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 Staffans veckorapport vecka 23 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
2 juni och enligt undertecknad Sveriges vackraste månad när allt grönskar här ute i Hemmestorp. Ärvt en 
underbar rhododendron buske efter min svärfar och trädgårdens stolthet och börja nu blomma i helt 
fantastiska färger.  
 
Det är nu man får "betalt" för att bo på landet och mörkret höst/vinter! 
 
Väntar vilken timme som helst på att Svenska Fotbollsförbundet ska ge besked om seriestart för Division 
3 Södra Götaland och om det blir den 14 juni hemma mot Vellinge IF? 
 
Dam börjar 1 augusti mot Askeröds IF på Romelevalen. 
 
Näst sista omgången för de flesta ungdomslagen och i mål den 14 juni. 
 
Fotbollsskolan 
Är du född 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 eller 2012 och tycker det skulle vara kul att vara med på 
fotbollsskola i Veberöd? I så fall har vi ett jättebra alternativ som ger dig möjlighet att träna och spela 
fotboll i kombination med några andra aktiviteter under fyra dagar på sommarlovet! 

I vecka 25 kommer nämligen Din chans att förkovra Dig lite extra i fotboll och uppleva några härliga dagar 
med mycket nöje, glädje, kamratskap och meningsfulla aktiviteter under denna fotbollsvecka! 

Fotbollsskolan genomförs på Romelevallen i Veberöd 15-18 juni. 

Allmän information fotbollsskolan 
- Fotbollsskolan indelas i två grupper enligt nedan och leds av Albin Bring, Johan Persson, Klara Bring 
och Hampus Möller 
- Grupp 1 spelare födda 2007, 2008 och 2009 
- Grupp 2 spelare födda 2010, 2011 och 2012 

I deltagaravgiften ingår en funktionströja, frukt och dryck varje dag samt gemensam korvgrillning på 
torsdag lunch. 

Fotbollsträningen kommer även att kombineras med en del andra aktiviteter (aktiviteter lite beroende på 
väder och vind.) 

Egen lunchmatsäck medtas måndag – onsdag. 

Deltagaravgift är 650 kronor/deltagare. 

Dagligt schema 
- kl. 09.00: Samling/ombyte. (Romelevallen) 
- kl. 09.15 - 11.15: Fotbollsträning alt annan aktivitet 
- kl. 11.15 - 12.00: Lunch. (Egen lunchmatsäck medtas, se ovan) 
- kl. 12.00 - 13.45: Fotbollsträning alt annan aktivitet 
- kl. 13.45 - 14.00: Ombyte/duschning 

Tycker du detta låter trevligt och vill vara med på Fotbollsskolan i Veberöd? 
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Anmälan sker genom att betala in deltagaravgiften till Veberöds AIF:s bankgirokonto 490-1211. 

Vid inbetalning anges ”Fotbollsskola 2020”, deltagarens namn, födelseår samt telefonnummer dagtid till 
målsman. 

Fotbollsskolan anmälning förlängd till 7 juni då intresset så här långt är mindre än tidigare år. 

Övrig information som kan vara viktigt för ledarna att veta, som exempelvis allergier, ev. mediciner mm, 
meddelas i samband med inskrivningen. 

Frågor och funderingar kan mailas till ungdomssektionen@vaif.se 

Med vänliga fotbollshälsningar 
Fotbollsskolan Veberöds AIF 

 
 
VAIF FAMILJEN 250 PAKET. 
Måndag kom följande mail från marknadschefen i Södra Sverige Peter Sundén: 

Fantastisk insats, VAIF är grymt duktiga! 
Stolthet att presentera denna insats för mina chefer i Göteborg. 

Tack för ditt stora driv och engagemang i insatsen också. 

Tävlingsverksamheten  

V. 25 Av- eller Ny anmälan av lag via pappersblankett till Skånes FF, www.skaneboll.se/blanketter 
   
V. 25 Föreningen meddelar Skånes FF eventuella nivåändringar i barnserierna 9-12 år  
 
Skicka till Eva och gärna CC till undertecknad.  Senast tisdag  17 juni. 
 
