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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Ny vecka och nya möjligheter. 
 
Ny huvudansvarig för herrtruppen är från och med idag tisdag Jim Gustafsson. 
 
Efter den dåliga starten i serien gör föreningen den förändringen och en ny röst kommer in i truppen 
och Jim som tränat P 16 och känner truppen väl sen tidigare tar därmed över och tillsammans med 
Tommy Johnsen som blir lagledare och allt i allo bistår. 
 
Jonas Stridsberg slutar i Veberöds AIF och vi tackar honom för den insats Jonas gjort för VAIF. 
 
En i princip tvingad situation med 1 poäng efter 8 omgångar och 3-21 i målskillnad säger allt och 
naturligtvis ett mycket svårt uppdrag att få till en förändring men en ny röst och allt kan hända. Lycka 
till Jim! 
 
Det kommer nu att bli en del rockader  i ledare kring några lag framför allt de 2 lagen P 16 och 
återkommer med hur detta ska lösas? 
 
Herrar A startade matchen i lördags mot FK Besa bra och med 1-0 i matchminut 45 genom Eric Skiöld 
såg det lovande ut, men tyvärr målvaktstavla och ett skott nästan från halva plan slank in och strax 
därefter straff till Besa och 2-1 och vår målvakt utvisad se var den dagen förstörd och målen ramlade 
in och till slut förlust med 5-1. 
 
Damer A med samma förlust igår kväll borta mot IFK Trelleborg och 5-1. 
Ser om vi kan få någon text till fredag. 
 
U 19 gör även en bra andra match och vinner hemma med 2-1 mot BK Höllviken. 
 
P 16 Skåne vinner sin premiärmatch mot ett av tippade topplagen i IF Limhamn/Bunkeflo och klar 
seger med 6-2. 
 
P 16 Sydvästra förlorar hemma mot Genarps IF med 3-5 efter ledning med 3-1. 
 
F 15 Skåne med en tuff helg med Skördecupen (vinner cupen) på lördag efter  
5 matcher och seriematch borta mot Ängelholms FF på söndag. 
 
P 13 Sydvästra A vinner även sin andra match denna helg mot Lunds BK med  
5-4 och laget spelar bättre och bättre och siktar nu mot Skåneserien 2022! 
 
P 13 Svart födda 09 vinner borta mot Bjärreds IF med 4-1. 
 



Som ni säkert förstår skriver undertecknad endast om de lag som spelar serie med tabell. Övriga lag 
finns det oftast en text från ledaren.  
Skåneboll gillar inte för mycket resultat för serier utan tabell. 
 
Knatte. 
Då steg antalet knattar/knattor från 65 till 75 i antalen mycket bra siffra och 90 totalt. 
Nu kommer inte fler lördagar med alla åldersklasser närvarande med träning ar för nu startar 
IF  Löddes knatteserie och på söndag åldersklassen pojkar födda 13 på Romelevallen i den första 
omgången. 
 
Tack Jessica S för all information du ger undertecknad när undertecknad ej kan vara närvarande på 
knatte, tyvärr. 
 
Champions League. 
Då är det dags för Play Off matchen mot bulgariska Ludogorets. 
MFF har vunnit mot tuffare lag men naturligtvis en svår match som väntar.  
 
Laget fullt med sydamerikaner och afrikaner och ett par spelare från Bulgarien och alltid med i dessa 
kval och seriesegrare 8 år på rad. 
 
Efter segern mot Rangers borta har undertecknad i 3 dygn likt Jesus gått på vatten. Ett bibliskt uttryck 
från Nya Testamentet  när Jesus går i fatt sina lärjungar med att gå på vatten. 
 
Undertecknad drunknade nästan när klockan närmade  sig 17.00 i lördags och MFF förlorar sin första 
hemmamatch sen maj 2019 och "änglarna" från Göteborg vinner med 3-2. 
Fy fan vad det gjorde ont och ännu värre strax efter när det första SMS:et kom från retstickan Jesper 
Eurenius.  
 
