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 Staffans sammanfattning vecka 33 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
"Höstens" första omgång av seriespel är över och även cupspel spelad denna helg och nu får inget 
cupspel spelas innan seriespelet är över. 
 
Herrar A tar en poäng i Sandby mot hemmalaget och naturligtvis en viktig sådan och två poängs 
försprång gäller fortfarande! 
8 matcher kvar och nu är det 4 hemma och 4 bortamatcher kvar att spela.  
En spännande höst väntar laget/föreningen. 
 
Herrar A med Daniels text. 
På undertecknads fråga om Daniel var nöjd med 1 poäng mot Södra Sandby IF? 
Nja, nöjd är väl att ta i men sett till matchbild i stort så är kryss OK och rättvist.  
Matchen var likt en seriepremiär, mycket vilja men lite för många individuella misstag. Killarna försökte 
men vi hittade inte rytmen i kollektivet, mycket pga. att de tekniska färdigheterna inte fungerade på 
individnivå. Det finns mer att ta av gällande bollbehandling med passnings mottag- och leverans. Vi var 
också ganska ”valpiga” i närkamperna, inte så rejäla som vi bör vara i 50/50 duellerna.  
 
Det var i mitt tycke en match utan speciell struktur från någon av lagen. För mycket Hawaii lir och slump 
vilket gjorde att det böljade fram och tillbaka. S Sandby har en stolpträff i första halvlek och vi får en 
straffspark som senare korrigeras av assisterande för offside. I andra halvlek så är spelet likt första men 
vi etablerar spel under längre perioder på motståndarnas planhalva. Med tio minuter kvar så har vi en 
rejäl chans efter ett mönsteranfall genom kontring, öppet mål men Axel R hinner inte riktigt pendla ut på 
inlägget och drar bollen stenhårt i ribban. Synd!  
 
Vi behåller avståndet och med en bra träningsvecka framför oss så kan vi förhoppningsvis hitta rytmen 
och farten igen till kommande helg. Viktigt att prestera och ta poäng nu direkt i inledningen. Varningar, 
skador och en för god semester kommer att spela många lag ett spratt. Det vill vi utnyttja och gasa på 
utan att behöva titta bakåt.  
Stort tack alla som kom och supporta, viktigt! 
 
Kristoffer lagkapten i Herrar A. 
Höstpremiär mot grannen Södra Sandby och dessa matcherna mot grannbyarna gäller alltid lite 
extra. Mycket folk på läktarna, rivalitet finns det gott om och speciellt nu eftersom Södra Sandby är laget 
som ligger tvåa i serien. Detta var en match som båda lagen ville vinna, det märktes. Det small bra i 
närkamperna och blev lite smågrinigt ett par gånger, precis som det ska vara i en seriefinal. Det fanns 
chanser för båda lagen att göra mål men var det inte en försvarare eller målvakt i vägen så var det 
ribban. Bästa chansen kom i slutet av matchen där vi har ett jätteläge men bollen dessvärre i ribban.  
 
0-0 blev slutresultatet och det var ett resultat som trots allt kändes rättvist. Vi behöll avståndet neråt 
och många andra toppkonkurrenter kryssade i sina matcher. 8 matcher kvar av säsongen och varje 
match är som en final. Vi har nu 12 matcher i rad utan förlust vilket är väldigt starkt, men vi är inte nöjda 
utan siktar på en bra träningsvecka och sen går vi för 3 poäng till helgen.  
 
F 16. 
Lunds BOIS utgick ur serien i veckan och därav inge match för tjejerna. 
 
P 16 och Stefans text. 
Höstens seriespel inleddes borta mot Liga 06 på en blåsig plan. En idrottsplats som är belägen mitt ute 
bland åkrarna på Österlen. 
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Liga 06 hade favören av medvinden i 1:a halvlek men killarna stod upp bra och spelade bra fotboll och 
skapade en hel del chanser. Liga 06 skrapade ihop en del hörnor men dock inga direkt farliga sådana. I 
2:a halvlek gör Liga 06 1-0 efter 8 minuter men vi lyckas kvittera 10 minuter senare. De får en straff som 
Simon räddar på ett snyggt sätt. Båda lagen skapar en del målschanser utan att sätta bollen i mål. 
Tyvärr får vi ytterligare en straff mot oss. En väldigt tveksam straff. De gör mål på denna och vinner 
med 2-1. Surt resultat då oavgjort hade varit mest rättvist.  
Nu ser vi fram emot nästa match på fredag mot Gärsnäs AIS. 
 
