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 Staffans veckorapport vecka 36 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Då tar Herrar A en viktig poäng borta mot IF Lödde och matchen slutar 1-1 efter VAIF ledning av 
Hampus Isberg med kvittering drygt 5 minuter senare. 
Med detta resultat höll i avståndet till IF Lödde i tabellen, bra resultat i de flesta matcherna och GIF 
Nike-IFK Simrishamn slutar 1-1 och då  bara 2 poäng som delas ut där. 
 
Tomelilla IF samt Råå IF förlorar sina respektive matcher  och de 3 sista lagen med 3-2 samt 2 poäng 
efter 6 omgångar och kommer att få stora problem med att hålla sig kvar i division 3 2021. 
 
GIF Nike på kvalplats med 4 poäng och VAIF med 9 poäng känns bra men absolut behövs fler poäng 
och ny 6 poängsmatch på lördag när Kulladals FF kommer på besök med sina 6 poäng i bagaget. 
 
Damer A förlorar även sin 2:a match av 3 och kanske var förhoppningar för stora på laget efter alla 
vinster träningsmatcherna? 
 
Helt nytt lag flera spelare  som har haft uppehåll med sin fotboll och året får nog vara en start på 
längre sikt än bara 2020. 
 
U 19 förlorar borta mot Ystads IF FF med 3-1, men likväl  en  hyfsat nöjd Henrik.  
 
Jim som huvudtränare för U 15 samt U 13 och 4 lag gick ALL IN denna helg 4 vinster och 12 poäng 
när helgen kunde sammanfattas. 
  
U 15 med Håkan och Patrik som ass. tränare och U 13 hjälper Daniel till och när U 13 och U 15 
spelade samtidigt hjälpte även Jenny till med coaching av U 13 matchen. 
 
Jim var "bara" med på 3 matcher av 4 haha och kunde inte klona sig på söndagseftermiddag. 
 
U 15 Skåne i en stentuff drabbning i Malmö med 9 gula och 2 röda och när krutröken skingrat sig stod 
Veberöds AIF  som vinnare med 2-1.  
 
Målskyttar. Hampus Möller samt River Paulsson. 2 gula ger ett rött och avstängning till helgen. 
Skribenten avslöjar dock inte namnet haha. 
 
U 15 Sydvästra Gr C (medel) vann med 4-2 mot Svedala IF. 
 
U 13 Sydvästra Gr  A (svår) vinner sin match mot ett obesegrat Lunds BK med 4-2 och en bra 
genomförd match. 
U 13 Sydvästra Gr C (medel)   vinner slutligen även detta lag med   hela 7-1 mot Staffanstorps 
United.  
 
F 14 uppe i  Hässleholm och match mot FC Hessleholm  och ett av de bästa lagen i Skåne och åker 
hem med en härlig vinst med 3-2. 
 
Summa summarum en bra helg och fler vinster än förluster. 
 
U 19 viktig match på söndag och Kulladals FF väntar på Romelevallen. 
Först Herrar A på lördag mot Kulladals FF. Ännu viktigare! 
 
U 19 ska till varje pris inte bli sist i serien för då riskerar laget att åka ut från division 2 och med samma 
lag nästa år vill vi alla VAIF:are ha laget i division 2 2021! 
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FC Trelleborg 2 redan utgått och endast 1 lag som får lämna division 2 Södra i år. 
 
4 seriesegrare i division 3  i höst ska ha en division 2 plats och de 2 division 2 serierna ska 4 lämna, 
men i Södra har redan FC Trelleborg 2 utgått ur serien. 
 
En klar ändring de senaste 2 åren är att föreningens ungdomslag från 9 och 11 manna spel flyttat fram 
sina positioner i Skåne och nu spelandes i Gr A  (svår) eller Skåneserien. Klart imponerande! 
U 19 . Division 2. 
U 15. Skåneserien. 
F 14. Sydvästra Gr A (svår). Kanske det ungdomslag som spelar i tuffast serie där lagen kommer mer 
än från det Sydvästra området. 
U 14. Sydvästra Gr A (svår). 
U 13. Sydvästra Gr A (svår). 
 
