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 Staffans sammanfattning vecka 23 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare,  

En stor fotbollshelg är över och vi har både firat pingst och Nationaldag. Är det bara undertecknad som 
tyckte pingsten försvann helt obemärkt sen annandagpingst togs bort? 

26 matcher spelades denna rekordhelg och helt plötsligt återstår det bara ca 37 seriematcher, 1 DM 
match för Herrar A samt 6 matcher i IF Löddes knatteserie på lördag i Löddeköpinge och stor avslutning 
för vårens knattespel och när vi skriver sön 25 juni är alla matcher spelade och vi går till en välbehövlig 
sommarvila allesammans.  

Herrar A ut i omgång 11 borta i kväll mot Önneköps IF sen svänger spelprogrammet och både omgång 
12 och 13 spelas innan sommaruppehållet.  

Först Hjärsås/Värestorps IF som vi vann hemma i premiären med 2-0 nu ligger laget tvåa i serien, 
avslutar mot Hanaskogs IF där vi förlorade med 1-0 den 14 april. Hanaskogs IF endast tagit 7 poäng så 
här långt och fick sin andra seger den 2 juni.  

Öja FF och 2-2 hemma gör fortfarande ont att läsa och deras enda poäng i vår och laget förlorar varje 
match med ett snitt på 3,5 mål. 

Förenings A-lag har tappat alldeles för många poäng mot lag på nedre halvan av serien, men samtidigt 
vunnit både mot nuvarande ettan och tvåan i serien(Tomelilla IF, Hjärsås/Värestorps IF). 

Finns i kapacitet i laget. 

12 nya spelare från 9 klubbar och endast en handfull spelare från startelvan förra året tar tid att få till ett 
samspelt lag. 

Laget nu också så skadedrabbat att vi sett nya spelare på bänken den senaste tiden och nu Linus 
Pettersson 15 år uttagen i truppen. (född 02).  

När hade VAIF en så ung kille med i truppen? 
Funderar på när Tobias Karlsson kom med? 

Jätteroligt för Linus men samtidigt är alldeles för många spelare borta till denna match tyvärr precis som 
mot Rydsgårds AIF i förra omgången. 

Lagtruppen enligt följande;  
Nehar Maliqi, Hugo Lindelöf, Anes Begic, Filip Qvist, Kristoffer Lindfors, André Wihlborg, Selwan 
Aljaberi, Adis Krasnici, August Jönsson, Philip Olsson, Deni Dulji, Joseph Owusu Tabiri, Viktor 
Björk, Oskar Björk, Hampus Ekdahl, Mateusz Wierczorek samt Linus Pettersson. 

Skador; Mattias Andersson, Mattias Jönsson, Eric Skiöld, Tim Hörman, Linus Gerdtsson sjuk samt 
Daniel Nilsson gjort uppehåll med sin fotboll. Song samt Samuel ej i träning längre.  
8 spelare borta som ingick i A-truppen när serien startade.  
 
Knatte. 
11;e träningen på lördag och avslutning lör. 17 juni med som vanligt korvgrillning och dryck. 
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Fotbollsskolan. 
Inbjudan varit ute en vecka på ett ungefär och onsdagkväll 35 anmälda och fler kommer säkert. 
Saknades framförallt tjejer så här långt.  
 
Detta blir veckans enda veckobrev och vi hörs igen på tisdag och 2 matcher i helgen och som alltid 
hoppas undertecknad på en massa referat får era matcher. 
 
Hälsar Staffan 
 

Cupen Fotboll mot Rasism. Anders Sandgrens sammanfattning. 

Vi fick ett fantastiskt väder denna nationaldag då vi var värdar för MFFs cup "fotboll mot rasism". 
Resultatlöst som 12 åringar nu spelar så blir det inte mycket till cup, dock visade inte tjejerna och 
killarna någon besvikelse över detta och bjöd på bra matcher med rätt inställning. 
Jenny o Andreas får sammanfatta insatserna... 
 
Att arrangera cup med allt vad det innebär, logistik inköp kiosk grill resa tält städa flytta möbler vara 
VAIF ambassadör, så får vi tacka alla föräldrar för att de alltid ställer upp utan dem blir det svårt!  
Vi får inte glömma bort våra domare Tilde, Elsa, Mateusz och Isac som höll en hög nivå, mycket bra 
dömt, tack till er. 
 
