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 Staffans sammanfattning vecka 24 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Ännu en fotbollshelg över och vi är nu inne i mitten av studentveckan, skolavslutning och vi ser början 
av sommar och semester.  

Denna vecka tar seriespelet slut för i princip alla ungdomslag med få matcher i midsommarveckan. 5 
sådana finns. 

Idag har alla 1 match kvar att spela förutom Herrar A, Herrar B samt P 15 som alla har 2 matcher kvar i 
seriespelet. 

5 önskemål om förändring inför höstens seriespel har inkommit och insända till Skåneboll. 

1. P 04. Önskemål att få stanna kvar i Serie Gr B. 
2. F 04/05. Önskemål om att båda lagen spelar 9 mannafotboll i höst. 
3. P 06. Flytta upp ett lag i Gr A i höst i stället för två lag i Gr B i vår 
4. P 08. Två lag i Gr B i höst istället för Gr B och Gr C i vår. 
5. P 07. Flytta upp ett lag i Gr A i höst i stället för Gr B samt Gr C i vår. 

Intressant att föreningen för första gången på flera år inte backar med antal lag i seriespel i höst jämfört 
med vårens antal.  

Kan eventuellt bli ett lag till i IF Löddes knatteserie för F 09/10 som funderar på två lag i höst, gruppen 
har vuxit i vår. Beslut måste vara klart innan midsommarhelgen. 

v.27 – preliminär spelordning presenteras via Fogis, mail och hemsidan onsdagen den 5 juli. 

v.29 – bokning av föreningens hemmamatcher via Fogis föreningsklient senast onsdagen den 19 juli.  

Höstens seriespel enligt följande; 

HÖSTSERIER  

12 lags grupper och start helgen 5/6 augusti. (fanns inga sådana u-serier 2016 där VAIF spelade). 

10 lags grupper och start helgen 12/13 augusti. 

  8 lags grupper och start helgen 19/20 augusti. 

Knattefotboll.  
Sista träningen för våren nu på lördag 17 juni och i år rekord i antal träningar med 12 sådana i vår. 
Precis passerat 80 knattar/knattor anmälda och 20 färre än de sista åren men också två åldersklasser 
som har färre barn än på länge. 30 killar i P 09 samt P 10 som ingår i dessa 80 men tränar enbart på 
Svalebo gör att det varit tunt med knattar/knattor på Romelevallen denna vår. 

Korvgrillning med dryck som vanligt på vårens sista träning. 
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Fotbollsskolan. 
Start redan i nästa vecka och även om inbjudan kom ut sent av olika skäl har vi drygt 30 killar och tjejer 
på plats i nästa vecka.  

Vecka 33 i augusti redan nu 25 anmälda och vi närmar oss 60 totalt. 

Helgens alla matcher med lite text. 

Herrar A. Kristoffers text. 
Torsdagsmatch mot Önneköps IF som vi visste var i bra form och duktiga hemma. Seriens bästa 
gräsmatta helt klart, fint väder och en bra möjlighet för oss att sätta press på toppen. En lovande 
inledning där vi har mycket boll och spelar fin fotboll. Efter ca 20 minuter får Önneköps IF en frispark en 
bit utanför straffområdet som gamle Veberöds spelare Linus Nyman snyggt sätter i ena krysset. Vi 
fortsätter spela och rulla boll och kommer till ett par bra chanser som med lite flyt gett en kvittering. 
Andra halvlek fortsätter på samma vis, vi trycker på men är inte farliga nog sista tredjedelen. Mitt i vår 
press går dem upp och gör 2-0 tyvärr och där dör matchen lite. Vi försöker matchen igenom men gör 
man inga mål vinner man inga matcher. Fokus nu mot DM match på onsdag mot FK Besa 

F 17 SSIF/VAIF. Thomas text. 
Förlust borta mot FC Rosengård med 4-2. En prestation vi är mycket nöjda med! 