Kommenterar ej de yngre lagen som spelar serielöst mer än konstaterar att det ser bra ut även i de 
yngre åldersklasserna och framtiden. 
 
Stark knatteverksamhet och oftast 2 lag i 7 mannaspel i samma åldersklass ger detta resultat om 
korten sköts på ett bra sätt. 
 
Här kommer ett rekord i antal texter från helgens matcher plus några texter från förra helgen 
också. 
 
Håll till godo slå upp en kopp kaffe och läs en nästan hel roman. 
Hörs på fredag/Staffan 
 
Herrar A med Tommys text. 
Efter en mindre bra prestation i förra matchen borta mot Nike där vi förlorade med 1–0, så var dagens 
match hemma mot Råå superviktig att vi fick alla poängen med oss hem. Vi vinner med 3-2 i en match 
som jag tycker vi har bra koll på dem första 30 min och kunde med lite flyt gjort ytligare fler mål på 
dem. Får ett tidigt ledningsmål genom Besnik (Friläge) redan i den 3 min och gör inget misstag för en 
gångs skull fick vi en tidig ledningen i en match. 2–0 kommer genom en straff i den 15 min som Besnik 
enkelt lägger in i mål och i det läget kändes det bra med en två måls ledning.  
 
Vi har haft en liten tendens att släppa in enkla mål i år och det gör vi i den 40 min då dem får ett inkast 
som rinner igenom alla och deras FW skjuter in bollen enkelt i mål och så var det match igen. Andra 
halvlek så skapar vi många målchanser med ribbträff och friläge som inte vill gå in, men vi skulle få ett 
enkelt mål i den 62 min där Jönsson spelar in bollen till vår FW men dem styr den i eget mål istället.  
 
Efter detta skall vi döda matchen med dem chanser vi skapar, men istället så gå deras mittfältare förbi 
4–5 av våra spelare och så var 3–2 i stället med 20 min kvar av matchen. Dem skapar några 
halvchanser och vi skapar några chanser också, men detta står sig tiden ut och dessa 3 poäng är så 
viktiga för serien. 
 
Andra halvlek är inte bra spelmässigt med nästan bara långboll och väldigt lite anfallsspel från båda 
lagen tycker jag. Vi sliter hårt alla på plan och en stor eloge till dem för sitt 100% jobb på plan som 
gjorde att vi vann denna match. Jönsson gör sin första match från start på vänsterkanten och gör det 
mycket bra,  
 
Isberg på mitten gör sin klart bästa match i VAIF tröjan i år, Isac på högerbacken gör också sin första 
match från start och honom kommer vi att få stor nytta av i framtiden. Vi hade alltså 3 juniorer från 
start (två på bänken) och det är skitcoolt att vi kan göra detta i VAIF och tror på våra egna produkter.  
 
Nu har vi IF Lödde borta nästa lördag kl. 15.00 som är stor favorit i serien men som har startat lite 
sämre, så det kommer att bli en tuff utmaning för oss men häftig. Men ingenting är omöjligt och vi får 
tillbaka lite fler spelare också till den matchen, sedan får väl veckans träningar och status på 
spelarna avgöra hur vi ställer upp.  
 
Johan P från U19 och William som satt på bänken och som inte fick spela igår, men er inställning är 
superbra och ni hjälper verkligen till med allt sidan om man ber er om, och er tid kommer i A laget det 
är jag säker på. 
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Sedan har ni en laget och målen mot Råå IF och info om dem spelare som inte spelade idag. 
 
