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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Tisdag 8 juni och premiären är över för Herrar A samt Damer A och förlust för Herrar A med 1-0 borta 
mot GIF Nike samma siffror förra året och inget glänsande spel på plastamöget. 
 
På Romelevallen vinner däremot Damer A med 1-0 mot Husie IF på straff i matchminut 88 ej helt 
rättvist men i serietabellen står resultatet 1-0 - och 3 poäng. Ida Nilsson målskytt. 
Härlig premiär i division 3! 
 
Tyvärr en hel del matcher som ej blev spelade och U 19 mot IFK Malmö samt BK Olympic blir båda 
inställda av olika orsaker. 
P 12 mot Uppåkra IF och plötsligt har Uppåkra laget drabbats av Covid. 
Däremot spelade matcher i helgen och vinst för F 12 borta mot Dösjöbro IF. 
Ett lag som sällan förlorar och kan vi ha ännu ett flicklag som håller högsta standard i Skåne? 
 
F 15 Skåne behöver inte undertecknad rodna när undertecknad skriver 3:a i Skåne. 
 
FC Rosengård och nu även MFF som förstärker mer och mer för varje år, rår laget inte på riktigt 
längre eller? 
 
Övriga lag i Skåne har laget vunnit över och intar en klar 3;e plats i serien.  
När kunde undertecknad skriva detta senast att vi har ett lag i Skåne som topp 3?  
Kommer ej ihåg om det hänt under undertecknads år i föreningen. 
 
F 9 samt F 8 också obesegrade denna säsong. 
  
Corona. 
"Dramatiska" nedgångar av antal insjuknade i Covid, men än är faran ej helt över! 
70 procent färre de senaste 2 veckorna som drabbats av Corona. 
8/6 i Skåne. 
Nya Covid fall 64. 
Inlagda på IVA med konstaterad Covid 17. 
Inlagda på vårdavdelning med konstaterad Covid 20. 
Siffror som vi får gå tillbaka till tidig höst förra året 
för att hitta! 
Hörs på fredag och nya matcher som väntar! 
Staffan 
 
Texter från massor av matcher i helgen. 
Damer A med Niklas text. 
Spelare i VAIF: Minna Wetterling, Alexandra Dagner, Basma Abenar, Elin Nilsson, Linn Olsson, Elin 
(Nisse) Nilsson, Ella Malmsten, Moa Ahnelöf, Elin Ullner, Isabelle Roséus, Josefine Isberg, Frida 
Saltin, Majken Wetterling, Moa Nordgren och Ida Nilsson 1 mål.  



Så kul att få spela matcher igen och på ett för dagen soligt och varmt Romelevallen. Som nykomlingar 
i Div.3 visste vi att alla måste vara taggade till tusen och verkligen vara med från start i matchen. 
Redan under matchgenomgången kändes det som att alla var väldigt fokuserade och verkligen ville 
bjuda Husie IF på en rejäl kamp.  

Det är en skön känsla när man drar igång uppvärmningen och alla ger järnet och smålagsspelet sitter 
direkt. Matchen startar och precis som vi alla visste blev det mycket närkamper och ett jämnt 
bollinnehav. Både Husie IF och vi har många bra målchanser men inget av lagen har skärpan att 
förvalta chanserna. Så trots all 

Så trots alla chanser står det 0-0 i paus.  

I paus pratar vi om att försöka hålla i bollarna lite mer för att få till längre anfall, inte slarva med att 
komma på försvarssida och hitta rätt i positionerna centralt. Vi ledare var ändå ganska nöjda med 
första halvlek men det finns alltid förbättringar att göra.  

Andra halvlek startar och nu stänger vi deras uppspelsvägar centralt mycket bättre, vilket tvingar dem 
att rulla boll i backlinjen mer än i första halvlek. Precis som i första halvlek är det mycket kamp och 
närkampsspel. Husie IF har ganska mycket boll men det är inget som oroar då vi har tålamod i 
försvaret och ligger oftast rätt i våra positioner. 

 Chanserna är jämnt fördelade åt båda hållen men Husie IF har i ärlighetens namn ett par chanser de 
borde gjort mål på. En del avbrott på grund av smällar i närkamperna gör att halvleken blir ryckig men 
vi håller ändå ihop det bra. I den 88,e matchminuten driver Elin Ullner bollen in i straffområdet och blir 
upphakad bakifrån vilket resulterar i straff till oss.  