Resultat ger känslor och resultatet ej rättvist, men när fan blev fotbollsresultat rättvisa? 
Stök i korridoren efter matchen och Dahlin  var på fighter humör och nästa SMS från Jesper innehöll 
bara en boxhandske haha.  
En person som var glad denna lördag. 
 
Redan imorgon får ni ett speciellt veckobrev från "filosofen" Jesper Eurenius som efter Änglasegern 
skrivit en roman längre än undertecknads alla veckobrev tillsammans haha. 
Läs och begrunda undertecknad läst den 2 gånger och en känsla att den är skriven speciellt för 
herrtruppen!?!? 
 
Hörs med andra ord redan imorgon/Staffan 
 
 
Texter från helgens seriematcher. 
Herrar A med Tommys text. 
Förlust borta mot Besa med 5-1 efter ledning i halvtid. 
 
En första halvlek som vi gjorde bra, och skapade många chanser mot dem. 
 
Tyvärr hade vi inte skärpan att sätta dit dem som vi verkligen behöver just nu. Men vi skulle få 
utdelning i den 44 min på en djupledsboll till Eric med lite tur och skicklighet spelar in bollen bakom 
deras utrusande målvakt. 
 
Härligt med 1-0 i halvlek och äntligen lite tur på vår sida. Andra halvlek skall vi glömma så fort som 
möjligt där vi inte alls är med och bjuder bort flera mål på individuella misstag. 
Deras mål kommer i ganska rask tack dem första 20 min som gör att vi inte kommer ifatt och samtidigt 
chansar en del framåt som gör att vi öppnade upp oss mycket där bak.  
 
Vi förlorar med 5-1 och ytterligare en match där vi är med och gör en bra halvlek, men just nu så har vi 
svårt för att göra två bra halvlekar i matcherna.  
 



Vi har fortfarande 45 poäng att spela om, och vi skall göra allt för att ta vår första 3 nu på lördag 
hemma mot Malmö City 14.00. 
 
Damer A. 
Seriematch igår kväll mot IFK Trelleborg borta och förlust 5-1.  
 
U 19 med Alberts text. 
Veberöds AIF U 19-BK  Höllviken  
Första hemmamatchen för säsongen som skulle sluta med seger.  
Vi går ut i första och visar att vi är det klart bättre laget men slarvar i sista tredjedelen vilket resulterar i 
bara 1-0 i halvlek av William på hörna.  
 
I andra startar vi lite segt och de lyckas få in 1-1. Vi fortsätter att slarva i sista tredjedelen med både 
passningar och skott men efter ett tag kommer ett långskott från Linus som går i mål och vi vinner 
matchen med 2-1. 
 
Skön och välbehövlig seger för att hålla motivationen och hungern uppe. 
 
U19 visar, som även i våras, att de är väl etablerade i div 2 och att utmana om div 1 är långt ifrån 
omöjligt.  
 
P 16 Skåne och Jims rader. 
VAIF - LB07 6-2  
Toppmöte direkt i seriepremiären mot duktiga LB07 som vi normalt spelar väldigt jämna matcher med.  
Idag är vi lite starkare och sticker ifrån till en 4-0 ledning. I andra halvlek ligger vi rätt i våra positioner 
och spelar 2-2- Väldigt bra genomförd match av killarna!  
 
P 16 Sydvästra och Jim igen. 
VAIF - Genarp 3-5  
Match som spelades 9-manna. Vi inleder bra och gör två snabba mål på fina kombinationer.  
Härefter känns det som om killarna tror matchen är vunnen.  
 
Vi ligger för långt ifrån Genarp spelarna, blir otrygga med boll och många spelare börjar hänga med 
huvudet. Matchen slutar med 3-5 förlust. 
 
F 15 Skåne med Rickards text. 
Seger i Skördecupen för F14/15! Efter en trevande inledning  
med ett oavgjort resultat avslutar vi med 4 segrar och tar hem pokalen. 
 
Spelmässigt var vi egentligen aldrig hotade i någon match, men cup är alltid cup, och på korta matcher 
(2x14 min) kan allt hända, men tjejerna höll lugnet trots att det i några matcher tog lite tid innan vi fick 
”hål” på motståndarna. 
  