Agge studier i USA, Andy axelskadad, Linus Fotskada, Hugo, Eric, Daniel och Maciej bortresta, Viktor 
av personliga skäl 

Målgörare 
03´ 1–0 Besnik Rustemaj 
15´ 2–0 Besnik Rustemaj “straff” 
40´ 2–1 John S 
62´ 3–1 Självmål (Jönsson) 
70´ 3–2 Mohammad K 

Startelvan: 
33. Johan Jönsson (MV), 5. Ted Hörman, 3. Joel Vom Dorp, 7. Kristoffer Lindfors (K), 12. Isac 
Munthe, 19. Axel Petersson, 8. Hampus Isberg, 17. Henrik Ilmanen, 11. Besnik Rustemaj, 10. Mattias 
Jönsson, 14. Selmir Halilovic 

Avbytare.13. Dante Kolgjini, 2 William Andersson, 20, Filip Qvist, 1. Hampus Ekdahl (MV), 4. Johan 
Persson U 19. 

1–1 borta mot Lödde IF 
1–1 borta mot Lödde är väl ett rättvist resultat om man ser till hela matchen, men visst skulle vi gjort 
både ett och två mål mer på dem solklara målchanser vi skapar i matchen. Vi håller oss till 
matchplanen och flyttar vårt lag mycket bra som vi vill, och samtidigt när vi vinner bollen så är vi 
superfarliga i våra omställningar framåt. 

Vi visste hur Lödde spelade och att dem skulle ha mycket boll var vi väl medveten om, sedan så ligger 
vi rätt och dem kommer inte längre än till 16–20 meter från vårt mål innan det är stopp. 1–0 (15 min) 
gör vi genom Hampus Isberg som driver bollen förbi deras försvarare och snyggt ligger in bollen över 
målvakten, Isbergs första mål i serien och ett mycket snyggt sådant. Sedan har vi ett friläge några min 
efter 1-0 målet där Selmir kommer fri mot målvakten men väljer att spela bollen till Besnik som tyvärr 
står offside när han rullar in bollen i öppet mål 
 
I stället gör dem 1-1 i den 22 min på ett inspel från kanten där vi inte hinner täcka skottet. Detta står 
sig till halvlek och då har vi haft bra läge att göra fler mål genom Selmir och Besnik, men där vi inte är 
tillräckligt noggranna i avsluten. En bra första halvlek från vår sida med hårt jobb och vi skapade 
tillräckligt för att leda den tycker jag. Andra halvlek är väl som den första där Lödde har mycket boll 
och driver på och vi ställer om bra när vi väl får tag i bollen. 
 
Tyvärr så har vi för korta anfall där vi inte håller i bollen eller tappar den för enkelt, så vi kan vila på rätt 
sida lite och etablera ett bättre anfallsspel. Vi får jobba hårt i den andra halvlek och mycket 
försvarsspel från vår sida, detta gör vi mycket bra och dem skapar inga riktigt farliga lägen för oss.  
 
Vi gör tre byten en bit in andra då Eric byter mot Mattias, Henrik byter mot Magic och Joel får en 
huvudskada (sydd och klar till nästa match) så Hugo kommer in där istället. Alla tre gör det mycket bra 
och visar att dem verkligen vill vara med i startelvan. 1 poäng borta mot Lödde är helt okey då dem är 
ett mycket bra lag som absolut kommer att ta sina poäng för att komma från där nere.  
 
Stort plus till vårt försvar med Johan därbak som gör det mycket bra, Isberg på mitten gör sin klart 
bästa match, Selmir där framme är ett ständigt hot för våra motståndare och är mycket duktig.  
 
Vi har nu spelat 6 matcher och tagit poäng i fem av dem och endast förlorat en (Nike borta) och det är 
klart bra gjort, sedan skulle vi kanske haft några fler poäng men sådan är fotbollen och det brukar alltid 
jämna ut sig. 
 
Ny match på lördag hemma mot Kulladal 14.00 som ligger tre poäng efter oss, så snacka om viktig 
match för båda lagen inför dem 5 sista omgångarna. Så vi hoppas på stort stöd från alla VAIF:are på 
idrottsplatsen och utanför till denna match. 
 
Linus och Andy skadade, Martin, Viktor, Tim utanför truppen, Filip Jobbade. 
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Lödde IF - Veberöds AIF 1–1 (1–1) 

2020-08-29 Tolvans IP Lödde, 50 betalande. 

