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Staffans sammanfattning vecka 26 
 
 

 
 
 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
I går kväll kl. ca 20.30 och matchen i P 15 Södra mellan Skanör Falsterbo mot Veberöds AIF blåses av 
är också alla matcher i föreningen färdigspelade med undantag för Herrar A på lördag hemma mot 
Hittarps IK kl. 14.00  och serien vänder. 
  
 Matchen i går kväll blev match nummer 234 med Veberöds AIF på ena planhalvan och då är alla 
4 kombinationslagen inräknade. 
235 matcher totalt och 27 lag i serier från 11 manna, 9 manna, 7 manna samt 5 manna och 8,7 
matcher i snitt för lagen.  
  
Damer U Södra Sandby IF/Veberöds AIF. 
Junior      Veberöds AIF/Linero IF. 
F 11.          Veberöds AIF/Harlösa IF. 
F 11.          Harlösa IF/Veberöds AIF. 
  
Flest matcher Herrar A samt Damer A med vardera 12 matcher och serien vänt för båda lagen. Damer 
A mot Dösjöbro IF två gånger och Herrar A mot Hittarps IK två gånger. 
Start 1/8 för Damer A samt 3/8 för Herrar A. 
  
Undertecknad lämnar en sammanfattning av vårens alla matcher nästa vecka innan vi "stänger" ner för 
sommarvila i en månad och lovar då på heder och samvete att ni ej ska få något mail från undertecknad 
haha. 
  
Här kommer än en gång referat från samtliga matcher som spelats under de sista 10 dagarna, än en 
gång tack alla för era texter. 
 
Herrar A. Fredriks text. 
Fredrik bortrest över midsommarhelg och kommer i nästa vecka med referat från både Tomelilla IF 
samt Hittarps IK matcherna samt även en summering av våren. 
 
Damer U. Elins rader. 
Tyvärr lämnade Husie WO till kvällens match så vårens serie är slutspelad för vår del, resultat: NR 1 i 
serien!  
I höst kommer det endast att finnas ett Damer U, och det är Södra Sandby IF/ Veberöds AIF som 
kommer att vara kvar. 
 
Här kommer ett matchreferat från vår match mot Vittsjö med Damer U.  
Vinst i sista matchen. 
I söndags packade vi in oss i bilarna och styrde mot Vittsjö. 16 spelare åkte med denna söndags-
eftermiddagen och det blev en härlig eftermiddag.  
Vi inleder matchen piggt och öppnar målskyttet redan i 7:e minuten. Vi hotar ständigt deras backlinje 
och i den 26:e minuten har vi slagit in mål nummer 5, 5-0. Många fina anfall och en ren fröjd för ögat att 
se vårt spel stundtals. Vittsjö spelade ganska rörigt men i samband med att vi gör 5-0 så byter de in en 
rutinerad (född -72) spelare i backlinjen som styr upp deras lag. Vittsjö spelar en ganska trevlig fotboll, 
men lägena de skapar är oftast på grund av att det är vi själva som slarvar. Det har varit genomgående 
hela våren, i båda våra lag, att vi är fruktansvärt slarviga. Vi slarvar i uppspelsfasen, och det gör att det 
blir väldigt svårt att försvara sig på rätt sätt när hela laget är på väg framåt.  
Vi maler på i matchen och har många chanser att trycka in fler mål, bland annat en ribbträff. Det dröjer 
fram till sista matchminuten innan vi gör sista målet och fastställer slutresultat till 6-0.  
 
Vi avslutar vårsäsongen som etta i serien, och tjejerna kan verkligen vara stolta över vad de har 
presterat under våren.  
Nu blir det sommaruppehåll några veckor med egenträning och sedan drar vi igång träningen igen den 
20 juli.  
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Juniorlag. 
Vinner sista vår match mot Bara GOIF på w.o. och det lag i föreningen som spelat i en serie som likväl 
är division 2 men 2 lag som lämnat serien redan och nu en w.o. match och 3 hemmamatcher som 
"försvann" från Romelevallen och 6 matcher (färre än vad F och P 9 spelat) totalt denna vår. 
Fiaskoserie av storlek större, tyvärr. 
 
