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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Äntligen säger alla i föreningen när Herrar A tar sin första 3 poängare för säsongen och en rättvis 
sådan. 1-3 borta mot VMA IK! 
Helt underbart och årets yngsta trupp med 7 spelare från U 19 och 1 spelare från P 16 laget. 
Avslutar matchen med följande spelare; 
John Sjöstedt 16 år Johan Persson 18 år, Johannes Andersson 19 år, Elias Persson 19 år,  
Linus Petterson 19 år, Axel Petersson 19 år samt Hampus Isberg 20 år. 
  
Isac Munthe Larsson 20 år utbytt i paus skadad. I truppen men spelade ej William Andersson 17 år, 
Tim Krämer 19 år 
Tillsammans med det rutinerade mittbacks paret Kristoffer Lindfors, Joel Vom Dorp,  
Andreas Holmstedt , Oliver Jönevi , Ndem målvakt  samt Eric Skiöld och årets första vinst var bärgad. 
  
Damer A och tillbaka i vinnarspåret med en klar 5-1 vinst mot grannen Dalby/Genarps IF. 
2 två målskyttar i Ida Nilsson och Elin Nilsson. 1 mål av Elin Ullner. 
  
U 19 match nästa helg, äntligen. FC Trelleborg borta. 
Ojämnt antal matcher spelade men 3 lag med inga förluster. IFK Malmö 9 poäng. Ystads IF FF 6 
poäng samt BK Olympic 6 poäng de 2 sista endast spelat 2 matcher vardera.  
 
Ungdomsfotboll. 
 
P 16 Skåne och match borta mot Landskrona BOIS. 
Oavgjort 2-2 hemma i våras men denna söndag kom VAIF ut till spel och vill visa annat. 
Slutsignal Landskrona BOIS-P 16 Skåne 0-8. Ni läser rätt 0-8. 
  
P 16 Sydvästra och vinner hemma mot Hörby FF med 3-0. 
  
F 15 Skåne bortamatch mot FC Rosengård och förlust med 6-1. Ett FC Rosengård nu i särklass med 
några landslagstjejer och en spelare som börjat träna med A-laget. 
  
P 14 förlorar hemma i en jämn match mot FC Bellevue med 3-4 i Gr A. FC Bellevue fortfarande 
obesegrade. 
  
P 13 med våra 09;or hemma förlorar mot GIF Nike med 0-5. 
  
Barnfotboll som vanligt  med 7 matcher. 
9 till 12 år. 
  
Knatte. 
På 4 spelplatser och hela 14 matcher spelade med 7 lag från Veberöds AIF. 
Ja vilken helg vi har fått uppleva! 



2 lag F 14/15 i debut samt 2 lag P 15, Underbart att få skriva! 
 
Ledare i åldersklassen pojkar födda 15 Madelein ”Madde” Nilsson med sambo Markus Larsson,  
My Rydberg, Patrik Cronqvist, Stefan Johansson samt Niklas Sjögren. 
Välkomna till VAIF Familjen alla! 
  
Alla 11 manna lagen vunnit denna helg, förra helgen förlorade alla som det kan svänga på en vecka. 
 
 De 29 matcherna blev till slut 26. 1 träningsmatch som vi inte skriver om mitt i säsongen. 
 
P 10 där ett av lagen vinner på w.o. F 12 Vit skulle mött Furulunds IK, men Furulunds IK lämnat 
serien. 
 
Av övriga 26 matcher finns texter från 25, helt fantastiskt och detta gör veckobrevet så populärt som 
undertecknad får höra nästan varje vecka. 
Tack alla som bidrar till detta.  
 
Här kommer det längsta textmaterialet  från 25 matcher. Håll till godo. 
Hörs på fredag/Staffan 
 
 
Texter från helgens matcher. 
Herrar A med Jims text. 
-lag, VMA IK - VAIF 1-3  
Vi åkte till Arkelstorp för en viktig match mot VMA IK som är placerade 2 placeringar framför oss i 
tabellen. Ett lag som gjort ett fint facit på hemma plan men inte lika bra på borta plan. Vi visste på 
förhand att de är ett hårt arbetande lag som vill spela centralt och gärna på deras stora anfallare, och 
därefter fördela bollen vidare bakom våra ytterbackar.   
 
Under veckan har vi arbetat hårt med vår positionering, en hel del spelmönster som innehåller mycket 
dropp passningar, men även att våra backar våga kliva förbi deras försvarslinjer.   
Matchen går i gång och vi har stort bollinnehav där vi skapar flertal bra lägen.  
 