MFF hade representanter på plats genom Jan Olof Kindvall och legendaren Tommy Hansson som gav 
föreningen med beröm godkänt för arrangemanget! Ja Tommy Hansson (skriver undertecknad) 
mina vänner kommer ihåg Tommys mål som det var igår. Semifinal i Europa-Cupen på Malmö stadion 
mot Austria Wien året är 1979. Frispark i början av andra halvlek, slogs av Anders Puskas Ljungberg. 
Tore Cervin springer mot första stolpen drar med sig 2 försvarare och Tommy Hansson nickar in 1-0 
och sedan väntade Nottingham Forest i Europa Cupfinal i München. 
 
De lämnade över en MFF tröja med A-lagets autografer som tack för att vi ställde upp, vi kommer att 
rama in den och ge den en värdig plats i klubbstugan. 
Om den "försvinner" från klubbstugan kan det på något sätt ha förflyttats till Hemmestorp haha 
(undertecknads kommentar).  
 
Avslutningsvis så blir det en enkel sammanfattning, succé! 
 
F 12 och Jennys text. 
I år deltog vi med våra tjejer födda 05 samt tre tjejer från F06/07 i Fotboll mot rasism.  Endast tre lag i 
gruppen så det blev tyvärr bara två korta 7- manna matcher mot Dösjöbro IF och FC Rosengård.  Det 
märks att det är ett tag sedan vi spelade 7- manna och det känns trångt på planen.  Vi spelar helt okej 
fotboll med en del fina passningar och bra stämning på plan. Vi har svårt att komma till avslut och tyvärr 
gör vi inga mål framåt.  Några mål insläppta och det bli två förluster.  Men en trevlig cup och bra 
gemenskap i laget och alla tjejerna hade roligt.  
 
P 12 och Andreas med text från Fotboll mot Rasism. 
I cupen på nationaldagen som vi var med och anordnade, MFF:s Fotboll mot rasism, ställde vi upp med 
två lag. Då vår trupp är för liten för två lag lånade vi in fyra spelare från P06.  
 
Första laget ut mötte Västra Ingelstad. Vi inledde lite trevande då ett par av killarna var ganska nervösa. 
Vi fick ordning på spelet och vann ganska ohotat, 3-0. Andra matchen mot Oxies ena lag höll vi i 
taktpinnen men fick inte in något mål, men det fick inte Oxie heller, 0-0. Gruppseger för detta laget då 
övriga resultat gick vår väg! 
Andra laget mötte ett annat Oxie lag, en spännande match med där vi gick segrande ut till slut, 2-1. 
Andra matchen mot Vellinge, en tuff match då ett par spelare med knäproblem inte kunde spela som 
tänkt.  
Ledningsmål men sedan tog Vellinge över och vann med 4-1. Grupptvåa för detta laget! 
 
Alla killarna kämpade på ordentligt, kul turnering och bra arrangemang! Tävlingsledare Anders 
Sandgren och alla föräldrar med kiosk- och grillpass ska ha stort tack! Vi tackar även killarna från P-06, 
utan deras hjälp hade vi inte kunnat spela! 
Då cupen spelades resultatlöst väntar vi besked om eventuellt spel på ”finaldag” (nu omdöpt till 
Familjedag), detta lottas ut för deltagande lag, spelas i september. 
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Sammanfattning av helgens matcher. 

Herrar A. Kristoffers text. 
Torsdagsmatch mot Rydsgårds AIF som vi på förhand visste skulle bli väldigt jämn och tuff. Vi gör en 
godkänd första halvlek, har ett par bra lägen men får inte in bollen. Rydsgårds AIF gör 0-1 efter passivt 
försvarsspel från oss tyvärr vilket är resultatet i halvtid. Domaren hade en ganska konstig och 
frustrerande nivå där det delades ut många gula och blev rätt hackigt rytm i matchen. Vi får även ett rött 
kort men lyckas ändå kvittera med 3 minuter kvar genom Agge (August Jönsson född 01 undertecknads 
kommentar) som får sätta dit sitt första mål. Det kändes väldigt bra med tanke på att vi missade många 
lägen och jobbade i uppförsbacke genom i princip hela matchen. Med tanke på att vi hade 2 
avstängningar på startspelare och skador inför matchen plus får både Mathias Andersson och Mattias 
Jönsson skadade under matchen är det starkt att komma tillbaka och få 1 pinne med 10 man. Nya tag 
på veckans träningar och ny viktig match torsdag mot Önneköps IF.   

