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 Staffans rapport inför helgen vecka 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Med denna helg bakom oss tar alla ungdomsserier slut för våren och med en väldig fart sker nya 
lottningar snabbt men som tur är ska matcherna ej vara tillsatta förrän 31 juli. 
  
Återstår nu bara två seriematcher av alla under våren och Herrar A samt Damer U ut efter 
midsommarhelgen. 
Fotbollen stänger ner och vila för oss alla, spelare, tränare, ledare alla kan andas ut ta en välbehövlig 
semester från allt vad som handlar om fotboll och plötsligt är sommaren inne på sista versen och sen 
startar allt upp igen i augusti månad. 
  
Vi hörs av en gång till i nästa vecka och sen stänger undertecknad ner veckobreven ett tag. 
  
Ha en skön Midsommar Helg alla och vädret verkar var med oss denna helg, kommer ni ihåg förra 
året med hagelstorm, åska och regn. 
  
Hälsar Staffan   
 
Matchreferat. 
Herrar B. L-G S text.  
B-laget slog pliktskyldigast Harlösa IF på måndagskvällen med 6-1 i en lite halvstruken och loj match, 
den sista lilla gnistan saknades både här och där.  
Debuterande målvakten från P00, Linus, var nära att håll nollan, men fick släppa in en straffspark i 
mitten av första halvlek. 
 
F 14. Rogers text.    Veberöd/ SSIF mot Blentarps BK. 
Våra tjejer börjar matchen jätte bra, bra spel och fart. Efter en kvart blir lite för många fel pass och tar fel 
beslut. Halv tid står det 0-0.  
Vi börjar andra halv med dålig fart och lite för många fel pass, motståndarna spel nästan ut oss helt. Så 
Blentarps BK vinner matchen med 0-3 .  
 
Tycker vi har gjort en jätte bra vårsäsong för att var första år som 11-manna lag och spelar i en högre 
ålders klass. Bra kämpat alla F 03 och alla de F 02 som har ställt upp för vårt lag. 
 
P 14 (11 manna). Ledarna 
En bra och jämn match som vi ledde med både 2-0 och 3-1 borta mot serietvåan BK Höllviken. Tyvärr 
så blir vi stillastående och drar på oss lite för mycket friskparkar utanför straffområdet och som leder till 
en reducering. Som vanligt när vi är så nära så förföljer oturen oss. Ett misslyckat inlägg går i en hög 
bana och träffar stolpe in och 3-3 är ett faktum. När vi gick därifrån så kändes det som en förlust men 3-
3 var ett rättvist resultat. Vi gläds också över vår första poäng och framför allt att vi nu spelar bra fotboll 
och att vi kan spela jämt med toppskiktet i serien 
 
P 14 (9 manna). Stefan och Magnus. 
Det blev en förlust med 4-3 mot GIF Nike. Killarna gör än en gång en bra match. Det känns bra att 
killarna inte hänger med huvudena när vi ligger under med ett eller två mål. De kämpar istället på och 
spelar bra fotboll. Vi hade tillräckligt med chanser för att vinna matchen men tyvärr ville bollen inte in i 
mål. Klart godkänd insats trots förlust. 
//Stefan och Magnus 
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P 12 Svart. Henriks rader.    VAIF – S Sandby IF 
Som alltid en jämn drabbning mot S Sandby. Målet för dagens match var att spela bollen på få tillslag 
och göra sig spelbar. I första halvlek gjorde vi det bra stundtals. Detta ledde till tre fina mål och ledning 
med 3-0 i halvtid. I andra körde Sandby upp mycket folk och spelet blev lidande. Vi kämpade oss 
igenom halvleken där Sandby hade mest boll. Dock hade vi flera klara chanser utan att det blev mål 
(3-1) 
 
P 12 Vit. Henrik igen.      Dösjöbro – VAIF 
Det blev en svängig match med ganska många chanser. Dösjöbro IF började bäst och tog ledningen i 
första. Vårt spel blev bättre och bättre och vi vågade komma längre upp i plan. Vi kvitterar efter snyggt 
väggspel i andra halvlek. I slutet har vi flera fina lägen, en nick i stolpen och de räddar på mållinjen. 
Istället för mål till oss gör de 2-1 i sista minuten… (2-1)  

F 12. Veberöds AIF/Harlösa IF. Jennys text. 
F12 B- serien.   Borta match mot Trollenäs IF. 
Taggade tjejer som trots att de redan vunnit denna serie bjuder Trollenäs IF på bra motstånd. Trollenäs 
hade teoretisk chans på tredje plats och kämpade och slet. Våra tjejer stod upp bra och målvakterna 
hade sina bästa vänner (hela målramen) med sig! 0-0 i halvtid och vi jobbar oss in i matchen i andra 
halvlek.  Snöpligt självmål på hörna och Trollenäs IF jublade. Det satte igång tjejerna på allvar och vi 
reducerar snabbt till 1-1! Sedan kämpas det på båda hållen, men matchen slutar rättvist oavgjort. 

