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 Staffans sammanfattning vecka 34 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Ännu en fotbollshelg är över och en bra sådan för Veberöds AIF. 
Alla föreningens lag som spelar med tabell vinner sina matcher samtliga, detta händer i princip aldrig, 
men denna helg har det skett. 
Herrar A, F 16, P 16, F 14, P 14, F 13 samt P 13. Grattis alla! 
 
Herrar A fortsätter sin imponerande vinstrad och vinner till slut med klara 6-1 mot Näsby IF efter 
underläge 0-1 och 1-1 i halvlek. 
Näsby IF ett "snackelag", men när orken tryter i andra halvlek visar VAIF vad träning innebär och till sist 
en lätt seger. 
 
Skrev tidigt i våras att vårt A-lag måste ha en kille som gör minst 10 mål per säsong gärna 15 och nu 
visar "Vigge" upp gammal mål form med 3 mål i lördagens match och nu uppe på 14 mål kan bli uppåt 
20 innan säsongen är slut. 
 
7 matcher kvar och på lördag borta mot Rydsgårds AIF och undertecknad skriver årets svåraste 
bortamatch. Klar minus statistik mot Rydsgårds AIF på bortaplan, tyvärr. 
4 förluster och 1 vinst under en 10 års period.  
 
120 procent satsning när Rydsgårds AIF möter Veberöds AIF och i år också Janstorps AIF. Båda ses 
som derbymatcher även om lagen ligger i 2 kommuner. Lunds kommun och Skurups kommun  
I lördags dags för returmatch Rydsgårds AIF-Janstorps AIF 1-0. 
10 gula och 2 röda i våras blev i denna retur 11 gula och 1 rött till Veberöds påg Daniel Döhle. 
Dessa 2 matcher har inte varit något för "snälla pågar" på plan haha. 
 
Jättetacksam för alla som förser undertecknad med resultat från lagets matcher. 
Nils-Åke S, Stefan P, Mårten L, Jonas A och i år mest Mikael P (Axels P:s pappa) som i lördags med 
SMS även skickade rörliga bilder från matchen på Romelevallen till undertecknads mobil. Helt 
fantastiskt! 
Det blir en nagelbitare match på lördag, låter naglarna växa till lördag! 
 
Sammanfattning av helgens alla matcher. 
Herrar A med Daniels text. 
Grattis från undertecknad och frågar om Daniel varit med på kvällen på Niromas? 
Stort tack! En mycket trevlig kväll på Niroma efter matchen, många eldsjälar från föreningen 
representerade. Kul! 
 
Vi startar matchen mot Näsby IF på ett övertygande sätt. Vi pratade inför om vikten att ha tålamod och 
arbeta metodiskt. Helt på det klara med att vi var betydligt bättre tränade än motståndarna, de skulle 
krokna och det skulle vi utnyttja. Tyvärr blir det grus i maskineriet när Näsby helt ologiskt hittar nätet 
efter en kontring, 0-1 i min 20. Efter detta går kollektivet ner sig rejält och försöker hitta på hemmapatent 
lösningar istället för att hålla sig till gameplan. En individuell prestation av Alvaro som skickar upp en 
projektil i motståndarnas kryss till 1-1 räddar vårt ansikte i första halvlek. Det plus en fantastisk 
dubbelräddning av Oskar i målet gör att frustrationen inför halvtidsvilan kan hållas lite i schack. Men 
bara lite! 
Otroligt missnöjda och tydliga gentemot varandra att prestationen i första halvlek var långt ifrån 
tillräcklig.  
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Killarna tar tag i taktpinnen och visar på lyhördhet från vilan genom att jobba in 2-1 från Vigge i min 65. 
Kort därefter gör inhopparen Song 3-1 och motståndarna kroknar rejält. Glädjande att vi fortsätter 
trumma på vilket ger oss revansch på den skrala insatsen innan halvtid. Nästa inhoppare, André, sätter 
4-1 innan Vigge kliver fram två gånger om till slutresultatet 6-1. Härligt! 
 
Positivt resultat utan att för den sakens skull ha någon super prestation bakom, det visar prov på styrka. 
De övriga inhopparna, Hugo/Pippo/Moberg ska också ha en eloge för proffsig inställning! Deras insats 
gör att vi kan bibehålla och även trycka upp tempot ytterligare. Något motståndarna inte behärskar och 
då tappar humöret.  
 