15´ 0–1 Hampus Isberg 
22 1–1 Emil J 

 
Damer A med Elins text. 
Det var dags för tredje matchen på en vecka och kanske den tuffaste. Vi gör en bra uppvärmning och 
hade pratat innan matchen om att få ihop laget och inte bli så långa i laget(ha för långt mellan 
lagdelarna). Vi pratade om vikten av att ha mod och ge 100%. 

Väldigt snabbt gör Rydsgård/Skivarp 1-0 men vi kan kvittera 10 minuter senare. Vi försöker jobba på 
men det vill sig inte riktigt idag heller och vi har svårt för att hitta rätt i våra positioner och få ut något 
av vårt spel.  
 
Vi ligger under med 3-1 i halvlek och går in med bra energi i andra halvlek. Efter en stund gör dock 
Rydsgård/Skivarp mål igen och vi ligger under med 4-1. Vi spelar väldigt mycket på djupet istället för 
att ha tålamod och rulla runt bollen inom laget, det är dock svårt att rulla runt för vi rör oss inte 
tillräckligt bra för att hjälpa vår lagkamrat som har bollen.  
 
Vi reducerar till 4-2 och får lite mer energi fram tills motståndarna får en straff med 5 minuter kvar 
ungefär. Vi lyckas trycka in en boll till och slutresultatet blir 5-3 till slut. 
 
Vi har en del saker att jobba på organisationsmässigt och även fotbollsmässigt, men vi måste ha 
tålamod och ha i åtanke att vi är många som aldrig spelat ihop innan, många som inte spelat 
seniorfotboll innan, nytt spelsystem för många och att det kommer ta lite tid att spela ihop oss. 
 
När vi väl spelar så som vi vill så går det jättebra, men vi måste komma dit oftare helt enkelt. Trots att 
domaren gör konstiga domslut som vi inte alltid håller med om så är det viktigt att inte lägga energi på 
det utan bara acceptera.  
Även om vi blir frustrerade under matchen så har vi ändå en god stämning och positiv anda matchen 
igenom.  
Ny match på söndag hemma mot Sövestad! 
 

U 19 och Henriks text.     Ystad IF FF – U19 

Vi börjar matchen riktigt bra där det är vi som för spelet. Vårdar boll, vänder spelet och har etablerat 
spel. Dock så slår vi bort många passningar helt i onödan. Vi tar ledningen tidigt i matchen efter fast 
situation där vi trycker in bollen. Ystad är bra lag med vassa spelare framåt men de skapar ingenting. 
Vi får friläge efter fin framspelning men domaren blåser för offside. Omöjligt att se där vi stod men den 
kändes tveksam. Plötsligt får de ett läge och gör 1-1.   

Samtidigt tvingas vi till byte, det blir inte ordnat spel från oss och Ystad tar över. De tar sedan 
ledningen efter motlägg där bollen studsar fram till en fri (offsidestående?!) spelare som trycker in 
bollen. Tungt. 

I andra halvlek skapar vi flera bra chanser där vi bl. a har ens stolpträff. Vi ändra också för att försöka 
få mer tyngd framåt. Bli mer böljande spel och det öppnar upp sig när vi går mycket framåt.  

Ystad gör 3-1 på nick. Vi lyckas inte få in reducering trots flera bra chanser. Domaren som annars 
dömer div 5 & 6 tyckte det var mycket roligare att döma denna match eftersom det var spelande lag 
och mycket färre långbollar (”tjongande”). 

Vi gör många bra saker men har för tillfället inte tyngden framåt eller självförtroendet att sätta 
chanserna när de dyker upp. Nya tag… 
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U19 – GIF Nike 
Första halvlek spelar vi bra och trevlig fotboll. Behåller bollen inom laget, använder både bredd och 
djup och skapar riktigt bra lägen. Bland annat via inlägg, vilket vi tidigare inte lyckats alls med. Vi 
sätter dock inte någon av chanserna vilket kan förklaras av bristande självförtroende, skärpa och en 
bra målvakt.  