Herrar B. Matchen flyttad till 25 juni kl. 13.00. 

F 15.  VAIF/BBK. Peters text. 
I lördags spelade vi hemmamatch på Romelevallen. Janstorps AIF stod för motståndet. Redan på 
morgonen hade vi fått återbud p.g.a. sjukdom och skador. Vi tänkte att nu blir det tufft att endast ha en 
avbytare och Janstorp hade 5 avbytare. Vi börjar matchen med att göra 1-0 redan efter 2 minuter. Vi 
fortsatte rulla boll som vi har tränat på och Janstorps AIF kommer knappt över till vår planhalva. I 
halvlek pratar vi om att fortsätta spela boll och träna på vårt spel. Matchen slutar med en vinst med 7-0 
och vi kunde gjort betydligt fler mål. Alla våra 11-manna matcher har vi vunnit och förlorat våra 9 
manna-matcher. Spelmässigt börjar det se bättre och bättre ut. På fredag väntas en betydligt tuffare 
match när vi möter Trelleborg borta. 

Stort grattis tjejer!  

P 15. Stefans rader. 
I fredags tog vi emot Öja FF på Romelevallen. 1:a halvlek var jämn och fylld med kamp och hyfsat bra 
spel. Båda lagen hade chanser att göra mål men det stod 0-0 inför 2:a halvlek. Öja höjde tempot en 
aning i 2:a och satte högre press på oss vilket gjorde att vi tappade vårt eget spel en hel del. Tyvärr gör 
Öja FF sitt första mål efter 6 minuter och sitt andra efter ytterligare 10 minuter. I slutet sätter de sitt 
tredje och matchen slutar 0-3. Vi klarar tyvärr inte att stå upp mot dem i 2:a men vi tar med oss insatsen 
från 1:a till nästa match.  

Vill ge beröm till domaren, Petter Sellström. Han höll en bra nivå och hade ett bra snack med spelarna 
på planen. 

F 13. Veberöds AIF/Harlösa IF. Jennys text. 
Södra A serien: Hemmamatch mot IFK Klagshamn.  En härlig match med många fina sekvenser från 
båda lagen.  Två duktiga målvakter som avgör matchen idag. Vi börjar i bra tempo och skapar 
målchanser, sedan tar IFK Klagshamn över spelet totalt och vi jagar boll. Efter tjugo minuters spel 
lyckas vi äntligen göra mål. Andra halvlek börjar vi bra igen och för spelet men åker på ett skitmål. 

Stark moral hos tjejerna och baklängesmålet peppar dem och vi gör 2-1 och 3-1.  Första målen och 
poängen i A- serien, äntligen! 

F 13. Harlösa IF/Veberöds AIF. Jenny igen. 
Sydöstra serien: Hemmamatch mot Blentarps BK. En match med kraftig sidvind som ställde till det för 
båda lagen.  Tycker att vi för spelet i princip hela matchen, skapar många målchanser och har tom en 
boll som troligtvis är inne men svårt för domaren att se. Ibland är fotboll orättvist och efter en massiv 
press från oss åker vi på ett baklängesmål efter miss i kommunikationen.  Vi kämpar vidare och 
kvitterar.  Andra halvlek är vår från början till slut och ändå lyckas Blentarps BK än en gång ta ledningen 
denna gång efter att två av våra tjejer krockar kraftigt i duell med en motståndare.  Tjejerna kämpar och 
sliter och med två minuter kvar kvitterar vi igen och en minut senare skapar vi ytterligare en chans.  Men 
idag får vi bara med oss en poäng. 