Vårens sista match mot ett av ett av de bästa lagen i serien var lördagens uppgift. Vi hade under hela 
veckan och innan match talat om vikten av att hålla ihop laget, hjälpa varandra och fokusera på 
prestationen istället för resultatet. Som väntat var det till en början Rosengård som hade mest boll och 
spelade runt i backlinje och mittfält men då vi oftast låg helt rätt i positionerna, arbetade hårt och störde 
kom de inte till några riktiga farligheter. I den 19:e och 23;e minuten gör Rosengård 1-0 och 2-0 på skott 
långt utifrån, svårt att försvara sig emot. Detta fick ännu mer fart på oss och i den 27:e minuten tar sig 
Minna loss på kanten och spelar snyggt in till Ida C som sätter 2-1. Resten av halvleken fortsatte vi vara 
obekväma för våra motståndare och skapade några halvchanser att kvittera. 

I andra halvlek fortsatte vi vårt utmärkta positionsspel och att ligga tätt på våra motståndare, något de 
inte uppskattade �! 
I den 72:a minuten kommer Minna igenom och kvitterar till 2-2. Nu hade vi våra motståndare i brygga 
och de kändes ängsliga och lite irriterade på varandra. Med 7 minuter kvar spelar sig Rosengård 
igenom vårt försvar och sätter snyggt 3-2. Vi chansar lite och spelar i princip med 3 anfallare men 
värmen sätter sina spår och vi är ganska trötta sista minuterna och lite oturligt men betydelselöst gör 
Rosengård även 4-2 innan matchen är över. 

Hela truppen fokuserade efter matchen på prestationen och tillsammans kom vi fram till att vi gjort allt vi 
kunde genom att kämpa för varandra, peppa varandra och hjälpa varandra och vågat! Vi hade alltså 
gjort precis det vi hade önskat och vände ut mot landet igen supernöjda över vår insats. Stort tack till 
alla supportrar som stöttade på plats, det uppskattas! Extra tack även till Tindra och Minna som hjälpte 
oss denna dag. 

Nu tränar vi lätt på måndag med fika efteråt innan vi tar lite sommarledigt. Vi återkommer med datum för 
uppstarten. 

F 15 och Rogers text. 
Vi spelade mot Trelleborg FC i blåst. 
Första halvleken spelade vi med medvind där vi fick till vårt passningsspel och tog ledningen med 0-1. 
Andra halvlek blev tufft då vi fick motvind, det blev till fördel för Trelleborg FC som fick medvind. 
Det blev mycket springande fram och tillbaka, till slut orkade inte våra töser stå emot och det blev 1-1 
och 2-1 och slutet av sista halvleken fick Trelleborgs FC straff och den gick in. Matchresultatet blev 3-1. 
En mycket tuff match för våra tjejer som kämpade på och inte gav upp. 
Nu väntas en match kvar innan uppehållet. 

P 13 och Henriks rader. 
P 04 mötte Linero IF hemma i lördags. Första halvlek var spelmässigt jämn där Linero IF emellanåt 
hade fint kortpassningsspel. Våra lägen kommer via rakare spel då deras backlinje står högt. Under en 
10 min period i andra så göra de flera mål i snabb följd (bl. a. på en straff). Killarna hänger lite med 
huvudena men gör sedan mål direkt efter avspark. Ny energi! Avståndet är dock för stort… När alla 
killar jobbar och vågar flytta framåt så var Linero IF riktigt pressade. Tyvärr gör vi det endast i perioder 
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av matchen. Vi fick några riktigt fina mål! Killarna ska ändå vara nöjda med sin prestation eftersom 
Linero IF kom med 10 spelare som normalt sett spelar i A serien. (Resultat 3-6). 
 
P 12. Svart och Vit med Andreas rader. 
Två bortamatcher i söndags, första i Lommamot GIF Nike. Vi hade svårt med avslut första halvlek trots 
flertal målchanser. I andra satte vi ett par snabba och avgjorde matchen med ett par mål. 
Andra matchen i Askeröd, en jämn match mot ett lag med en riktigt duktig spelare i laget. Bra för oss då 
vi fick träna på fysiskt försvarsspel. Tack till spelar lån Elliot från P-06. 
 
