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Hej alla VAIF:are och andra läsare,  
 
Tekniskt strul och tänk på undertecknad som hade veckobrevet i mobilen men hur fan får man 
detta  till datorn? 
 
Tisdag 24 augusti och en stor fotbollshelg är över och 17 matcher med VAIF på planen. Ingen helg 
som gick i VAIF:s färger utan snarare en "skithelg".  
Undertecknad fick leta ända från seniorer ner till 09:orna för att hitta en vinst.  
  
Ordspråket nära skjuter ingen hare gäller Herrar A som även i denna match med ny huvudtränare i 
Jim Gustafsson spelar hemma mot Malmö City FC och en första halvlek som var  bra  och 1-0 ledning 
som borde varit 2-0, men ut i  andra halvlek precis som mot Besa  kvitterar Malmö City FC snabbt till 
1-1,  
  
Strax därefter rött kort för Malmö City FC efter ful fällning och bortsparkad boll. Hjälpte inte utan på en 
hörna gör Malmö City FC segermålet och 1-2.  
  
Surt sa räven men bara att komma igen och till sist kommer första segern.  
  
Damer A får sin största förlust i årets serie och Lunds BK vinner hemma med hela 7-0. Visserligen 2 
lag i toppen först IFK Trelleborg men 0-12 i målskillnad efter 2 matcher efter sommaruppehållet. Har 
sommarvilan varit för avslappnad eller? Nu gäller det att komma tillbaka och inte hamna nere i botten 
av serien.  
Ska skrivas att inget lag ramlar av serien när redan 2 lag utgått.  
  
P 16 Skåne får också säsongens största förlust borta mot Kristianstads FC och 5-0.  
Förlust även i våras hemma men betydligt jämnare siffror.  Denna serie innehåller bara duktiga lag och 
efter 2 omgångar endast Vellinge IF med 6 poäng.  
Ny match på söndag borta mot Landskrona BOIS.  
   
F 12 och matchen mot Lunds BK som inte blev av. 
Lördag 7 augusti kl. 10.00 stod ett gäng tjejer, domare, publik och väntade på spel, men motståndarna 
dök aldrig upp.  
Inga ledare i LBK svarade i  mobil. Mårten huvudansvarig  tränare skriver ett skarpt mail till Lunds 
BK.   
  
Svar från klubbchefen Stefan Jansson och då slår det undertecknad att redan tidigt 70 tal en "stöddig" 
klubb utan någon självkritik utan bara store broders fasoner.   
  
Lunds BK vill ni bli en stor klubb uppför er då på ett  sådant sätt och börja att försöka uppträda som vi i 
småklubbsvärlden gör.  
Stefan Janssons svar ingen självkritik utan bara när vill ni spela matchen?  



  
Mårten ryter till att detta mail inte är om när matchen ska spelas utan att vi kräver en ursäkt från Lunds 
BK.   
  
Ingen sådan kommer och undertecknad ej förvånad för det sitter säkert i väggarna på Klostergården 
att  generation efter generation uppträder arrogant.  
Märkligt att sådant beteende ärvs av en ny generation ledare hela tiden. 
 
 
Knatte.  
Mycket stor uppslutning den 3:e lördag och nästan alla anmälda var på plats och nu är 
medlemsantalet hela 119 knattar/knattor. Hoppas på 125 till slut! 
Många i provträning.  
.  
MFF.  
Lodogorets-MFF. Play-off match 2 och MFF leder med 2-0 i halvtid. Nerverna utanför skjortan och 
vem fan sa att detta är bara en vanlig  fotbollsmatch.  
 
Hörs på fredag och då sätts ett nytt rekord igen i klubben. 7 lag ut i IF Löddes knatteserie och 14 
matcher plus senior och ungdomslag och vi når siffran 30 matcher! 
  
Sammanfattning och texter från nästan alla matcher i helgen.  
Herrar A med Jims text.  
VAIF- Malmö City FC 1-2 
Vi mötte ett Malmö City FC som är ett bolltryggt lag som gärna vill spela centralt i ett första skede och 
därefter få ut bollen på deras ytterbackar för att komma runt på kanterna.   
  