Andra halvlek är inte alls lika bra från vår sida. Dock visar killarna enorm moral när vi med 15-20 min 
kvar verkligen visar att det är vi som ska vinna matchen. Killarna trummar på och tror på det. 
Resultatet kommer i en omställning där vi gör 1-0. Härligt!! Spelar av matchen och tar 3p. En klart 
mycket bättre insats än premiärmatchen!! 
 
 
U 15 och Jims rader.      U15 Skåne, Kulladals FF – VAIF 1-2. 
Mötte ett duktigt Kulladals FF som kommer vara med i kampen om seriesegern. Första halvlek är vi 
klart bäst och skapar mycket chanser, men Kulladal är duktiga i deras omställningar. 

En tuff match med mängder av gula och röda kort, dock en riktigt bra domare som satte en nivå och 
var konsekvent.  Vi vinner med 2-1. 

U15 Syd C, VAIF -Svedala 4-2 
Tredje raka segern och väldigt stabilt spel. Vi är rätt överlägsna men sätter oss i en 1-2 situation när 
det återstår 20 min.  

Grabbarna tar tag i det och gör 3 mål. Vi vinner med 4-2. 
 
F 14 med Henriks text.  
Bortamatch mot FC Hessleholm, ett lag som vi inte visste särskilt mycket om mer än att de har vunnit 
de flesta matcher hittills under året i serie A. Tjejerna är taggade, tar kommandot direkt och spelade 
riktigt bra i första perioden och tar ledningen med 1-0. I andra släpper vi in hemmalaget i matchen och 
de styr spelet helt och hållet, det blir passivt och ofokuserat från vår sida. Vi behåller dock ledningen 
och inför tredje perioden leder vi med 2-1. Efter en lättare "uppsträckning" i pausvilan tar tjejerna åter 
tag i taktpinnen, styr spelet och vi vinner till slut välförtjänt med 3-2. 

U 14 och Andreas text. 
Första matchen mot Dösjöbro IF var en onödigt jämn match. Vi skapar flest chanser och har mycket 
bollinnehav men slår bort lite enkla passar som resulterar i farliga kontringar. Vi vinner matchen med 
4-3. 
 
Andra matchen var mot Lunds BK och i veckan har vi pratat om att vårda bollen och vara mer 
aggressiva i närkamperna. 
Det lyckades vi med och kunde kontrollera hela matchen och skapar mycket framåt och släpper till 
väldigt lite bakåt.  
 
En riktigt bra genomförd match av killarna där alla tar jobbet. Vi vinner med 5-1. 
 
U 13 och Jim igen.             U13 Sydv A, VAIF – Lunds BK 
Duktiga obesegrade LBK stod för motståndet, klara seriefavoriter med deras trupp bredd och spets.  

Vi ändrade taktik inför den här matchen och satsade på ett omställning spel där vi arbetade 
konsekvent med att stänga spelytor för LBK. 

 Det lyckades väldigt bra och LBK fick ha mycket boll på deras egen planhalva.  

Vi vinner med 4-2! 

U13 Sydv C, Staffanstorp United – VAIF 1-7 
Möter obesegrade Staffanstorp United där spelet i första halvlek inte fungerar.  

Lite ändringar inför andra och tredje gör att vi tar över och vinner relativt enkelt. Vi vinner med 7-1- 
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P 12 med Dennis texter. 
Söndag och bortamatcher. 7-manna match mot Lunds FF med en del skadade och en del som ej 
kunde spela. Lånade vi in spelare från P 10. 

Matchen börjar med några snabba mål mot oss men grabbarna biter sig kvar och kvar och kämpar 
vidare. Vi nådde inte hela vägen och matchen gick i Lunds FFs favör. 
 
Vi gjorde dock en bra match och det kunde lika gärna vara vi som gick av plan med vinst. 