Efter lite förhandling går Ida Nilsson något nervös fram och skjuter bollen i mål. Härligt med mål, 
men nu gäller det att hålla ihop laget. Det blir ganska många tilläggsminuter och Husie IF trycker fram 
fler spelare för att försöka få till en kvittering.  

Men vi lyckas stå emot och segern i premiären är ett faktum. En chansmässigt jämn match med ett 
litet bollövertag till Husie IF men det är målen som räknas och vi  

Herrar A 

Här kommer en bild av matchen mot Nike.  
En match som på förhand verkade vara en måste match för Veberöds AIF??? 
Räknar man med bottenstrid då eller? 
21 matcher kvar om jag räknat rätt.  
Nädå, skämt och sido.  
Killarna i Vaif gjorde en spelmässigt bra match med tanke på förutsättningarna. Vi drar lite statistik, 
siffror ljuger ju inte.  
Tommy räknade till 9 hörnor efter inspel från kant. Tyvärr ingen utdelning denna match, men en bra 
bild av ett tydligt övertag i spelet. Fortsätter med statistiken, 4 frilägen, varav 2 där målvakten vid ena 
tillfället sätter sig på bollen som spelades under sig och vid andra tillfället fick stopp på bollen med 
handen bakom sig.  
Vid 4 tillfällen kom vi i riktigt bra överlägen( 4 mot 3 ). Överlägen som kunde lett till avgörande 
situationer. För att summera matchbilden, så var VAIF helt klart bästa laget i Lomma. All heder åt Nike 
som sprang och kämpade i 90 min och gjorde en strong kämpainsats. 
Vi laddar om och förbereder oss för nästa spännande kamp.  
Väl mött, 
Jonas/ Tommy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U 19. 
Två matcher mot IFK Malmö samt BK Olympic och båda inställda, tyvärr. 
Hoppas att vi kan hitta nytt datum och tid för att spela matcherna. 
 
P 16 Sydvästra och Jims rader. 
P16 Sydvästra  
Lunds SK - VAIF 0-16 (matchminut 70)  
  
Vi mönstrade spelare födda 2005-2008 då det var mycket skolaktiviteter på våra 05or. Det fungerade 
hur bra som helst. Vi möter ett Lunds SK som inte riktigt sprang som deras tränare ville, vi var lite för 
bra och redan efter 10 minuter stod det 0-4. Killarna kör på och i paus är det 0-10. Efter 70 min leder vi 
med 16-0, då går deras tränare in och vill avbryta matchen då deras spelare inte orkar mer. Vi ledare i 
VAIF borde förstå att det är barn som spelar och orkar de inte så bör man avsluta. Vi höll inte riktigt 
med då det är en 16-års serie men efter väldigt mycket diskussion orkade vi inte utan gick med på att 
avsluta matchen. Trist för killarna men vi tar med oss många mål och fint spel.  

F 15 Skåne och Rikards text. 
Två matcher för tjejerna, mot Ängelholms FF akademilag respektive Borgeby FK.  
 
I matchen mot Ängelholms FF var vi väldigt taggade och hade en härlig press, Ängelholms FF kom i 
princip inte över mittplan de första 20 min.  
 
Matchen slutade 3-0 till Veberöd och vi hade chanser för betydligt fler mål. Vårt försvarsspel över hela 
planen var väldigt bra och Ängelholms FF lyckades inte skapa en enda målchans.  
 
Matchen mot Borgeby FK bjöd på härligt väder, men det påverkade naturligtvis båda lagen, och vi 
orkade inte riktigt hålla spelet uppe hela matchen.  
Seger med 3-0 och vi är ändå väldigt nöjda med matchen. 
 
Ett tack till Anna och Christel som ställde upp och öppnade kiosken. 
 
P 14 med Dennis text.  
Hemma match mot Staffanstorp United.  
Vi startade matchen lite trevande och Staffanstorp United petade snabbt in 2 mål i första perioden.  
 
i andra perioden samlade vi oss och fokuserade mer på vårt eget spel och fick bättre rull på bollen och 
går av till periodvila med 4-3 till Staffanstorp United.  
 