F 14 med Jennys rader.  
I år testade vi ett nytt upplägg inför seriestart nämligen att börja med en cup, Skördecupen i 
Asmundtorp.  En väldigt trevlig och bra arrangerad cup, där alla matcher avslutas med 3 straffar per lag. 
Spelmässigt blandade vi verkligen högt och lågt och tyvärr mest lågt. Det var inte många av tjejerna 
som hade rört sig i sommarvärmen och 5 matcher a 2x 16 min blev tufft. Dessutom svårt motstånd från 
lag som spelar i Skåneserien och A serier. Vi förlorar alla 5 matcherna, men lyckas vinna 2 av 
straffomgångarna! 
Rejält trötta tjejer med blytunga ben ser nu framemot seriepremiär på lördag och söndag!  
 
P 14 och Henriks rader. 
Vi mötte Vellinge IF i första omgången hemma på Svalebo. Vellinge IF är bolltrygga och spelar upp 
bollen från målvakt/backlinje. Vi vann ofta bollen högt upp i plan och kunde skapa chanser därifrån. 
Vellinge IF rullar runt bollen fint men kom sällan längre än en bit in på vår planhalva och sett över hela 
matchen så kom de till skott mindre än en handfull gånger. Positivt för vår del är att vi kommer till 
mycket avslut och anfaller med många spelare. Vi gör också 2 mål på frispark. Med högre effektivitet så 
hade vi vunnit kunnat göra betydligt fler mål. Stundtals vågar vi hålla i bollen och spela runt men detta 
får vi fortsätta jobba med. (resultat 4-0) 
Vi spelade cup i Ystad i lördags, 9-manna lätt. Från början 9 egna spelare och två inlånade 07-or, 
Benjamin Wendel och Valter Thorsen. Under dagen lånades även Algot Friberg från P-06 in. 
 

P 13 och Andreas text. 
Vi spelade cup i Ystad i lördags, 9-manna lätt. Från början 9 egna spelare och två inlånade 07-or, 
Benjamin Wendel och Valter Thorsen. Under dagen lånades även Algot Friberg från P-06 in. 
 
Gruppspel: Första matchen mot Åsums BK, vi spelar bra men Åsums BK tar ledningen. Bra inställning 
då vi vänder matchen till seger 2-1. 
Andra matchen mot Oxie SK, vi är inte fokuserade när matchen börjar och målen rullar in, 0-3 i halvtid. 
Andra halvlek jagar vi ikapp till 3-3, riktigt bra kämpat! 
Tredje matchen mot Tomelilla IF, vi kontrollerar matchen bra, vinner övertygande med 3-0. 
Semifinal A-slutspel mot Åhus IF, killarna börjar bli slitna men vi vinner en jämn match med 1-0 till slut. 
Inför finalen, mot Oxie SK har vi 4-5 mer eller mindre skadade spelare. Storförlust 0-6 men denna 
match glömmer vi snabbt, inte rätt förutsättningar för att stå upp i finalen tyvärr. 
Vi är mycket glada för silverpokalen, fantastisk inställning av alla spelare, stort tack till alla inlånade 
spelare! 
 
F 12 Lag Svart och Vit och Henriks rader. 
I söndags ställde vi upp med två lag i Team Sportia Cup i Ystad och det blev totalt sex matcher som 
spelades. Det var väl genomförda matcher mot flera duktiga motståndarlag. Vi brukar inte ha alltför 
stora förhoppningar när vi alla har varit lediga från fotbollen över sommaren men det såg mycket bra ut 
inför seriepremiären. 
 
P 12 och Richards text. 
Team Sportia Cup i Ystad för P06. Fem tuffa matcher i grupp "svår" med kvalificerat motstånd som 
Hyllie och Kvarnby. 4 vinster och en oavgjord och en härlig inställning bådar gott för seriepremiären.  
 