Kommande helg väntar Rydsgårds AIF på bortaplan, en tung match där vi behöver steppa upp några 
nivåer. Maciej fick sin tredje varning men till matchen får vi tillbaka viktige Joe. Hoppas på bra support i 
vanlig ordning! 
 
Lagkapten Kristoffers rader. 
Väldigt skön seger i lördags, hela laget steppade upp och visade vart skåpet ska stå. Vi går upp och ner 
i prestationen under matchen men vi löser 3 poäng i slutändan vilket trots allt är det viktigaste. Vi börjar 
matchen bra men dippar i andra delen av första halvleken. Resultatet i paus är 1-1 och hela laget och 
staben är alla överens om vad som behöver göras i den andra halvleken. Vi går ut och gör en riktigt fin 
andra halvlek, bra fokus och bestämdhet från samtliga. Målproduktionen kommer igång rejält och Näsby 
mer eller mindre ger upp. Truppens fina bredd visar sig väl idag, spelarna som började vid sidan om 
kommer in och ger oss en extra växel vilket var riktigt roligt att se. Vi fortsätter trumma på och det är 
med glädje och förväntan man ser fram emot en bra träningsvecka och ny tuff match mot Rydsgård till 
helgen. Jag kommenterar normalt inte enstaka spelare men idag vill jag ge extra beröm till både Alvaro 
och Oskar som båda gör riktigt fina prestationer och hjälper laget till 3 poäng.  
 
F 16 med Peters text. 
Vi spelade en hemmamatch i Blentarp mot Båstad. Moa och Tuva i F04 fick chansen att spela med oss 
denna fredagskväll. Båstad krigade på bra men räckte inte till. Efter ett tag skiftade vi positioner på våra 
spelare och vissa tjejer spelade på platser där de aldrig hade spelat förr. Vi vinner matchen med 9-0 
och som tur var hade Båstad en mycket duktig målvakt. Nästa match blir det betydligt tuffare motstånd 
då vi möter Fortuna i Veberöd. Vill passa på och tacka Moa och Tuva för hjälpen. Bra jobbat tjejer! 
 
P 16 med Stefans text. 
Vi spelade mot Gärsnäs AIS i fredagskväll. Gärsnäs är anmälda för 9-manna fotboll men ringde i 
veckan och sa att de var tillräckligt med folk så att vi kunde spela 11-manna istället. 

När de kom till matchen var de endast 11 spelare men stod fast vid sitt beslut att spela 11-manna. Vi 
förde spelet under hela matchen men hade svårt att sätta bollen i mål under första halvlek.¨ 

Fridh har nött en hel del spelövningar och teknik under en tid nu och detta börjar sätta sig. Vi vinner till 
slut med 5-0. En skön vinst för ett gäng killar som inte är jättevana vid att vinna. 

Till helgen har vi en svår bortamatch mot ett välspelande BK Höllviken. 

 
F 14 och Jennys text. 
Bortamatch mot Gärsnäs AIS. 
Lite halvloja tjejer i omklädningsrummet men så fort de kommer ut på plan så taggar de till. Gärsnäs är 
svåra att möta, de gillar att tjonga bollar och har bra krut i dojjorna. De spelar väldigt fysiskt och lägger 
en del energi på att gnälla på allt och alla. Vi försöker att hitta vårt spel nämligen att passa oss fram till 
avslutsläge.  Vi bränner några bra chanser, men ger aldrig upp.  Vi gör några enkla misstag i försvaret 
och låter dem komma till enkla avslut.  
Vi vinner matchen rättvist med 5-3 och är nöjda med en härlig laginsats och dina prestationer på alla 
positioner.  
 