Grabbarna visar mycket vilja och håller huvudet högt.  
Vår målvakt gör en fantastisk 3dje period och vi har flera fina anfall.  
Det räckte dock inte hela vägen denna gång och vi ser fram emot nästa möte.  
En riktigt bra match idag och vi slipar visare på detaljerna. vinst för Staffanstorp United med 7-4. 
 
F 12 Vit och Svart med Mårtens text. 
Denna helg var det två bortamatcher mot Dösjöbro IF som stod i kalendern 
Lördagen var det Lag Vit som startade mot Dösjöbro IF, vi genomför matchen helt enligt vårat spelsätt. 
 
Vi kontrollerar matchen med ett bollinnehav på 60-40. Vi lyckas bra i våran speluppbyggnad och 
spelar ett stabilt försvarsspel.  
 
Vi har fortfarande lite svårt med själva avsluten där effektiviteten saknas.  
Vi gör 3 mål framåt och släpper in 2 slumpmål.   
 
I tryckande värme åkte vi under söndagen med Lag svart för ny match mot Dösjöbro IF. Spelsugna 
tjejer gör en imponerande insats i värmen och vi kan efter helgens båda matcher konstatera att 
konditionsmässigt ligger vi långt fram. Glädjande att se våra nya spelare som vågar ta för sig mer och 
mer. 5-1 i vår favör  
 
 



P 11 och Björns text 
Efter ett långt uppehåll av matcher.  
Spelade vi förra helgen vår första match hemma mot Uppåkra IF. 
Efter seger där med 6-4 hade killarna fått mersmak. 
 
Denna helg blev det söndags match mot Sjöbo IF 
Vi vet att Sjöbo IF har ett bra lag och är tuffa att möta. 
 Matchen spelades kl. 13.00 i stekande sol. 
 
Vi var med bra i matchen men vände ryggen till några gånger i försvaret. Vilket resulterade i att vi låg 
under med 2-0 efter första halvlek. 
 
Killarna kämpade sig in i matchen. Visade riktig kamratanda och vi hämtade upp underläget. 
I slutet på matchen hade vi lägen att avgöra. 
Men matchen slutar 2-2 som enligt mina ögon var ett rättvist resultat. 
 
P 10 med Jessicas rader. 
I lördags blev det en tur till Stehag för match.  
Vi fick igång vårt spel direkt trots att vi låg under med 2-0.  
Vi fortsatte att spela vårt fina spel med passningar mellan hela laget, detta gav resultat och fick in 
målen.  
Vi var även nära att göra ett nickmål.  
Det är så roligt att se att övningar som vi gnatar på träningarna ger resultat fast att killarna tycker att 
vissa övningar är tråkiga men dem börjar förstå varför vi gör dem.  
  
Vi åker ifrån Stehag med vinst i bagaget 3-7, härlig seger!! 
 
 
F 8 i IF Löddes knatteserie och Marcus Z text. 
Vi åkte till Tornavallen där IF Lödde stod för motståndet i helgens Knattespel. En fin söndag med sol 
och naturgräs. Även denna helg så var våra motståndare nybörjare när det kommer till att spela 
match, och det resulterade i att bollarna rullade in en efter en i lödde målet.  
 
Samtidigt har vi det svårt att möta lag där samtliga spelare springer efter bollen i klunga och det blir 
effekten ”flugor på en "sockerbit”.   
 
I slutet av andra perioden så blev vi nonchalanta i vårt positionsspel och släppte in två bollar på kort 
tid. Efter tungt taktiksnack inför tredje så kom vi på banan igen och visade prov på fint passningsspel 
och många goda avslut på mål.  
Våra spelare visar mycket god laganda, samt respekt för motståndarna genom att gratulera till deras 
mål, och själva inte skryta.   
 
P 7 i IF Löddes knatteserie och Marcus N text. 
Lag Vit började lite avvaktande precis som sist men efterhand tog de tag i taktpinnen och gav inte 
Bjärreds IF en chans utan det blev en väldigt stor och klar seger.  
En bra arbets- och laginsats.  
  
Lag Svart hade sett en del av den första matchen så de tog in snabbt att de måste använda ytorna på 
planen mer och efterhand när motståndarna Torns IF tröttnade i värmen så rann det iväg till en klar 
seger även här.  
Även detta lag gjorde en gedigen lag- och arbetsinsats.  
  
 