F 12. Harlösa IF/Veberöds AIF: Jennys rader. 
Bortamatch mot Gärsnäs IF. 
Precis som förra veckan krävdes det oavgjort för att ta hem serien. Återigen taggade tjejer, möjligen 
övertagande! !! 
Vi inleder bra och får 1-0 ganska tidigt och det känns bra.  Men två minuter senare har Gärsnäs 
IF kvitterat. 1-1 i halvtid och vi underpresterar rakt över hela laget.  Mycket snack om att ta tag i spelet 
igen, och vi försöker och skapar målchanser, men så gör Gärsnäs IF 2-1 på frispark och sedan 3-1! Allt 
ser hopplöst ut, men då börjar tjejerna spela boll igen!  Vi reducerar till 3-2 och sedan börjar kampen 
mot klockan. .... Och med mindre än en minut kvar sitter en rejäl tåfis i nätet! 3-3 och tjejerna fixade 
ännu en serieseger. 
 
F 11. Jenny igen.  F11 hemmamatch mot Backarnas FF 
En match som vi för från första minuten, tjejerna rullar runt bollen fint och det dröjer inte länge förrän de 
får in bollen i mål.  2-0 i halvtid och snacket i paus handlar om att fortsätta vårt spel.  Vi spelar väldigt 
bra på alla positioner och motståndarna får inte några vassa lägen. Vinst med 5-0 och en fin tredje plats 
i serien! 

Vilken utveckling av våra tjejer i denna serie! Första säsongen de spelar mot jämnåriga i serie och det 
har inneburit att de har fått Stort tack för fin förstärkning från F10 under hela serien! 

Summerar vi hela våren så har alla i laget tagit rejäla kliv framåt och vi börjar hitta ett spel som funkar 
för oss i alla serierna.  Det har varit lite svårt ibland att få till lag till alla serierna, men då har tjejerna 
ställt upp och dubblerat.  Vi håller ihop i laget och alla 28 tjejer är lika viktiga!  

Vi är jättestolta över insatserna under våren och jätteglada för vår tredje plats och våra två seriesegrar 

P 11 Svart. Anders text. 
P05 lag Svart mötte på lördagen Dalby GIF i en match där vi vände på siffrorna från förra helgen och 
fick spelet att fungera grabbarna gav järnet, passningarna satt, målvaktspelet lugnt med en räddad 
straff som pricken över i:et, vi avslutar serien med en seger och 11-3 som resultat J 
 
P 11 Vit. Anders igen. P05 Lag Vit idag söndag blev tyvärr en WO match då Wormo inte fick ihop lag 
även om vi försökte byta dag. 

Två träningar kvar sen håller vi sommarlov och laddar batterierna till hösten. 

F 10. Henriks text. Sista matchen spelade vi i Höör på Jeppavallen och det blev en mycket jämn match 
där vi i början av matchen inte riktigt hängde med. Men efter ca 10 min tände tjejerna till och vi fick 
igång vårt fina passningsspel. Tyvärr ville bollen inte passera mållinjen, mycket tack vare Höörs duktiga 
målvakt, och vi fick istället se motståndarna göra ett riktigt klassmål på hörna. Matchen slutade 2-0 till 
hemmalaget men tjejerna kämpade och visade en härlig inställning matchen igenom trots att vi inte fick 
igång spelet i början av första halvlek 
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P 10 Svart. Rickards text. 
Match mot Kvarnby IK och som vanligt bra motstånd i serien. Matchen gick lite i vågor där våra spelare 
stundtals verkade lite loja och trötta men de glimtade till tillräckligt för att vi skulle säkra segern med 5-2. 
Vi har äntligen hittat en målvakt som vill stå kontinuerligt vilket har skapat en trygghet i backlinjen och i 
laget som gör att vi vågar fylla på med mer folk i anfallet för att skapa ännu mer tryck och längre anfall. 
En mycket bra vårsäsong där vi bara haft en förlust i den tuffa A-serien med bl.a. segrar mot MFF som 
höjdpunkt.  
 
P 10 Vit. Rickard igen. 
Vi spelade även ett derby mot Torna Hällestads IF där vi till slut vann med 3-1 efter en ganska sömnig 
tillställning där våra spelare var trötta efter ett tufft matchprogram. Ändå skönt att avsluta med två segrar 
inför uppehållet. 
 