Vi har börjat få ett lugn vilket syns, de vågar spela på markerad, tar fina löpningar för varandra, och 
snackar och hjälper varandra. I den 36 min får vi utdelning.  
 
Vår egen Koffe 'El Patron' bryter igenom och tar sig upp till deras straffområde, hittar Isac som droppar 
bollen ner till Hampus som spelar direkt till Linus som droppar tillbaka till Hampus som drar direkt med 
högern in ledningsmålet.  
Väldigt fint mål. 
  
I andra halvlek gör VMA 1-1 57 min och man fick lite Malmö City vibbar.... men vi är på rätt väg och 
grabbarna reser sig och tar över igen. 2-1 kommer nästan omgående på en fin frispark av Hampus 
som Oliver når högst på och nickar men målvakten gör en fin räddning där Eric håller sig framme och 
slår in returen.  
 
I den 69 minuten stänger Axel matchen, Andy spelar en fin passning ut på kanten där Axel hamnar i 
1mot1 och slår sin gubbe, inne i boxen lägger han upp den i krysset.   
   
Ett fall framåt för oss, bra match som kunde gett större siffror, men vi tar med 3p tillbaka till byn vilket 
var det viktigaste. Nya tag den här veckan och på lördag är det IFÖ Bromölla borta.   
  
I matchen bör vår backlinje lyftas fram, Koffe och Joel centralt står för en fantastisk match, även våra 
ungtuppar på ytterbackspositioner (Oliver och Elias) följer gameplan på ett utomordentligt sätt.  
 
Emma är stabil i målet vilket gav en trygghet till laget. På mitten krigar vår evighetsmaskin Andy och 
bygger spelet.  
  
Gubben i lådan idag var Hampus som med sin kreativa ådra och finurlighet låg bakom ett flertal 
målchanser.  



De 3 målen bifogade och väldigt inövat     
 
1-0  
Goal 1-0.mp4  
  
2-1  
https://1drv.ms/v/s!AiA1AZaJUEvib8tgJQkafGJLa60  
  
3-1   
https://1drv.ms/v/s!AiA1AZaJUEvicA9p7mzoU-veCXk 
  
Damer A och Niklas text. 
VAIF-Dalby/Genarp Dam Div.3 Sydvästra Skåne 5-1 (4-0). 
Spelare i VAIF: Minna Wetterling, Alexandra Dagner, Basma Abenar, Elin Nilsson, Elin (Nisse) Nilsson 
2, Elin Öjerholm, Lova S W, Klara Bring, Iza Rosen, Elin Ullner 1, Isabelle Roséus, Josefine Isberg, 
Frida Saltin, Majken Wetterling, Moa Nordgren och Ida Nilsson 2. 
Efter en period med matcher där vi inte kommer upp i den nivå som vi kan och vill hålla var det en rejäl 
revanschkänsla i truppen idag. Vi gjorde dessutom några positionsförändringar för att få bättre balans i 
laget. 
 
Direkt i inledningen av matchen hittade vi flera fina kombinationer och skapade anfall som efter åtta 
minuter gav resultat. Hela första halvlek höll vi i taktpinnen och förutom några få djupledsbollar hade 
motståndarna inte mycket till spel på vår planhalva. 
 
Halvtidresultat 4-0 med mersmak bådade gott inför andra halvlek. I paus handlade snacket om att 
fortsätta göra det vi gjort bra men också att vara mer noggranna i försvaret för att inte släppa in något 
mål. 
 
Vi startade andra halvlek bra och bibehöll det fina spelet med mycket bollinnehav. Vi utökar till 5-0 och 
segern kändes säker. Vi släpper i och för sig olyckligt in ett reduceringsmål men det kändes inte som 
någon fara för segern. Sista kvarten blir vi lite slarviga och spelar med för små marginaler på mittplan 
vilket gör att vi får jobba onödigt mycket med försvarsspel men resultatet 5-1 står sig och vi vinner 
rättvist.  
 
P 16 Skåne och Jim igen.  
P16 Skåne A, Landskrona BOIS- VAIF 0-8. 
Efter den tunga förlusten mot Kristianstad FC förra helgen var grabbarna superladdade.  
BOIS som vi spelade lika med i våras är ett bra akademilag som vill spela runt bollen, använder sig av 
tydliga rotationer på kanterna som man får vara uppmärksam på. 
  