9 manna match mot Lund BK P 13. 
Vi började första perioden jämnt med LBK och går av i periodvila med 1-1. 
1-1 står sig i hela andra perioden och matchen svänger fram och tillbaka. Vi får inte till vårt spel och 
mycket slarviga passningar pga. hårt pressande LBK. 
Sista perioden får LBK ett övertag med 4 snabba mål pga. slarviga uppspel som straffade oss direkt. 
Grabbarna biter sig dock kvar och lyckas i de sista fem minuterna få till vårt spel och gör 2 snabba mål 
Slutresultat 5-3 till Lunds BK. 

F 11 med Mårtens text. 
Första matchen spelades mot Lund FF, ett lag som tidigt i våras slog oss med 2-1. Därav hade vi goda 
förhoppningar att detta skulle bli en jämn och hård tillställning. Vi startar matchen på ett bra sätt där vi 
är det bollförande laget och skapar några halvchanser framåt. Efter en kvart får Lund en frispark i 
närheten av vårt straffområde, det resulterar i att Lund tar ledningen med 1-0. 

Nu har himlen öppnat upp sig och i regn och åska samlas vi till halvtidsvila. Vi är mycket nöjda med 
spelet och pratar bara om lite små justeringar och pratar om att ha tålamod. 

Tålamod och moget spel är precis vad laget denna dag visar upp, en match där var och en tar sitt 
ansvar och bidrar till lagets prestation. När regnet slutar falla och domaren blåser av matchen kan vi 
stolt konstatera att vi vinner med 4-2 efter en sista halvlek som vi fullständigt dominerar. 

För några av spelarna blir det en snabb samling i omklädningsrummet och försök till att torka lite 
matchkläder. Därefter väntar match mot Vellinge IF i ett betydligt trevligare väder. Vi försöker att låta 
flera spelare testa lite nya positioner och roller vilket dom gör väldigt bra. 

Det som var mycket glädjande i denna match var våra avslut där vi hade flera olika målskyttar som gör 
det väldigt bra när de får lägena! Vinst med tvåsiffrigt. 

 
P 11 och Jespers text.     Sydvästra P12 Värpinge IF vs VAIF 1-10 
Tredje matchen i serien mot ett år äldre.  
 
Efter 2 min efter domaren hade blåst igång match så dundrade vi in 0-1 genom fina passningar från 
målvakt upp till anfall och Värpinge IF  förstod inte riktigt vad som hände. När domaren blåste av för 
paus så hade vi fortsatt visat upp ett tekniskt och snabbt spel och 0-4 till oss.  
 
I andra ändra Värpinge IF sin taktik och kunde stundtals pressa oss lite. Men killarna kunde relativt 
enkelt spela sig ur situationerna och då kom vi mycket folk till anfall. Vi brände många klara lägen idag 
men ändå slutade det 1-10 till VAIF, Vi gnuggar vidare!  
 
Sydvästra B1 Vaif vs Linero. 
Klockan slog 10. Och då slog även regnet ner 
Och åskan mullrade vacker som en Evert Taube visa. VAIF startade bra, låg högt. Och stressade 
Linero IF till misstag och 1 min i matchen så smällde det till. 1-0. Vi följde oss åt under dom första två 
perioderna. 
 
Sen orkade vi tyvärr inte mer. Utan Linero IF kunde spela ut oss rejält. Vi krigar på. 
 
P 9 med Jessicas text. 
Idag lördag hade vi två matcher att spela. 
Första mot Bjärreds IF kl. 10.00 borta, denna match blev tyvärr inställd pga. åska. Tråkigt 
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Andra matchen spelades hemma mot Genarps IF, Ett lag som bara vill skjuta och mycket tufft spel. 
Våra killar spelade  fin fotboll med mycket passningar, dem har lärt sig att nyttja backarna mer och 
mer. 
En rolig fotboll att titta på när det gäller vårt lag . Tyvärr får vi ej till många skott på mål. Vi når ej hela 
vägen fram. 
 
Förra veckan spelade vi hemma mot Dalby GIF på torsdagen.  
Det var en jämn match från början till slut. Det är alltid väldigt jämnt när vi möts , vilket är roligt. 
Idag blev det vinst för Dalby GIF. En kanon match för våra killar . 
 