F 11 Vit. Henriks text. 
I lördags spelade vi hemma mot BK Höllviken och det blev en jämn och tuff match som började lite 
avvaktande från vår sida vilket våra gäster utnyttjade och tog ledningen i början av första halvlek. Men 
eftersom tjejerna inte längre hänger med huvudet när vi ligger i underläge så börjar vi sakta men 
säkert ta kommandot över matchen och gör 1-1 strax innan första halvlek är över. Vi får en hel del 
målchanser i andra halvlek men bollen vill inte in över mållinjen och matchen slutar 1-1. 
 
P 11 Svart och Vit. Rickards rader. 
Två matcher för P 06, vinster med 7-2 mot LB 07 och 9-8 mot Uppåkra IF där det sista var en konstig 
tillställning där man väl kan säga att vår offensiv var bra men att det även fanns vissa brister bakåt.  
Oavsett är killarna och vi glada och rörelsen börjar flyta på allt bättre.  
 
P 10 Svart och Vit. Niklas text. 
P10 mot GOF i C-serien: 
Lördag och sen matchtid lika Premier Leauge (16.00). 
Match i idylliska Flyinge IP och en gräsplan med högt gräs. En debutant i laget som back, lite nervös i 
början av matchen. Vi hade en sjuk innan och sedan en som fick magont i första halvlek. Matchen vann 
vi rättvist med 3-2, deras mål kom på en frispark och en straff i slutet som var otagbart. Bra kämpat av 
killarna. 
 
P10 match mot Staffanstorp U i B-serien 
En fin match av killarna och vinst med 7-1. Tack även till domaren som skötte sig utan några problem. 
Vi testade en ny hörnvariant och mot slutet av matchen spelsystemet 3-2-1. Allt fungerade bra och vi 
kommer ta nytta av detta till höstens matcher. Nu ser vi framemot nästa vecka och endast 2 matcher 
kvar innan uppehåll. 
 
P 9 Svart. Jims text. 
A1, Kvarnby IK. 
Vi börjar matchen i bra tempo med det bästa passningsspelet för året, vilket också ger utdelning snabbt. 
I halvlek leder vi med 4-0. I andra börjar Kvarnby IK spela bättre och vi backar hemåt. Killarna verkar 
trötta efter första halvleks höga tempo. Vi står emot och vinner matchen med 5-1. 
 
P 9 Vit. Jim igen. 
B1, Kvarnby IK. 
Även i B serien möter vi Kvarnby IK som inte har något att säga till om i denna match. Hela matchen har 
killarna hög press och vinner mycket boll högt upp i banan. Vårt försvarsspel fungerar perfekt i denna 
match. En bra match som vi vinner med 8-0. 
 
P 9 Blå. Jim åter. 
C1, Askeröd IF. 
Möter Askeröds IF borta på en plan som tyvärr inte var den bästa men trots blåst och högt gräs kämpar 
killarna på. I denna match får killarna spela på lite olika positioner som de kanske inte är vana vid. Vinst 
med 4-0. 
 
P 9 Grön. Jespers text.  
Boom boom boom!!! 
 
Nyklippt gräsmatta, solen sken och det var perfekt förhållande på Svalebo. 
 
Idag kom Uppåkra IF på besök till Veberöd.  
Vi gick igenom matchplanen med killarna och Fokus för dagen var passningsspel och bredd. Jag är 
oerhört mäktig imponerad av kilarnas insatts idag. Vi spelade våran bästa fotboll för säsongen. Det var 
10 hungriga killar som verkligen spelade ut och stundtals snurrade upp Uppåkra IF. Slutresultat: 7-2 till 
oss.  
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F 09/10/11. 
Även denna gång valde vi att ställa upp med två lag, som spelade varsin match. Tjejerna kämpade på 
bra och det fanns flertalet fina passningsvarianter. Det är kul att se hur de växer för varje träning och 
varje match. Vinst i första matchen med 6-1 och oavgjort i andra 1-1, vilket i båda fallen var rejält i 
underkant. Här ska tränas ännu mer avslut 😉 
/Sanna o Madde  

 

 

 

 