Matchen är väldigt jämn de först 30 minuterna, vi ligger bra i våra positioner, luras inte av deras 
rotationer utan grabbarna snackar med varandra och löser uppgifterna galant. Vi ställer om ett par 
gånger och får in några fina mål. I paus har vi 4-0. andra går vi ut och fortsätter på den inslagna 
vägen. 
Vi maler ner BOIS och de börjar ge upp och gå ifrån sin spelidé genom att slå långa bollar.  
Matchen slutar med 8-0 till oss och en riktigt fin arbetsinsats av hela laget. 
 
P 16 Sydvästra med Alberts text. 
VAIF P 16 - Hörby FF 
Bra match där vi tydligt förbättrat oss från förra matchen. I denna match så sprang vi för varandra och 
kämpade som ett lag. Härligt att se många bra prestationer och nya spelare som visar framfötterna.  
3-0 är absolut inte ett orättvist resultat och skönt med en vinst efter en lite svår start i serien.  
 
Vi gör vad vi tränat på med olika varianter på fasta men också även i spelet, hur vi vill spela och de 
olika bitarna 
  
 
 
 
 



F 15 Skåne  och Rickards text. 
En fin match mot FC Rosengård för tjejerna, tufft motstånd såklart då FC Rosengård kanske för 
stunden är Sveriges bästa lag i åldersklassen.  
  
Vi står upp väldigt bra, pressar högt i banan och spelmässigt har vi ett större bollinnehav, vilket så 
klart är anmärkningsvärt och ett väldigt bra betyg till vårt lag.  
  
Dock är FC Rosengård väldigt vassa och tar vara på alla chanser så segersiffrorna för Rosengård 
skrivs ändå till 6-1, medan matchbilden visar att det blev 3-1 till Rosengård.  
  
Oavsett resultat är vi väldigt nöjda och stolta att vi fortfarande med vår lilla och fantastiska trupp spelar 
jämnt mot detta motstånd. På fredag vinner vi mot FC Staffanstorp, återkommer med information kring 
detta. 

  
P 13 med Andreas rader. 
P 13 mot FC Bellevue: 
Efter 1-9 förlust i våras visade vi idag ett bättre spel och bättre inställning. Ledning 2-0 i andra 
perioden vände tyvärr till underläge 3-2 vilket vi kvitterade i slutet av matchen.  
  
Tyvärr avgjorde FC Bellevue med kort tid kvar, surt... 
 
Vi är både nöjda och missnöjda, 3-4 känns jobbigt som slutresultat efter dagens insats.  
Vi visar ändå att vi matchar ett av seriens bästa lag. 
  
F 12 Vit med Mårtens rader. 
Bortamatch mot BK Höllviken brukar bli en tuff fight. Vi startade matchen övertygande och bjuder den 
tillresta publiken på ett drömmål där bollen passerar de flesta spelarna i laget och vår spelare kan 
lägga in en bredsida i öppen kasse. 
 
BK Höllviken har inte många avslut men lyckas kvittera till 1-1 i slutet av första. 
 
Andra perioden spelar vi lite trevande och får se BK Höllviken göra ytterligare en kasse.  
  
Trots det tråkiga underläget som är långt från rättvist så visar tjejerna upp en otrolig moral och kliver in 
med höga huvuden inför sista.  
  
Vilken fotboll vi fick beskåda i sista, rörelse med och utan boll, tekniska underverk samt ett fantastiskt 
lagspel.  
Sista perioden är troligen den bästa vi presterat och vi vinner sista med 3-0 och matchen med 
4-2 totalt. 

P 12 med Andreas text. 
P 12  mot GIF Nike: 
En match mot ett bra lag, vi spelade stundtals bra passningsspel, hade svårt att komma upp i farliga 
lägen. Nikes snabbhet och storlek gav dem övertag och målen rullade in efter hand. Rättvist resultat, 
De var lite större, starkare och bättre idag. 5-0 till GIF Nike.  
 
P 11 och Björns text. 
Helgens match spelade vi borta mot Sjöbo IF.  
Derby mot Sjöbo IF har dom senaste matcherna blivit jämna matcher.  
 
Efter förra helgens match där killarna spelade utmärkt fotboll hoppades vi på en bra match.  
 
Det blev till början jämn match. Men denna match kom vi inte alls upp i den standard vi brukar hålla.  
Verkade som alla spelare hade en mindre bra dag. Trots det var det en jämn match in till sista halvlek. 
Där gick Sjöbo IF ifrån och vann matchen med 5-2. Bara att ta nya tag och blicka framåt.  

   
P 10 och Jessicas text. 
Dags för match och idag stod Lunds BK för motståndet. I sista minuten fick vi in några som var sjuka  
Så de spelare som vi tänkte skulle vila fick spela. Vädret var inte på vår sida alls idag. 