P 15 Skåne. Johans rader. 
Vi visste innan matchen att vi var klara för spel i Skåne A men vi ville så klart vinna sista matchen oxå 
borta mot BK Olympic! 
Vi gör lite ändringar till dagens match och prova lite spelare på nya positioner. Tyvärr så får jag inte ut 
så mycket av det som jag hoppades på. 
Vi börjar bra och tar ledningen efter 35 sek. Efter det så går vi ner oss lite och helt plötsligt står det 2-1 
till BK Olympic. Vi fortsätter jobba på vänder på steken igen och efter 20 min står det 3-2 till oss. Vi 
håller ledningen till halvlek. 
Vi pratar ihop oss i pausen. Problemet som jag ser är att vi ligger för långt ifrån motståndarna när vi går 
upp och sättet press, när man sätter press på motståndarna så måste man göra det till 100 % och alla 
måste göra det samtidigt. Det går inte att lämna 2 meter och låta motståndarna komma rättvända! 
Vi går ut i 2'a med ett större lugn och rulla runt bollen i backlinjen. Alla bollar måste inte vara avgörande! 
Vi får in ett par bollar till och vinner rättvist med 5-2. 
Nu har vi gått igenom Skåne B med 9 raka segrar (när hände det senast?) och grabbarna är värda allt 
beröm dom kan få! 
Alla spelare och ledare i laget har gjort ett fantastiskt jobb, och nu väntar en höst i finrummet! 
På onsdag firar vi på Romelevallen med grillat och U 21 på kvällen!  
 
P 15 Södra. Sunils rader. 
VAIF P15 södra series team claim top spot, but for how long??? 
  
The P15 team played their last game of the Skåne södra series yesterday against the series leaders, 
Skanör Falsterbo IF. Despite the heavy playing conditions and a below par performance from the boys, 
VAIF won 1-3 to claim top spot. However, Skanör Falsterbo IF have one more game to play and a win 
will mean they will claim back top spot and win the series. We will just have to wait and see what 
happens next? 
  
The game was played on newly cut pitch and so the grass was very long, which made it very difficult for 
VAIF to play its normal passing game. This was very clear throughout the game, with most of our 
passes being under hit and we never really got our passing going. Despite the win, our performance 
was not the best this season, but as they say 'a sign of good team is one that wins even when they play 
badly'. 
  
As in the Sjöbo game, we often made the wrong decisions – running with the ball instead of passing, 
playing ‘high risk’ passes either across our penalty box or to players who were being heavily marked 
and taking too many touches on the ball. To try and fix this VAIF switched back to a 4-5-1 system, but 
on a heavy pitch with tired players it did not really have the positive effect it had had in earlier games. 
However, we must also give credit to a very well organised Skanör Falsterbo IF team. They made it very 
difficult for us, as they closed us down as soon as we won the ball and they kept their shape really well, 
which also made it hard for VAIF to play our normal passing game. 
  
Much of the game took place in midfield, with both teams having very few clear opportunities. But it was 
VAIF that took advantage of the few opportunities created, with some excellent link play down the left 
had side from Albin Ibishi and Nassir Malik, who were supported very well by Leon Kolgjini as the lone 
striker. 
  
As in recent games, the back 4 of Albin Hult, August Jönsson, Sharam Shafi and Liam Larsson looked 
'solid', with some excellent cover play from the centre backs. 
  
The 1-3 win takes us top of the Skåne södra series, but with Skanör Falsterbo IF having one more 
game to play this could all change. However, VAIF is guaranteed 2nd position in the series which in my 
mind is a great achievement for a team that is only playing together for the first time this series. The 
signs are positive for a very good autumn series. So we must be very proud of our success and for sure 
there is more to come from the VAIF södra team!!! 
  
From a learning point of view, like many other games we showed very little communication on the pitch. 
So talking has to be a key development area we need to work on over the pre-season period. If we can 
improve this area it will really help us for next 
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P 14 Svart. Thomas med denna text. 
Lag Svart borta mot Dösjöbro IF och möjlighet att knipa 3e plats i serien vid vinst. Tyvärr upprepade sig 
den dåliga inställningen. Obefintliga löpningar, slarvigt passningsspel vilket tyvärr resulterade i en 3-2 
förlust. En fjärde placering i serien får dock ses som godkänt. 

P 14 Vit. Thomas med dessa rader. 
Lag Vit borta mot Hörby FF och förlust 4-0. Tyvärr var kampglöden från de tidigare matcher som 
bortblåst och vi kom till Hörby med ett lag som redan gått på sommaruppehåll. Dålig vilja och 
kampmoral vilket visade sig med dåligt spel som följd. Tråkig avslutning med vita laget som annars gjort 
det helt ok efter förutsättningar. 

F 12 Vit. Rogers text. 
I tisdags var det sista matchen för vårsäsongen i lag C borta mot Lövestad. Vi fick möte ett lag som var 
väldigt blanda åldrar och de hade endast en avbytare och det märkes i slutet av matchen.  
Tjejerna gör en mycket bra match med bra passningsspel och försvarsspel. Det blir vinst med 7-1 , 
härlig avslutning på säsongen. 
Vi tränare tackar alla F 03 och de tjejerna som ställde upp när vi behövde det. Önskar er en mycket 
trevlig sommar.  
  