På söndagen spelade vi sedan seriematch mot Ängelholm FF borta, och naturligtvis satt cupen kvar 
både i benen och mentalt.  
 
Trots detta gör vi en bra match och behärskar den spelmässigt.  
 
Tyvärr får vi ett snöpligt baklängesmål där bollen först är ute över sidlinjen, där våra spelare stannar 
upp, och sen kommer det en passning till en av deras spelare som är 2 meter offside, och domaren 
lyckas missa båda situationerna.  
 
Vi pressar på för en kvittering och har en boll inne, där domaren felaktigt blåser offside, och någon 
minut senare blåser han även av ett friläge för offside, där vår spelare ligger rätt.  
Med 30 sek kvar gör i stället Ängelholm FF 2-0 och en lite bitter förlust, där vi förtjänade minst 1 
poäng, men vi är likväl nöjda med insatsen och ser fram emot onsdagens match.   
 
 
 
 



P 13 och Dennis text. 
idag tog vi emot Lunds BK hemma.  
En jämn match där vi fokuserade på att peppa varandra, kommunicera på plan och hålla  tempot 
uppe.  
Vi höll i gång vårt spel gick av plan med vinst 5-4.  
Trots att vi inte höll jämna steg hela tiden sjönk inte modet utan vi jobbade på hårt och det gav 
resultat.  
Två raka efter sommarledigt känns bra och vi taggar vidare. 
 
F 12 Svart och Vit med Mårtens text. 
F12  Svart spelade under lördagen match mot Maglasäte IF. En match där vi hade lite svårt att 
komma upp i normal standard.  
Det vi tar med oss är att vi trots underläge 3-1 fortsätter att kämpa och matchen slutar 3-3.  
  
Söndag spelade vi med lag Vit mot Lunds FF, ett lag som vi tidigare har haft stora problem med. Vi 
kunde tidigt konstatera att det inte var samma nivå på dagens lag i Lund som vi tidigare spelat mot.  
Trots stort övertag spelmässigt så blir det en jämn match målmässigt och vi åker hem med en 4-2 
Vinst 

P 12 Svart och Jespers text. 
Bjärred vs VAIF   
  
Dom första 5 min började vi väldigt tafatt. Och Bjärreds IF kunde genom ett slumpmål göra 1-0.  
Sen vaknade VAIF pågarna och tog över perioden och matchen helt och hållet. Och Bjärreds IF fick 
koncentrera sig på att slå i väg bollar, bollen skulle tydligen långt bort från planen.  
VAIF pågarna följde gameplan och vinner till slut väldigt enkelt.  
Bra jobbat. Ny vecka nya utmaningar. 
 
P 10 Vit och Svart med Jessicas text. 
Äntligen dags för match. Vi tog oss till Klågerup. Våra killar var taggade, även vi ledare.  
Med 9 spelare så var det lite nervöst i början men vi kom i gång med vårt spel. 
 
Vi använde alla spelarna när vi spelade vårt spel. Killarna hade ett fint passningsspel, använde ytorna 
och förflyttade oss i spelet.  
 
Gjorde vårt första hörnmål.  
Matchen slutade med vinst 2-3. Vilken insats killarna gör !!   
  
Söndag och första hemma matchen. Motståndarna stod Askeröd för. Ett tufft motstånd som använde 
mycket kropp i sitt spel.  
 
Våra killar var lite stressade i sitt spel till en början ,men efter lite peptalk så tog killarna det lugnt och 
spelade fin fotboll.  
Det var många passningar i laget där alla fick vara med.  
Många nya målgörare och snygga mål.  
Vinst med 14-2. 
 
Vi är ett lag tillsammans på plan och utanför plan. Laget före jaget!!  
 
Vill även ge ett stort beröm till domaren Hampus Möller, förklarade och visade tydligt för spelarna i 
båda lagen. 
 
Knatte och Jessica igen. 
Andra gången knatte och lite fler knattar och ledare på plats. Ca 75 knattar.  
Några nya. Varmt  välkomna till VAIF säger vi till de nya knattarna. 
 