 
Killarna spelar sådan fin fotboll att man får rysningar i kroppen. Det är så roligt att få vara med på 
deras resa som dem gör. 
Även spelarnas föräldrar är djupt imponerade av deras spel. 
 
En av våra killar fick idag göra sitt första mål och så lycklig han var   
Vi åker hem med en storvinst. 
 
F 9/8 och Markus text. 
Lördag 28/8 F9 hemmamatch mot GIF Nike.  
Endast sex spelare var av tre från F8 kom till start mot GIF  Nike på ett regnigt Romelevallen.   
En mycket jämn match, men där jag ändå tycker att vi har spelövertaget i stort sett matchen igenom.  
  
Vi sätter inte riktigt våra chanser, men tack vare en grym målvaktsinsats och stabilitet i försvaret så tar 
vi en säker seger.   
Nikes anfallare var väldigt på hugget så fort vår målvakt släppte bollen och satte våra backar i en 
stressad situation. Något som vi tar med oss och kommer jobba med framöver, att spela oss ur en 
pressad situation.  
   
F 8 och Markus igen. 
Söndag 29/8 knattematcher i Borgeby mot FC  Staffanstorp och GIF Nike.  
  
Vi kom med sju av tolv spelare (på grund av sjukdom), men klarade det utmärkt tack vare bra bredd 
på truppen och stor kämpaglöd.  
  
Vi är spelförande i båda matcherna och den stora skillnaden mellan oss och våra motståndare är 
positionsspelet. Vi håller rätt så hårt på två försvarare och två anfallare, med understöd på båda 
hållen. 
  
Våra motståndare är fortfarande i den fas där nästan hela laget springer efter bollen.  
Det ger oss stora ytor att spela på och vi gör därför många mål i båda matcherna.   
  
P 7 och Markus text. 
  
Lag1 : Började bra mot Uppåkra IF med mycket energi och vilja att spela fotboll som gjorde att vi 
gjorde ett par snabba mål och sen så var det en transportsträcka tills slutsignalen  
Andra matchen så var killarna tyvärr inte alls intresserade av att spela verkade det som då de mest 
stod stilla eller tramsade med varandra så blev en stor förlust mot IF Lödde.  
  
Lag 2: Precis som lag 1 så började de med mycket energi och vilja och gick ifrån till en klar ledning 
mot Åkarps IF som efter lite sämre inställning sista halvleken endast blev ett par mål men en seger 
likväl.  
  
Andra matchen började också bra och böljade fram och tillbaka men med ett par bollars ledning inför 
sista halvleken men där rasade allt. Tokiga beslut och sämre kvalitet i allting gjorde att Värpinge IF 
kunde göra många enkla mål. Fastän killarna pustade till siffrorna i slutet så blev det en förlust.  
  
Förlusten till trots så var det inget fel på kämpainsatsen.  
  
F 7/6 och Elins text och debut i IF Löddes knatteserie 
I söndags samlades 21 (födda 14/15) förväntansfulla och nervösa tjejer inför sina första matcher! 
Som vi dessutom spelade på hemmaplan! 
Matcher mot tjejer födda 13, undertecknads kommentar. 
  
Mycket som var nytt för både ledare och spelare. Från att inte fått ha sina föräldrar på träningen till att 
spela inför massor av publik, motståndare OCH en domare att lyssna på dessutom! 
  
Alla tjejerna skötte sig med bravur och vi kunde stundtals slå flera passningar i rad! 
  
Att få se glädjen hos tjejerna över att äntligen få spela sin första match, det är helt fantastiskt!  



  
Det var 3 trötta ledare som packade ihop och summerade dagen som mycket lyckad! 
  
P 6 med text av My. Ny skribent för pojkar födda 15. 
Våra killar i VAIF P 6, Veberöds AIF Blå och Veberöds AIF Grön hade sina premiärmatcher I 
Hardeberga och inledde IF Löddes knatteserie med att möta Staffanstorp United 1, respektive 
Staffanstorp United 2.   
  
Premiär nervositet och respekt för de äldre killarna saknades totalt. Alla våra killar var taggade på 
match, gick in i närkamper, stoppade anfall, vann bollar och fick då och då till fint passningsspel.  
  
Vi tappade alla räkningen på insläppta mål (mötte killar födda 14 undertecknads kommentar) men det 
kvittade, grabbarna hade väldigt roligt, höll huvudet högt och kämpade in i det sista. Och även om 
koncentrationen föll under deras sista matcher mot  
Bjärreds IF 2 respektive Bara GIF Vit så är vi ledare och föräldrar så stolta över vårt modiga spelglada 
gäng.  
  
  
  
 