F 12 Svart. Helenas rader.  
Seger på WO mot Genarps IF men ändå 3 poäng och det känns skönt även om det vore roligare om vi 
fått vinna poängen på riktigt! 
  
P 12 Svart. Stefans rader. 
 Lag Svart tog emot Furulund IK. De har ställt upp i vår serie med sitt duktiga F03 lag. Matchen var jämn 
och välspelad. Båda lagen vårdade bollen och hade många fina kombinationer matchen igenom. 

Vi var dock bättre vid avslut på mål och vi vann med 3-1 
Målskyttar: Theo, Movitz och Philip. 

P 12 Vit. Stefans text. 
Lag Vit tog emot Hardeberga BK. Vi hade bättre bolltempo och var som helhet säkrare med bollen än 
Hardeberga. Matchresultat 11-1 

Målskyttar: Theo 4, Ram 3, Julius, Yousifi, Movitz och Alfred. 

F 11 Harlösa IF/Veberöds AIF. Jennys text. 
Dags för de avslutande matcherna i serierna och söndagen inleddes med match i Harlösa mot Harrie 
FF. En match där vi för spelet och tjejerna hittar varandra fint med ett bra passningsspel. Lite veka i 
benen när vi ska avsluta på mål, men gott om målchanser. Tjejerna kämpar på och lite orättvist oavgjort 
resultat 1-1, de var värda en seger idag.  

F 11 Veberöds AIF/Harlösa IF. Jennys rader.  
Några timmar senare var det dags för match i Veberöd mot IFK Klagshamn. Tänk om vi spelat de andra 
matcherna i B- serien som vi gjorde idag! Allt stämde, vi gör inte ett enda misstag. Passningarna sitter, 
tjejerna spelar lugnt och peppar och hjälper varandra genom hela matchen, dessutom så får vi idag 
utdelning på våra målchanser. Slutresultat 5-0, och Klagshamn besökte inte vårt straffområde många 
gånger. Vilken härlig laginsats! Vi tar nu lite ledigt och sedan är det dags att dra igång igen i augusti och 
ladda inför nya matcher! 

P 11 Svart. Henriks text. 
VAIF – Bjärreds IF 
Vi kom igång bra och spelade oss fint fram till chanser direkt. Vi gjorde två fina mål innan paus, oh det 
kunde varit betydligt fler! Fortsatt fint spel i andra och målen ramlade in. Vi fortsatte att spela fin och bra 
fotboll hela matchen. Stor vinst som kunde varit ännu större. (Resultat 11-0) 
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P 11 Vit. Henriks text. 
VAIF – S Sandby IF 
Inget bra spel från oss i första halvlek där vi ville behålla bollen för länge och helst dribbla själv. 
Underläge en bit in i andra där vi spelade bättre! Reducering på snygg frispark gav energi till laget som 
fortsatte kämpa. Flera bra chanser men det hade S Sandby också. Matchen höll på att rinna ut men där 
chansning med att ha flera killar kvar i anfall lönade sig. 2-2 genom iskallt avslut på matchens sista 
spark! 
  
P 10 Svart och P 10 Vit. Andreas text. 
Vi avslutade vårserierna på bästa sätt: 
-i söndags mot Bjärreds IF, seger 3-2. En jämn och stundtals välspelad match där vi var i ledning 
största delen av matchen och lyckades hålla undan i slutet efter en mycket bra kämpainsats.  
- i måndags mot Linero IF, seger 6-2. Trögstartade i första halvlek och underläge 0-1. I andra kom 
spelet igång och vi körde lätt över motståndarna, kunde lätt blivit ett par mål till. 
 
F 9. Henriks referat. 
Vi tog emot Oxie SK i helgen och det var återigen skoj att se hur spelet har utvecklats, nästan från den 
ena matchen till den andra även om vi naturligtvis har en del att jobba på. Veberödstjejerna vann den 
här matchen övertygande med 7-1 så det var med andra ord en riktigt bra avslutning på säsongen. 
 
P 9 Svart och Vit. Rickards text. 
Missat rapport inför förra veckobrevet men sedan senast har vi hunnit med fyra matcher med resultaten 
9-1, 7-2, 10-0 och 8-1 och vi är mer än nöjda med killarnas insats. Spelmässigt ser det allt bättre ut och 
omställningen till sjumannafotboll har gått väldigt bra. Nu väntas ett litet matchuppehåll och sen ser vi 
fram emot höstens omgångar och utmaningar.  
 
Hälsningar Staffan 
 
  