P 10 Grön. Martins text. 
Bortamatch mot Simrishamns IF. Vi åkte iväg med 7 st 07:or och 4 st 06:or. Skapade mängder av 
målchanser men effektiviteten saknades tyvärr. Vi var det bättre laget, men fick nöja oss med 2-2. Detta 
var vår sista match med det mixade 06/07-laget i en serie med minst sagt(för) ojämn nivå. Glädjande att 
vi verkat komma igång och spelet har fungerat riktigt bra de avslutande matcherna. Till hösten har vi 
och P06 kommit överens om att inte anmäla något gemensamt lag. Vill passa på att tacka dem för gott 
samarbete. Det har varit ett pusslande och deras killar har fått dra ett tungt lass med många 
dubbleringar. 
 
P 9 Svart. Martins rader. 
P9: Hemmamatch mot Eslövs BK. Trist avslutning resultatmässigt på en säsong som annars överträffat 
våra förväntningar. Killarna har verkligen växt sedan de första, stapplande stegen i 7-manna mot ett år 
äldre i höstas. Tror att vi har haft nytta av den erfarenheten. 6 st storsegrar, 1 oavgjord och 2 förluster 
när vi sammanfattar våren. Idag gör vi en helt ok insats, men skärpan är inte riktigt där. Stundtals fint 
kortpassningsspel, men har inget flyt i avsluten: stolpe ut och bollar som rullar längs mållinjen. Möter ett 
tekniskt skickligt Eslövs BK som helt enkelt var bättre än oss idag, förlust 1-5. 
 
P 9 Vit. Jims text. 
Ja, då var matcherna över för denna vår. Idag avslutade vi med en vinst mot Lunds SK 4-3. Ett bra 
motstånd idag. De var hårda i närkamperna och hade ett mycket bra mittfält så denna vinst fick vi slita 
lite extra för. 
 
Tränarna nöjda med våra serier. När vi i våras gick in med två lag i femmanna och ett lag i sjumanna 
mot ett år äldre trodde vi inte att vi skulle få ett sådant bra facit som vi fått. Vi går obesegrade genom 
Löddeserien med 15 vinster och en oavgjord. 94 gjorda mål och 25 insläppta.  
I sjumanna serien mot de ett år äldre skulle vi få en utmaning. Det har vi fått i vissa matcher men vi 
trodde aldrig det skulle sluta med 6 vinster, 1 oavgjord och en förlust. 37 gjorda mål och 14 insläppta.   

Damer A. Stefans text. 
Lunds BOIS - Dam A: 1-5 (1-3)  
Viktig seger inför sommaruppehållet. (Stefan Jönsson) Sista matchen för Dam A innan 
sommaruppehållet och lite av derbymatch på bortaplan mot Lunds BOIS där man alltid kan förvänta sig 
jobbiga matcher. Inget undantag i denna match dvs. Lunds BOIS sliter, river och krigar som vanligt i 90 
minuter. Vi inleder matchen lite slött med ganska lågt bolltempo, lite okoncentrerat och vi spelar "tåfjutt -
fotboll" dvs. vi går inte in i situationerna till 100 % och då är ett lag som Lunds BOIS jobbiga att möta. 
Efter knappt 10 minuter tar hemmalaget ledningen med 1-0 i samband med en fast situation och månne 
en väckarklocka att det är dags för oss att sätta fart om vi skall ta hem tre poäng. Efter målet blir vi mer 
aktiva men fortfarande är det lite för försiktigt från många spelare för att det skall kännas OK. Dock gör 
vi det tillräckligt bra och vid två fasta situationer (hörna och inkast) vänder vi matchen och tar ledningen 
med 2-1 efter ca 20 minuters spel. Mycket spel på mittplan och många bollar som BOIS -tjejerna rensar 
iväg ut över långlinjerna och/eller staketet dvs. spelet rycks sönder av att hela tiden behöva "hämta boll" 
och börja om. Efter 35 minuter får vi dock till ett fint anfall som resulterar i 3-1 efter ett distinkt avslut och 
således ledning med 3-1 i halvtid. I pausvilan pratar vi bl.a. om att "gå dit ordentligt" och den biten blir 
bättre från vår sida i 2:a halvlek vilket resulterar i att spelet blir tuffare, lite mer grinigt och en hel del 
frisparkar åt båda hållen. Vi gör ytterligare två mål i 2:a (varav det sista på straff) och vinner 
komfortabelt med 5-1. Ingen höjdarmatch från vår sida utan det blev lite av "en dag på jobbet" men 
oavsett vilket så var detta en viktig trepoängare för oss i kampen om kvalplatsen. En match återstår för 
Dam U men efter det är det sommaruppehåll gällande gemensam träning och matcher dvs. tillfälle att 
ladda batterierna inför en spännande höst! Vi har skaffat oss ett bra slagläge inför hösten dvs. vi har allt 
i egna händer vilket känns skönt! Nästa seriematch för Dam A spelas lördagen den 6/8 kl. 14.00 då 
Lunds BK kommer på besök i Sandby.  
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Strålande bra jobbat under våren tjejer och även om sommaren och lite vila från fotbollen är härligt så 
ser vi redan fram emot hösten och att se er snart igen!!! :)  