P 11. 
Seriematchen mot Tomelilla IF blev inställd, då Tomelilla IF ej fick ihop till ett lag. Svagt låna under från. 
 
P 10 Lag Svart och Vit med Jims rader. 
Möllevallscupen i Skanör. 
 Vi fick möta Trelleborgs FF, Hareskov från Danmark, Gislövs IF, Vellinge IF och Furulunds IK. Bra spel 
genom alla matcher där vi hade fokus på offensiven. Vi provade uppställning 1-4-1 vilket fungerade 
lysande. Vi vann alla fem matcher med en målskillnad på 22-2.  
 
Lag vit, C2 mot Linero IF. Vinst 2-1 
Seriepremiär för lag vit mot Linero IF. Vi började matchen lite trevande men under matchens gång får vi 
igång vårt passningsspel. Vi skapar otroligt många målchanser men har för dagen svårt att sätta dem. 
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Linero hade också en väldigt bra målvakt som storspelade. Vinst 2-1 
 
Lag svart, A1 mot Arlövs BI. Vinst 8-4 
Seriepremiär även denna helg för lag svart och motståndare var Arlövs BI. Vi fortsätter med offensivt 
spel och spelar 1-4-1 hela matchen. Vi får tidigt hål på dem och vi gör många fina spelmål. Arlöv var 
duktiga och bjöd på bra motstånd. Vi står som slutsegrare och vinner matchen med 8-4. 
 
P 9 och Jespers text.   
Blentarp bjöd på fint väder och fin fotbollsplan och en mysig kiosk direkt anslutning till planen.  
Vi var riktigt taggad för match, det märkets i omklädningsrummet. Det blev en rolig match med massor 
med målchanser. Veberöd var för bra idag för Blentarps BK, vi gav inte Blentarps BK många sekunder 
att vårda bollen. Killarna gjorde en jättebra insats från målvakt till anfall.  
Vinst 6-2 till VAIF. 

F 9 och Mårtens text. 
Efter en varm och härlig sommar startade vi upp höstsäsongen med Möllevallscupen i Skanör. 
På lördagen var det F09-10 som lirade loss. 
4 matcher spelades i ett blåsigt och lite "småkyligt" Skanör. 
Töserna var lite nervösa och det märktes att det var ett tag sedan vi spelat match. 
Trots lite osäkerhet och tvekan i närkamperna så vann vi tre av matcherna och spelade en oavgjord. 
Mellan matcherna hade vi dessutom möjlighet att slå ett öga och heja fram Vaif P08:or som också 
deltog i cupen. Kul! 
 
På söndagen var det F10-11 som stod på tur att tampas i Skanör. 
För flera i denna ålderskategori var detta deras första cup😃 Tjejerna gjorde en fantastisk insats och 
vann 3 matcher samt 1 oavgjord.  
Samtidigt spelade F09 sin första seriematch för säsongen, hemma på Romelevallen mot ett taggat 
Borgeby. Efter en mål snål match stod slutligen Vaif som segrare med 2-1.  
 
Det känns skönt att vara igång igen med detta härliga, kämpande och fotbollsglada tösagäng.  
Vi ser fram emot en rolig och utmanande höstsäsong tillsammans👍� 
Bra jobbat alla! 
 
Knattestart. 
En bra sådan, visserligen saknades ett handfull spelare i varje åldersklass när familjer nu för tiden har 
semester fram till skolstart i många fall. 
8 till 9 nya knattar/knattor dök upp för provträning, jättekul! 5 av dessa till guppen födda 14 och Boll och 
Lek fotboll. 
 
De flesta familjer till dessa barn nyinflyttade till Veberöd i sommar. Hoppas de vill fortsätta i vår förening. 
Marcus ensam ledare till dessa 4 åringar måste till fler ledare direkt. 
 
Ja en bra start denna helg med seriespel och cupspel i blandad mängd och Herrar A höll försprånget 
med 2 poäng ner till  
Södra Sandby IF när nu allt ska avgöra med 8 matcher kvar och mindre än 2 månader återstår innan 
seriespelet är över för denna säsong.   
 
Hörs på fredag! 
 
PS! Stå emot alla önskningar om att flytta seriematcher! 
 

 