1 juli Spelprogram till höstserierna blir klara och presenteras via Fogis och hemsidan  
 
12 juli Sista dag för föreningen att inregistrera spelordning till hemmamatcherna i Fogis  
 
Hörs på fredag och åter 20 matcher och debut för F 7 i IF Löddes knatteserie väntar. 
 
Staffan 
 
Texter från helgens matcher. 
U 18 och Henriks rader.       Kvarnby IK – VAIF U 18 
 
Tanken var att det skulle vara div 3 motstånd men Kvarnby IK kom med mer div 2 lag. Vi hade också fått 
en del återbud där vi fick ändra planerna en del. Först 25 min är det nästan bara Kvarnby IK.  
 
Förutom att de var bolltrygga så slog de längre bollar (50-60 m) med hög precision på bortre 
yttermittfältare/anfallare och fyllde på med mycket folk.  
 
Dessutom satte de hög press. De gjorde både 1-0 och 2-0. Vi ändrade en del och vi kom in i matchen, 
men de gör 3-0 på omställning innan paus. Taktiksnack och ytterligare ändringar i paus.  
Ändringarna gjorde att vi höll ihop laget bättre och fick också mer boll. Vi reducerar men får nästan direkt 
straff emot oss (ytterst tveksam). Vi gör ytterligare ett mål och vinner andra halvlek. Skulle dessutom haft 
en klar straff och då hade Kvarnby nog kunnat bli riktigt nervösa. 

Vi mötte ett bra lag idag, som gjorde det jobbigt för oss. Inget snack om den saken. Tycker vi ska 
vara nöjda med att vi inte tappar huvudena helt fullständigt och bara ger upp, utan fortsätter jobba 
och spelar upp genom mittfältet. (resultat 4-2). 
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P 15 Skåne med Jims text. 
U 5 VAIF- Eskils minne IF 0-2, Skåneserie 
Bra match som vi förlorar fast enormt bollinnehav. Grabbarna tar med sig att vi kommer till många lägen 
men vi måste bli bättre i våra avslut. 
 
U 15 Sydvästra och Jim igen. 
U15 VAIF - Blentarps BK 2-4, 
En match där vi försöker spela runt bollen men får inte det till att fungera. Många som dribblar i 
uppspelsfasen vilket sänker bolltempot som vi vill ha 
 
F 14 med Henriks text. 
I fredags kväll spelade vi borta mot Anderslöv BOik/Skabersjö DFF och vi inleder matchen bra men får 
inte riktigt till det i avsluten men hemmalaget däremot lyckas på sin enda målchans gör mål och vi ligger 
under med 1-0 efter första perioden. I andra går tjejerna in med lite bättre fokus och de vänder matchen 
nästan direkt och håller i taktpinnen matchen ut. En bra och väl genomförd match även om den sista 
perioden inte är seriens bästa så vinner vi 
 med 5-1. 
 
P 14 och Andreas rader. 
Hyllie IK borta.  
Vi mötte ett väldigt spelskickligt Hyllie IK och blev väldigt tillbaka tryckta. 
Grabbarna krigar på och får igång bra spel emellanåt men Hyllie IK är ändå ett nummer för stort och 
vinner matchen lätt. 
 
P 13 med Jims rader. 
U 13 Lunds BK - VAIF 9-5, P 14sydv B. 
En bra match från vår sida där vi gör en hel del fina spelmål. De är lite större och starkare så resultatet är 
rättvist. 
 
P 13 och Jim igen. 
U 13 Oxie - VAIF 4-3, träningsmatch 
Bra och jämn match för grabbarna. Tidig morgon så många var inte helt vakna från början men blev 
bättre fokus under matchens gång. Positionering var bra på plan men vi kan bli lite bättre i 
passningsspelet.  
 
P 13 och Dennis text. 
Söndag, match 9 manna i P 13 mot Bjärred IF. 
Första perioden tog Bjärred initiativet och satte 3 mål. 
 
Andra perioden kom vi tillbaka med 2mål och tog tag i spelet. 
 