Passar även på att önska Mathilda S, Elin Jo, Matilda O, Moa och Emma G lycka till på onsdag då F99 
Skåne möter Västerbotten i årets final i Cup Kommunal!! (Matchen spelas i Halmstad onsdag 29/6 kl. 
19.15)  
 
Länk till matchrapport:  
http://www.skaneboll.se/match/?scr=result&fmid=3203210  

 
Damer U. 
Dam U : SSIF/VAIF - Ifö Bromölla IF: 7-7 (3-0)  
Mål glad tillställning. (Stefan Jönsson)  
Hemmamatch på Romelevallen och en på förhand mycket tuff uppgift då Ifö Bromölla var på besök. 
Förlust tidigare i vår (0-5 i Bromölla) mot ett lag som vi känner ganska väl (iallafall deras Dam A) dvs. vi 
vet att dom är spelskickliga och snabba i sitt spel och i sina omställningar. Vi inleder matchen stabilt, 
har bra koll och stressar Bromölla på ett bra sätt då dom har bollen. Vi har klart mest bollinnehav och 
skapar en hel del i våra anfall dvs. vi kommer till avslut ett antal gånger medan andra anfall blåses av i 
sista momentet pga. offside, då Bromöllas backlinje spelar rätt "hårt" på att ställa offside. Dock får vi 
utdelning på ett centralt friläge redan efter dryga 10 minuter vilket kändes skönt. Vi fortsätter spela helt 
OK, har koll på matchen och Bromölla kommer ingen vart i sitt spel i första halvlek som slutar 3-0 till oss 
efter ytterligare två fina mål! Vi inleder 2:a halvlek lika stabilt och gör även 4-0 i inledningen av 2:a. 
Matchen stängd? Svar NEJ och tyvärr får Bromölla en snabb reducering som ger dom luft under 
vingarna och dom reducerar ytterligare en gång dvs. 4-2 och nu märks det tydligt att vi blir stressade. Vi 
fortsätter dock skapa lägen framåt och gör 5-2 men det dröjer inte länge innan Bromölla återigen 
reducerar. Dessvärre är det ofta på våra misstag som Bromölla snor åt sig bollen, sätter full fart i 
omställning och i princip forcerar in bollen och där har vi dessvärre inget motmedel denna eftermiddag. 
Misstagen vi gör tror jag beror på "överambition/orutin" och istället för att "döda tid" (dvs. ligga på rätt 
sida, hålla bollen framför oss samt spela enkelt) och på så sätt få ner kampmoralen hos motståndarna 
så väljer vi ibland att göra det svåra (förmodligen för att göra ytterligare mål framåt) istället för det enkla 
(dvs. undvika att släppa in fler mål bakåt) och dessvärre åker vi på ett par baklängesmål pga. denna 
överambition. Vi har ledning 7-4 då Bromölla chansar med 3-backslinje och trycker fram "allt dom har" 
och lyckas hämta ikapp till slutresultatet 7-7. Ett osannolikt resultat men det kunde faktiskt blivit ännu 
fler mål (åt båda hållen) och den relativt stora publiken på Romelevallen bjöds på många och en del 
riktigt snygga mål om inte annat. Precis efter matchen är man så klart besviken att man inte tar 3 poäng 
när vi leder "hela vägen" (och dessutom ganska stort vid vissa tillfällen (t.ex. 3-0 i halvtid, 4-0 i början på 
2:a samt 7-3 en bit in i 2:a)) men inte lyckas stänga matchen och här har vi något vi måste prata om i 
laget dvs. varför blev det så här och hur gör vi nästa gång när/om vi hamnar i motsvarande situation? 
Som ledare tycker jag det är oerhört svårt att hantera den här matchsituationen dvs. skall man i alla 
lägen gå för vinst (vi pratar alltså om Dam U) dvs. i detta fall instruera/coacha om att spela "grisfotboll" 
eller skall man fortsätta försöka spela sitt grundspel dvs. så som man tränar och så som man vill 
spela?!? Svaret är förmodligen "lagom är bäst" eller något i den stilen men om någon har några kloka 
tankar/funderingar kring detta så är ni välkomna att komma med tips och idéer! Så klart känns det som 
att vi förlorar två poäng idag men bortsett från det så är det en match med bra tempo och intensitet och 
jag vill påstå att vi "alla dagar i veckan" lärt oss mer av denna match än att möta en motståndare där vi 
vinner med typ 9-0. Sista matchen för Dam U innan sommaruppehållet spelas måndagen den 27/6 (kl. 
19.00) då vi åker till Helsingborg för att möta Stattena IF.   
 
 

 