Sydöstra serien: Bortamatch mot Gärsnäs AIS.  En fin men tung gräsmatta som suget musten ur 
tjejerna.  Vi börjar lite trevande är inte riktigt på tårna och åker på både 1-0 och 2-0 i baken.  Men sedan 
vaknar vi och tar tag i spelet och kommunikationen och kan kvittera till 2-2 innan halvleken är slut. 
Fokus inför andra halvlek att låta motståndarna jaga boll och bli trötta, vilket vi lyckas med.  Vi tar 
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ledningen, men Gärsnäs AIS kvitterar nästan direkt på en hörna som vi ska kunna rensa bort.  Återigen 
stark lagmoral och en tro på vårt fina passningsspel och på inlägg petar vi in 4-3 och när 5-3 sitter så 
känns det verkligen rättvist.  
Tre bra matcher av tjejerna som fått tillbaka lite självförtroende och visar att de kan och vill spela fin 
fotboll.  

P 13. Henriks rader. 
I lördags var det match mot Lunds BK. Ett lag som går emot strömmen. Nu 56 spelare i truppen efter att 
flera killar från Värpinge IF tillkommit. Vad vi kan se sköter ledarna det mycket bra och är också mycket 
bra att ha att göra med. Vi gör säsongens bästa prestation i denna match. Vi matcher dem bra och vi 
har också ledningen med både 1-0 och 2-1. De vill gärna rulla runt bollen men det får de aldrig tid till. 
Tyvärr hamnar vi längre och längre ner i plan mot slutet och de gör 2 mål de sista 5 minuterna. Vi tar 
med oss mycket från denna match! Alltifrån suverän enhandsräddning till iskallt avslut i bortre hörnet. 
(resultat 3-2).  

P 12 Svart och Vit. Andreas rader. 
Två bortamatcher denna helg. Först ut Staffanstorp United FC i C-serien. Vårt passningsspel var riktigt 
bra i denna match, rullade ut Staffanstorp rätt ordentligt och avgjorde matchen redan i första halvlek. 
Detta trots att en av våra utespelare fick stå i mål pga. skoskav.  

Andra matchen mot Lunds BK i B-serien. Vi spelade riktigt bra hela matchen, snabbt och 
stabilt passningsspel och bra avslut. Även denna match avgjordes i första halvlek, säker seger till slut. 
Även en räddad straff i slutet, kul när det händer! 
Alla spelarna presterade på topp denna helg, riktigt kul inför cup-spel på hemmaplan på tisdag. 

F 11. Svart och Vit. Henriks rader. 
Bortamatch i lördags mot Genarps IF som i vanlig ordning bjöd på bra motstånd och alla vi som stod vid 
sidlinjen trodde nog att matchen skulle sluta 0-0 vilket hade varit helt rättvist. Men i en något rörig 
situation framför Genarps målvakt så studsar bollen sakta och något retligt in i mål och vi vinner 
matchen med 1-0. 

På söndagen var det åter bortamatch och då åkte vi till Uppåkravallen och spelade mot Uppåkra IF. 
Veberöds tjejer dominerade matchen från början till slut och även om vi inte riktigt får igång vårt fina 
passningsspel vinner vi ändå matchen övertygande med 6-1. 
 
P 11 och Rickards text. 
Två stabila segrar för P 06 mot GIF Nike, 6-0 och 4-1 och resultaten var båda i underkant. Bra insatser 
och stundtals bra spel, men som sagt lite slarv i avsluten. Vi jobbar mycket med att killarna ska hjälpa 
varandra på planen och vi börjar långsamt se resultaten av vårt tjat.  
  

P 10 Vit. Martins text. 
En något snöplig förlust på hemmaplan mot ett tekniskt och kvickt Lunds SK, 4-5 i en målrik match med 
många snygga mål. Underhållande och jämnt där resultatet svängde fram och tillbaka. Vi hade mest 
boll men motståndarna skapade kanske lite mer chanser än oss när vi passade på att fuska i 
försvarsspelet vid ett flertal tillfällen. Offensivt såg det dock bra ut där killarna rullade runt bollen fint 
stundtals. Vi tar detta med oss men får slipa på försvarsspelet till nästa match.  

