min, 
sedan 4till av bara farten. Matchen slutar till sist 5-1 till VAIF. 

F 15 med Richards rader.  
Match mot Kristianstads DFF borta för F06/07. Vi förde matchen från start men var väldigt ineffektiva i 
våra avslut och lite slarviga i sista tredjedelen. Likväl en stabil seger med 2-0 och vår starka defensiv 
gjorde att Kristianstads DFF  inte lyckades skapa en enda målchans. 
 
 
P 14 och Dennis text. 
Vi åkte till Stångby och mötte Torns IF. 
Med många återbud och påfyllnad av laget från både 08 och 09 ställde vi upp med endast en avbytare. 
Grabbarna var taggade och vi lade upp en offensiv taktik med hög press från avspark. 
Vi tog Torn på sängen med ett snabbt uppspel och vi satte första målet efter bara några minuter. 
vi höll hårt i bollen och släppte inte in Torn i matchen. 
Grabbarna spelar ihop sig bättre för varje match och idag hade vi ett skönt rull i laget och vi höll bollen 
på marken utan en massa långbollar. 
Grabbarna gav aldrig Torn en chans att komma in i matchen och vi gick av plan med många 
olika  målskyttar och en skön 9-3 vinst i bagaget. 
vi tack 09 för lån av spelare och dessa stod verkligen på sig i matchen och gjorde riktigt bra ifrån sig! 
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P 13 och Dennis igen. 
 Vi tog emot Lund BK hemma. 
Vi hamnade snabbt i underläge med 2 mål i nacken.  
Killarna behåller fokus på spelet och lyckas vända till 4-4 i sista perioden. 
 
Vi får en straff mot oss i slutperioden och Lund BK får övertaget 5-4. 
 
Vi lyckas hålla fokus på vårt spel och vi visar tydligt att vi kan spela vårt spel från underläge till oavgjort. 
Riktigt starkt av grabbarna! 
 
Vi tar nya tag till nästa match och fortsätter nöta på vårt spel. 
 
F 12 Vit och Svart med Mårtens text. 
Två hemmamatcher mot Borgeby FK stod i kalendern denna helg.   
I den första matchen var det lite trevande inledning från vår sida och Borgeby FK  tar ledningen  
med 1-0.  
I andra spelar vi upp oss kraftigt och visar på god rörlighet i vårat spel. Här tar vi över matchen och 
radar upp lägen, vi kvitterar även helt välförtjänt.  
Sett till helheten gör vi våran bästa match hitintills. Borgeby FK är ett roligt lag att möta då även dom 
fokuserar på att spela fotboll. Matchen slutar 1-1.  
 
I nästa match fyller vi på med nya spelare i den härliga sommarvärmen, kanske var det värmen som 
gjorde att vi inte gjorde vårat jobb på alla positioner. Vi tappar kanterna och lyckas inte få igång 
rörelsen. Matchen slutar 5-3 till Borgeby FK. 
 
P 12 Vit och Svart med Jespers text. 
VAIF vs Husie IF 
Även om de fysiska skillnaderna i ett år äldre börjar bli påtagliga lyckas vi fortfarande fullfölja vårt 
possessionspel på MARKEN mot hårt och tufft motstånd.  
 
Spelmässigt är vi betydligt bättre än vårt motstånd in fartfylld match med fin kvalité. När Husie IF i slutet 
av andra och mitten av tredje växlade upp och började använda sin storlek hade vi svårt att hänga med 
i defensivt. 
 
Framåt skapar vi bra och fina lägen. Sådan här matcher som utvecklar killarna. Bra jobbat pågar, vi 
gnuggar vidare. 1-3  
 
GIF NIKE vs VAIF  
Vi åkte till Lomma för match mot GIF NIKE, ett motstånd som våra Herrar möter om en mindre vecka, 
så vi ville visa vägen, hahaha.  
GIF NIKE var stundtals utspelat och hade det väldigt svårt idag. VAIF kunde spela ut och vinna ganska 
så enkelt.  Bra jobbat, 3-6  
 
P 10 med Jessicas text. 
Hemmamatch mot Norra Rörum som stod som motståndare. 
Det var ett lag med blandade åldrar.  
 
Vi kom in i matchen direkt med vårat spel som vi vill att killarna ska spela.  
Vi påpekar väldigt ofta för våra killar att vi inte kollar på siffrorna utan hur de spelar.  
 
De spelade så fin fotboll med allt från passningar till räddningar. 
Alla var med i spelet.  
 
Motståndarna spelade lite ful fotboll med många fula ord till våra killar.  
En stor eloge till våra killar som inte sjönk till deras nivå. även deras föräldrar hade lite tufft snack men 
vi stängde öronen.  
  
En stor Eloge till vår hemma domare Hugo Lundqvist. det var hans första 7-manna match och han 
gjorde det med bravur.  
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P 8 i IF Löddes knatteserie med Christoffer och Janes text. 
 
Här kommer från oss i P8! 
 
VAIF Vit- Uppåkra 1-Text av Jane 
 
Idag hade killarna riktigt kul på planen. De kämpade tillsammans som ett lag och det gav utdelning. 
 
Vi fick se lite kroppsfinter, målvaktsräddningar och en hel del passningar. Bra jobbat killar! 
 
VAIF Svart- Bjärred 2 - Text av Christoffer 
 
Killarna satte hög press och jagade mycket boll över hela planen när vi blev av med den.  
Det gav resultat och Bjärreds IF hade inte mycket boll, förutom på några kontringar.  
 
Trots stort bollövertag så fick vi inte in bollen. Det var inte förrän i tredje perioden som det var proppen 
ur. Även i den här matchen så fick vi se många fina kroppsfinter och många bra skott. 
 
VAIF Grön- Uppåkra 3 - Text av Christoffer 
Killarna var inte riktigt med de första minuterna och Uppåkra IF gjorde några mål. Därefter spelade vi 
upp oss, och försökte hålla oss till matchplanen med hög press och jaga boll över hela planen.  
 
Uppåkra IF försvarade sig skickligt  med hela laget när vi tryckte på och gick mer på kontringar.  
VAIF försökte ha ett mer organiserat spel framåt, och de testade även på lite hörnvarianter.  
Men tyvärr lyckades vi inte riktigt komma ifatt Uppåkra IF. 
 
Knatte med Jessica igen. 
Knatte träning nr 8 och det återstår 2. 
   
Jessica och Roger kunde ej närvara denna lördag. 
Det var Låtte Bjerström som fanns på plats. Ett stort tack. 
 
Alla lag utom P 8 var på plats.  
Solen var framme och knattarna var i full gång med att spela fotboll. 
Härligt. 
 
Vi har ett härligt gäng ledare samt härliga knattar som träffas varje lördag. 
Sista gången är den 12/6 då får alla knattar korv och bröd, givetvis ledarna med! 
 
 
 