Tredje period svajade vårt spel och vi hamnade lite på efterkälken. 
Bjärreds IF  slog in 4 snabba och vann med 7-2. 
Bjärred IF var helt klart hungrigare i alla lägen. 
 
P 12 och Dennis igen. 
Lördag , match 7 manna hos Värpinge IF. 
 
Värpinge IF dominerade första period. 
 
Andra spelade vi upp oss i, fick inte in avsluten och Värpinges målvakt växte under matchen. 
 
Vi  fick inte igång vårt spel på marken, kanske sämsta fotbollsplanen i Lunds kommun, Värpinge IF 
spelade större delen av sitt spel på långbollar och vann denna match. 
 
F 11 med Mårtens text. 
Den gångna helgen spelade vi två matcher. Första matchen mötte vi Höllviken i B-serien, detta lag har vi 
tidigare spelat mycket jämt mot. Denna lördag gav vi inte Höllviken mycket utrymme, med stort 
bollinnehav gör tjejerna en bra laginsats och vinner med 6-1 

20 min senare var det dags för nästa match i C serien mot Uppåkra. Detta blev en mycket jämn 
tillställning där lagen följdes åt till slutet. Vi hade sex spelare som spelade båda matcherna och det var 
otroligt trötta tjejer i slutet. Väl kämpat alla denna varma fotbollsdag 
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P 11 och Jespers text. 
Sydvästra A1 VAIF vs Oxie SK 
Strålande sommarväder, Vi har haft en bra träningsvecka. Där vi delvis tränat på att ligga nära och sätt 
hård press. Vi var i väldigt spelförande under hela matchen. Om vi förlorade bollen, så pang var vi där 
och vann tillbaka den. Killarna malde ner Oxie som började bli lite tjuriga och slå långa bollar. Stort 
bollinnehav av killarna 70/30 till VAIFs valör. 
 
Sydvästra B 1VAIF vs Lunds BK 
VAIF började första perioden bra, låg rätt och hade tålamod i spelet. Sen var det som bensin tog slut. 
Blev ängsligt och stillastående. Vi jobbade in oss i matchen och sista perioden, sista 10 min såg det bra 
ut. Bollinnehav 50/50. 

F 9 och Helenas text. 
Vårt lag F 9, för dagen förstärkt med två tjejer födda 2013 från laget yngre än oss, tog idag på 
Romelevallen emot Skegrie BK för match i stark sol & lika stark vind. 

När vi efteråt får beröm från både domaren och motståndarnas tränare för våra tjejers spelförmåga och 
passningsspel känns det extra skönt och kul! 

Våra tjejer har börjat förstå spelet och använder ofta kanterna för att ta sig upp och förbi motståndarna för 
att sedan passa in bollen till lagkompis som löpt in framför mål.  

Vi har också fått in positionerna "back" och "anfallare", vilket gör att det inte längre blir så många 
"kontringar" där vår målvakt blir ensam med motståndarna.   
Solklar vinst till VAIF, både spelmässigt och målmässigt idag! 
 
P 9 med Jessicas text. 
Lördag solen framme perfekt fotbollsväder. 
Idag endast en match för våra killar och motståndarna var Husie IF. 
Alla föräldrar placerades utanför staketet. Inga protester från något håll. 
 
Matchen tog fart från båda lagen direkt. Från början till slut var det en jämn match och en kamp om 
bollen. 
Det var en härlig match som spelades med allt från fina passningar, skott, dribblingar till heja rop från 
avbytarna. 
Matchen var som sagt var väldigt jämn. Slutresultat 4-5 till Husie IF. 
 
P 7 med Christoffers text. 
Veberöds AIF - Kävlinge GIF 
 
Hemmadebut och lite nervöst för killarna vilket märktes i början av matchen då Kävlinge höll i taktpinnen. 
Men vi började hitta mer rätt i våra positioner och tog mer och mer över matchen. 
 
Killarna låg rätt i försvaret och försökte hålla sina positioner, så vi inte skulle ha klungfotboll, vilket vi 
lyckades bra med. 
 
Vi delade broderligt och  helt rättvist på poängen med Kävlinge.GIF. 
 
 
 
 
 