Med den vetskap innan matchen plus två träningar om balanserade vi laget och satsade på en väldigt 
snabb uppställning som kunde hota ytorna bakom deras mittfält (de spelade 3-5-2).   
 
Vi börjar väldigt bra, ligger rätt i våra positioner och arbetar för det mesta i en kollektiv press som gör 
att Malmö City tappar boll eller slår långt tidigt i planen.   
 
Under den första halvlek har vi 5-6 riktigt bra lägen men  
 
Väldigt fint mål där vi bygger upp spelet genom vårt mittfält och Rich vår nye anfallare tar sig runt på 
vänsterkanten, hittar in med bollen till Linus som klackar bollen i mål.  
 
I andra kommer vi ut och inte har samma kollektiva press utan den blir för individuell vilket gör att 
Malmö City spelar igenom oss eller bryter linjerna rätt enkelt de första 10 minuterna.  
 
I den perioden gör Daniel ett par riktigt fina ingripanden. De får utdelning i den 56 min och nästan 
direkt därefter får de rött kort.   
  
Vi börjar  komma in i matchen och skapar ett par chanser, men de sista 20 minuterna får vi inte det 
trycket som vi ville med några taktiska justeringar. I stället får Malmö City 1-2 på en hörna vilket är 
slarv från vår sida.  
 
En första halvlek som vi gör riktigt bra men om vi ska börja vinna matcher måste samma intensitet, 
hjärta och vilja vara i 90 minuter.  
Vi tar nya tag på lördag!  
  
Damer A och Niklas rader.  
Lunds BK-VAIF Dam Div.3 Sydvästra Skåne 7-0.   

Spelare i VAIF: Minna Wetterling, Majken Wetterling, Isabelle Roséus, Alexandra Dagner, Basma 
Abenar, Elin Nilsson, Klara Bring, Moa Ahnelöf, Elin Ullner, Kim Lantz, Josefine Isberg, Frida Saltin, 
Lova S W, Moa Nordgren, Ida Nilsson och Cajsa Wanegårdh.   

En tuff match mot ett bra motståndarlag som var riktigt effektiva. Vi inledde ganska okej och stod upp 
bra mot ett spelskickligt Lunds BK.   



Efter ca 20 minuter tog de över mer av spelet och hittade djupledspassningar som skar igenom våra 
lagdelar och de radade upp målchanser. Efter två snabba baklängesmål var vi helt paralyserade och 
hade knappt tre passningar inom laget.   

Vi tappade boll för enkelt och Lunds BK straffade oss med ett effektivt omställningsspel. Vi har vid 
några få tillfällen något som ändå får räknas som passningsspel men vi är allt för passiva under långa 
stunder och är inte i närheten av att kunna straffa   

Lunds BK som var fast beslutna att köra på i 90 minuter.   

Slutresultatet 7-0 är mycket välförtjänt, men vi kan så mycket bättre och vi får nog ta oss en riktig 
funderare på vad det är som gör att vi för tillfället underpresterar på detta vis.    

U 19 ingen match då Prespa Birlik redan lämnat serien och tyvärr ingen match nästa helg för även 
Kvarnby IK har utgått.  

  
P 16 Skåne och Jim.   
P  16 Skåne A  
Kristianstad FC - VAIF 5-0  
  
5-0 och i vanliga fall skriver man att det inte fungerade. Men jag tycker killarna gör en bra match. Vi 
möter ett riktigt bra akademi lag som hade fått 6-7 nya spelare inför fotbollsgymnasiet.   
De var väldigt bolltrygga och hittade lösningar hela tiden. Vi är bra med i matchen de första 20 
minuterna, sen går det snabbt och de sticker in en boll mellan våra backar och gör 1-0.   
  
Därefter skapar vi ett par bra chanser men utan utdelning. Det blir 2 mål till innan paus där de är 
skickliga i sina spelvändningar.  
  
I andra får vi Nino skadad och River vår mittback blir målvakt. Matchen slutar 5-0, högt tempo, riktigt 
bra teknisk fotboll, tuffa närkamper, riktigt utvecklande! Klart det bästa laget vi mött.  
  