P 14 med Henriks rader. 
Det blev en match där vi var det bättre laget sett över hela matchen. Första & tredje halvlekarna så var 
vi bäst medan Hyllie var starkare i den andra. Killarna har tagit till sig och omsätter det vi tränat på. Ex 
komma högre upp i plan, komma till avslut och vara tryggare med boll. Vi kom till oerhört många avslut 
med flera frilägen men där vi får vi träna på att bli mer kyliga när vi får lägena. Någon i publiken hade 
räknat till 18-3 i avslut, i vår favör. Kändes säkert i tredje där deras sista reducering kom i sista minuten. 
(resultat 2-3) 
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F13 och Jenny igen. 
Hemmamatch mot Rydsgård/ Skivarp. 
Nya motståndare i denna serie vilket alltid är trevligt.   
Tjejerna är laddade och vi tar tag i matchen från första minuten.  Det är i princip spel på deras planhalva 
hela matchen och vi är grymt ineffektiva i våra avslut. Tjejerna fortsätter dock att jobba på och passa 
runt bollen.  
En rättvis seger med 5- 2 till slut. 
 
F 12 Lag Svart och Henriks text. 
Lag Svart: Efter matchen mot Furulunds IK var det tid för Lag Svart att spela match mot FC Rosengård 
som vi mött flera gånger innan och vi visste att det skulle bli tufft. Men inte heller i den här matchen fick 
vi igång spelet även om vi i korta perioder ryckte upp oss så blev det inte någon av de bästa matcher vi 
har spelat. FC Rosengård vann matchen med 4-0 och vi tar nu nya tag och ser framemot två nya 
matcher till helgen som kommer. 
 
F 12 Lag Vit och Henrik igen. 
Lag Vit: I lördags tog vi emot Furulunds IK hemma och det blev en match som böljade fram och tillbaka 
men vi hade förtvivlat svårt att göra mål. Motståndarna var duktiga och spelade fin fotboll och vi fick inte 
riktigt igång vårt spel den här dagen. Vi fick till slut se oss besegrade med 3-0. 
 
P 12 Lag Svart och Lag Vit och Richards rader. 
Fina insatser av P06:s i helgen där vi mötte BK Höllviken i B-serien på lördagen och LB07 i A på 
söndagen. Bra inställning och fint spel resulterade i en stabil seger med 8-3 mot LB07. Tyvärr förlust 
mot Höllviken med 5-3, där de gjorde två mål i sista minuten, men likväl en mycket bra insats, men vi 
orkade inte riktigt med jobbet sista 10 minuterna. 
 
P 11. 
Vinst med 7-3, P 11 var det bättre laget och vann rättvist mot ett fysiskt Spjutstorp. 

P 10 Vit och Jims rader. 
A1, Malmö FF vinst 8-1 
Match mot tekniska och snabba MFF killar.  
Vi fortsätter med vårt offensiva spel, 1-4-1. Vilket även denna match gör att vi vinner boll högt upp och 
idag är vi effektiva framför mål och sätter många av våra chanser. Glada killar som åker hem med en 
vinst, 8-1. 

P 10 Svart och Jim igen. 
C2, BK Höllviken vinst 11-1 
Vi tar tag i matchen direkt och killarna får igång ett bra spel som resulterar i många mål och många olika 
målskyttar. Våra tre målvakter för dagen hade inte mycket att göra utan det var full fart framåt. Vinst 11-1. 

P 10 Grön och Jespers text. 
VAIF vs IFK Ystad  
Eller man kanske kan säga Goliat vs David hahaha. Vad föder dom killarna med nere i Österlen?  
 
Bra kamp mellan lagen med massor med målchanser, skärpan fanns inte 100 % med oss idag men vi 
har något som vi alltid kan plocka fram när vi har lite grus i maskinen: pannben.  
Vinst 5-4 till VAIF 
 
F 9. 
Vinst 4-0. Text kommer på fredag. 
 
P 9 och Jespers text. 
VAIF vs Skurup  
En rolig match med fint passningsspel från båda lagen. Den stora skillnaden idag var att VAIF är 
betydligt position säkrare än Skurup.  
Vinst 6-3 till VAIF 
 
P 8 med Fredriks rader. 
Idag har vi spelat premiäromgång i IF Löddes knatteserie efter sommar uppehållet. 
Något desarmerad styrka till trots o lite ringrostig, så kämpade killarna riktigt bra. Tyvärr förlorade vi 
våra matcher idag, men hade lika gärna kunnat vinna oxå. Vi tar nya tag till nästa omgång o tränar på 
med gott mod. 
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