P 10 Svart. Niklas rader. 
P10, borta match mot Uppåkra IF: 

En match där vi var överlägsna. Bra passningsspel i hela matchen. 5-0 i halvtid i underkant. Vi testade 
nytt spelsystem för att hålla killarna vakna 1-4-1 vilket fungerade bra mot ett sämre motstånd. Matchen 
slutade 11-0 och grabbarna gjorde vad dom skulle. Glada minor i omklädningsrummet efteråt. 

P 9 Svart. Jims text. 
Sv. A1 
Först match mot FC Trelleborg. Ett lag som spelar samma typ av fotboll som vi. Idag var vi det starkare 
laget. De hade svårt att komma genom då vi hela tiden satte hög press. Vinst 6-0. 
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P 9 Vit. Jim igen. 
Sv. B1 
Tredje matchen mot Lunds BoIS. Ett lag vi spelat jämnt mot i 5-manna. Matchen igenom har vi fint 
passningsspel dock ett väldigt lågt tempo stundtals. Vi hade övertaget hela matchen och vinner med 9-
1.  

P 9 Blå. Jim igen. 
Sv. C1 
Andra matchen mot Lunds BK. Vi kommer först i underläge med 0-1 men många av killarna tar ett stort 
ansvar och sätter fart på matchen så vi går till vila med ledning 2-1. I andra tar vi över matchen och 
vinner matchen med 6-1. 

P 9 Grön. Jespers text. 
Idag var det dags att besök Oxie. 

Vi hade till denna match en del skador och någon på semester. Så vi fick ändra om lite. Vi hade även 
två nya killar som aldrig har spelat 7-manna fotboll innan. Jamie och Anton. En stor eloge till dessa killar 
om var helt orädda.  
Matchen, mot Oxie SK var det bästa motståndet som vi hittills har möt. Tufft och hårt spel, men schysst. 
Vi lätt dock aldrig Oxie SK komma över mittplan speciellt många gånger utan vi körde på med vårt spel 
mot en STOR spelande Oxie målvakt. Slutresultat: 2-0 till Oss. 

F 8/7/6. Sannas text. 
Denna gång valde vi att ställa upp med två lag, som spelade varsin match. Vi hade dock fyra tjejer som 
dubblerade. Matcherna gick bra. De var jämna, men vi hade bollen övervägande del av tiden. Första 
matchen förlust med 1-0 och andra matchen vinst med 4-2. Vi är stolta över tjejerna som vågade spela 
lite mer fysiskt, vilket vi tränat på.  

P 7 Svart och Vit. Fredriks text. 
Då har vi varit o spelat i IF Löddes knatteserie i Stångby hos Torns IF.  

Efter en något trevande start med förlust i första matchen, så tog det sig ordentligt o vi vann resterande 
3 matcher komfortabelt. Alla är nöjda o glada. 
 
P 6 och Izas text. 
Vi har varit i Dalby idag och spelat match i ett fantastiskt väder!  
Tänkte att du kanske vill ta med ett matchreferat till veckobrevet? Hade varit roligt!  Killarna har 
verkligen utvecklats under vintern och våren och det var stor skillnad mot i höstas!  
  
Matchreferat:  
Veberöds AIF blev inbjudna till Dalby för att spela match i det fina vädret.  
Vi åkte dit med en stor grupp spelsugna pojkar och en förhoppning om att killarna skulle ha så roligt 
som det bara gick.  
 
Vi började matchen lite försiktigt och killarna var lite avvaktande i början men allt eftersom matchen gick 
spottade killarna upp sig och vågade ta för sig lite mer. Det var svårt med stor plan och stora mål och 
det blev en del insläppta mål, men så småningom taggade killarna till sig ordentligt och därefter började 
målen trilla in för Veberöds del också.  
 
Killarna försökte förstå spelreglerna och förstå domarens tecken och gjorde verkligen sitt bästa! Dom 
lärde sig om hörnor, inkast och frisparkar och det var en väldigt rolig förmiddag att få dela med detta 
härliga gäng.  
 
Killarna hade jätteroligt och vi glömde räkna målen för det var inte det viktigaste idag. Dalby GIF gjorde 
ett fint arrangemang och pojkarna bjöds på korv och dricka efter matcherna!  
Tack för en fantastisk förmiddag! 
 