P 14 Sydvästra A och Dennis text.  
Idag åkte vi till Vellinge och spelade match.  
Vellinge IF satte snabbt ett mål och vi växlade upp och satte 2.  
  
Vi förde matchen i 2,5 period men vi fick inte in bollen, det var ribbträffar, stolpträffar och 
målvaktsreturer som vi inte lyckades trycka in.  
  
Vi kämpade hårt men fick till slut ganska många domslut emot oss.  
Vi fick en straff emot oss och ett solklart offside mål som ändå dömdes igenom.  
 
Vi var helt klart det starkare laget men vi fick inte till våra avslut.  
Matchen slutade 7-3 till Vellinge IF och det var inte för att vi var det sämre laget.  
  
F 12 Svart med Mårtens text.  
F 12 Svart-TFK Nova 5-3. Mårten ej på plats. 
  
P 12 med Jespers text.  
En match mot Lunds FF och vi gick in med förutsättningarna och målet att vi skulle fortsätta pressa 
högt och ha mycket boll på offensiv planhalva.    
Vi börjar hyper starkt och vi trycker verkligen tillbaka Lunds FF  längre och längre ner.  
Lunds FF hade inga nycklar för komma förbi vår press och positionsspel och målen rullade in för 
VAIF.   
VAIF åker återigen hem med 3 poäng, bra jobbat killar. Ny vecka nya möjligheter.   
  
 
 
 
 
 



P 10 Svart och Vit med Jessicas text.  
Lördag match borta mot Lilla torg FF.  
Matchen började nervöst men efter första halvlek med bra snack med spelarna så blev spelet mycket 
bättre.   
Mycket bra passningar där alla var med . Bra försvarsspel som sitter i emellanåt. Fina mål . Det var 
vår match från start till slut.  
 
Vi fick låna två killar från P 9, Charlie och Gabriel som gjorde en kanonmatch.   
Ett stort tack till killarna  
Vi åker hem med en  härlig vinst💪  

Idag söndag match hemma mot Kävlinge/Harrie. 
En blöt plan som till en början var tung att springa på.  
 
 Vi började med ett bra spel med fina passningar och fina anfall. Härligt snack på planen mellan 
killarna.  
 
Vi gjorde vårt första nickmål på en hörna. Det var en jämn match mellan lagen. Vi vinner och njuter i 
ett härligt väder med en god vinst. 
Grattis till Benjamin Stålring som fick Grönt kort. Tack till domaren Tim som dömde stabilt med bra 
prat till spelarna!  
  
F 9/8 med Helenas text.  
VAIF:s flicklag födda 2012/2013 spelar denna termin både i serie för F 9 och i Löddes knattespel för F 
8.  
  
Truppen består av 12 tjejer födda 2013, fyra 2012 och en 2011.   
  
Denna helg spelade vi två seriematcher, en mot FC Staffanstorp borta i lördags & en mot Borgeby FK 
som blev uppskjuten från förra helgen till denna söndag.  
  
Vi har bytt serie till den som heter ”svår”.  
Första matchen denna helg var en solskenshistoria i dubbel bemärkelse. Våra tjejer var lite nervösa 
innan matchstart, men det släppte fort. Tjejerna spelade mycket bra, passningar och skott gick vår väg 
och målen rullade in fort.  
Den stora skillnaden mot förra terminen är ändå att våra backar gör ett kanonjobb. Ingen släpps förbi 
till vår målvakt utan en rejäl kamp. 
 
Vi har tränat massor på försvar, för det var vår svaga sida ifjol. Passa på kanter, löpningar & göra mål 
var vi redan bra på ;)  
Efter tio noll räknade vi inte mål mer.  
  
I Borgeby mötte vi motstånd. Det blev en riktigt rolig, jämn och bra match. Båda lagen spelade bra 
fotboll och gjorde några mål. 
 
Vi tror att matchen slutade med ett mål mer till dom.    
  
P 8 och Christoffers och Janes texter.  
Veberöd Grön - Hörby FF, Christoffers text  
Bra spel av killarna, där vi var spelmässigt numret större än Hörby. Killarna försökte verkligen spela 
fotboll. Vi pratade innan om att det är ok att försöka dribbla av sin motståndare (gärna med en 
kroppsfint, som vi har övat mycket på) för att sedan kunna slå en bra passning.   
 