Söndagen spelade vi mot Arlövs BI borta .  
En mycket bra match från början till slut. Allt satt som det skulle med passningar, skott, räddningar. En 
ny kille som stod i mål, vilka räddningar han gjorde.   
Kul att se att våra att se att våra målvaktsträningar som vi har ger resultat. 
 
F 7 med Markus text. 
Det gick helt okej i söndags tycker jag. Första gången jag arrangerar .Lödde seriens knattespel. 
 
Jag gick ut med info till samtliga deltagande lag tidigare i veckan och skrev att vi skulle hålla 
söndagens omgång helt publikfri trots gränsen på 50 personer.  
 
Jag kände att jag inte hade kunnat ha kontroll på det och samtidigt vara ledare och att ha koll på 
gästande föreningar. Tufft att vara ensam ledare. Men jag gick hjälp av min kära fru Helena 🙂 
 
Dock så blev det inte helt publikfritt trots min uppmaning, där kom in ett par föräldrar, var av ett lag 
(Staffanstorp 3) hade med sig på tok för många. Jag påtalade att det inte var okej och fick skicka ut ett 
gäng. Men tror att vi höll det under 50. 
Tyckte att det blev en lyckad dag på Romelevallen! 
 
Rapport F 7. 
Omgång 1 i höstens knattespel och vi stod som arrangörer på Romelevallen med 10 deltagande lag. 
Vi spelade två matcher. Första en mycket jämn match mot året äldre FC Staffanstorp. 
 
Andra matchen mötte vi för första gången ett jämgammalt lag. Gif Nike stod för motståndet och vi var 
spelmässigt ett par steg längre och det speglade resultatet då bollarna rullade in i bortamålet. 
 
Strålande sol och glada spelare, en bra fotbollssöndag! 
 
P 7 med Dennis och Christoffers texter.     Veberöd Svart - Bjärreds IF 1 
Killarna från Bjärred verkade avsevärt mer spelsugna och på hugget när matchen startade. Det dröjde 
en bra bit in i matchen innan vi vaknade till och hittade lite spel och kunde jobba tillbaka underläget. 
Matchen slutade i Bjärreds favör. 
 
Veberöd Svart - Värpinge IF 
Färre avbytare än vanligt och vi märkte att vissa var slitna från första matchen.  
Spelmässigt jämnt men underläge med flera bollar i första perioden. 
I andra perioden fick vi lite flyt, några tursamma studsar kombinerat med målsugna killar räckte för att 
matchen skulle sluta till Veberöds fördel.  
 
Text från Dennis: 
Veberöd Vit - IF Lödde Svart 
Första matchen mot Lödde var jämn, knapp seger till oss. 
 
Veberöd Vit - Bjärreds IF 2 
Det gick bättre i den här matchen där vi hade ett stort övertag. Klar vinst. 
Överlag nöjd med killarnas insats, alla kämpade och gjorde sitt bästa och vi hade många olika 
målskyttar. 
 
Veberöd Grön - Uppåkra IF 5 
Klar vinst där våra grabbar var ett par nummer större fotbollsmässigt. Hade det inte varit för Uppåkras 
duktiga målvakt i första perioden, så hade det runnit iväg rejält. 
Killarna låg rätt i positionerna och jagade livet ur Uppåkra spelarna så fort de fick bollen.  
Många bra passningskombinationer och framför allt mycket skott mot mål. 
 



 8 av 8 

 
Veberöd Grön - Bara GIF  
Här mötte vi ett duktigt Bara som var ett år äldre än våra grabbar.  
Grabbarna kämpade frenetisk i varje närkamp och fick jaga mycket boll. Men killarna jobbade sig mer 
och mer in i matchen och i den sista perioden tröttnade motståndarna och vi fick lite spelövertag.  
 
Men vi lyckades aldrig få in bollen då de parkerade sig framför målet och satsade på kontringar. 
Så tyvärr förlust i sista matchen. 
 
 
 