Killarna gjorde detta mycket bra, även om hjärtat var i halsgropen när våra mittbackar även tänkte att, 
det är ingen dum ide att göra så....   
  
Vinst med 3 bollar.  
  
 
 



Veberöd Grön - GIF Nike, Christoffer text   
Tuffare och jämnare match mot GIF Nike än mot Hörby FF.  
Vi fick ett väldigt sent återbud, så vi hade bara en avbytare vilket märktes i den andra matchen, där 
några av killarna blev trötta. Det blev även extra knepigt då avbytaren behövde gå på toaletten och var 
borta i 5 minuter, då gick några killar på knä. Men som de kämpade ändå!   
  
Men precis som förra matchen jobbade killarna med det som vi hade kommit överens om inför 
matchen, men vi räckte inte riktigt till i den här matchen  
Förlust med en boll.  
  
Text av Jane   
VAIF Vit mötte GIF Nike i första matchen och Torn 1 i andra matchen.    
  
Båda matcherna startade med att vi hamnade i underläge då vi var lite avvaktande för att sedan trycka 
gasen i botten och springa om de andra lagen och få övertaget.  
  
Båda matcherna slutade med fördel till VAIF  Killarna fick till många fina passningar, lite kroppsfinter 
och hårda skott på mål. Det vi ska jobba lite extra på är att vara på hugget direkt vid startsignal.  
 
Vi hade oxå äran att ha domare som vi tycker var väldigt duktiga.  
 
Lyhörda för killarna och försökte verkligen hjälpa dem under matchens gång  
  
Veberöd Svart - Uppåkra IF, Christoffer text.  
En match som bjöd på mycket kamp och hjärta än skönt lir.   
  
Matchen böljade fram och tillbaka, så killarna fick springa mycket.  
Men mitt i all kamp så bjöds det även på finlir, där vi försöker ha en spelidé och ett passningsspel.   
Killarna börjar mer och mer hitta rätt i sina positioner och vad de ska göra i de olika spelmomenten.  
  
Resultatet då? Jo, vi lyckades med matchens absolut sista spark avgöra matchen till stor glädje för 
killarna och ivrigt påhejade av hemmapubliken.  
  
Veberöd Svart  - Torns IF 2, Christoffer Text.  
En match där vi började väldigt bra, med hög press och bra spel, där vi leder med 2 bollar efter första 
perioden. Sen blev killarna nog lite självsäkra och vi gick ner betydligt i tempo och tappade vårt fina 
spel.   
  
Än en gång blev det mer hjärta och kamp än finlir. Här var Torn det starkare laget, och det blev en 
förlust med 3 bollar.  
  
Precis som Jane vill jag också berömma våra domare Ida, Zack och Noel som gjorde ett bra jobb 
på Romelevallen!  

  
 
P 12 Vit med Joakims text. 
 En match mot Janstorps AIF och vi gick in med förutsättningarna och målet att vi skulle pressa högt 
och ha mycket boll på offensiv planhalva  
  
Vi börjar urstarkt och vi trycker verkligen tillbaka Janstorps AIF.  
 
De får inte ha mer än 2-3 pass inom laget sen har vi tagit tillbaka den.  
 
Målmässigt hänger Janstorps AIF med i början av matchen, men när halva matchen har gått så blir 
det lite islossning och vi gör 3 snabba mål.   
  
En fantastisk insats av killarna som ser till att vi tar hem 3 poäng  
Slutresultatet 6-2 med mycket mersmak.  
 



 
P 10 och Björns rader. 
I söndags spelade vi mot Malmö City FC på bortaplan.   
Killarna gjorde en stabil insats. Vi var på tårna direkt och spelade mycket fin fotboll.  
 
Härligt att se killarna slå krossbollar som resulterade i många mål samt målchanser.  
 
Vi tog ledningen efter två minuter. Sen kontrollerade vi hela matchen som slutade 9-2 till VAIF.  
 
 


