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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tisdag 7 september och ännu en helg är slut och fullt med fotbollsmatcher har spelats. 
  
Tyvärr lyckades Herrar A inte följa upp första segern förra helgen mot VMA IK utan ny förlust borta 
mot IFÖ Bromölla med 2-0. 
  
Ett resultat som inte var rättvist men tyvärr bränner VAIF alldeles för många målchanser i denna 
match. 
  
Damer A däremot sin andra seger på rad och klara 1-5 borta mot Lindeborgs FF 1948. 
Ett äkta hattrick av Ida Nilsson som i matchminuterna 20, 30 samt 35 gör 3 mål. Grattis Ida! 
  
U 19 vinner bortamatchen mot FC Trelleborg med 2-0 och börjar nu ”klättra” i tabellen. 
1;a IFK Malmö        15 poäng 5 matcher. 
2:a Ystads IF FF       7 poäng 3 matcher. 
3;a BK Olympic         6 poäng 4 matcher. 2 förluster denna vecka. 
4;a Veberöds AIF      6 poäng 3 matcher. 
  
1-2 får plats i division 1 2022!  
 
Undertecknad hoppas alla ledare kring Herr o U 19 kan tillsammans lösa uppgiften att U 19 på 
fredag kommer ut med ett maxat lag då matchen mot Ystads IF FF antagligen avgör vem som 
kan nå andra platsen i serien. 
En sex poängs match med andra ord! 
 
Tyvärr ligger U 19 matchen på fredag och Herrar A på lördag. 
  
P 16 Skåne gör kanske sin bästa match för säsongen och spelar 1-1 mot FC Rosengård på 
Romelevallen. 
Rättvist resultat sett över hela matchen, men  tyvärr 2 tappade poäng då FC Rosengård kvitterar i 
sista sekunden och matchen är slut direkt efter målet. 
1;a Kristianstads FC 10 poäng 4 matcher. 
2;a Vellinge IF             9 poäng 3 matcher.  
3;a Veberöds AIF        7 poäng 4 matcher. 
4;a FC Rosengård      7 poäng 4 matcher. 
  
1-2 får kvala till f.d. Pojkallsvenskan numera P 17 Regional serie.  2022 födda 05 eller senare. 



Laget är i varje fall anmält till kvalet om en månad vet vi hur det gick i serien? 
  
F 15 Skåne en stabil seger med 5-0 mot FC Staffanstorp. 
4 lag på 6 poäng. FC Rosengård 2 matcher, Borgeby FK 6 poäng 2 matcher, Ängelholms FF 6 poäng 
3 matcher samt Veberöds AIF 6 poäng 4 matcher.  
  
Här gäller att undvika platserna 9 och 10 som riskerar  att få lämna  Skåneserien 2022. 
 
Härlig helg  framför oss som börjar fredag kväll och U 19 i möte med Ystads IF FF. 
Alla till Romelevallen. 
Hörs på fredag/Staffan 
  
Texter från helgens matcher. 
  
Herrar A med Jims text. 
IFÖ Bromölla - VAIF A, 2-0  
  
Efter vår första seger mot VMA IK och en väldigt bra träningsvecka, var vi väldigt positiva 
och  optimistiska inför matchen.   
 
Vi börjar bra och jag tycker vi orkar hela första halvlek ta oss in i deras straffområde och skapa väldigt 
mycket chanser. 
 
Totalt har vi 8 bra målchanser varav minst två borde vi gjort mål på. Men det vill sig inte och vi går till 
pausvila med 0-0. Under första halvlek skapar Bromölla väldigt lite och dessutom började de bli trötta, 
så i pausvilan var vi övertygade att vi skulle gå ut och spela hem matchen.  
 
I andra tar vi tag i taktpinnen direkt, skapar ett antal halvchanser direkt men över lag har vi svårt att 
hålla fast bollen i vår anfallslinje och vänta in/flytta upp våra andra lagdelar. Det i sin tur resulterar i att 
våra tre centrala mittfältare får springa oerhört mycket åt båda hållen.  
 
Vårt lag blir längre och längre och vi får ett antal omställningar emot oss där Bromölla får komma 3 
mot 3, eller 4 mot 4, det ger sedan 1-0 till dem på en sådan omställning. Vi flyttar fram ännu mer och 
går för ett mål, men vi får inte in bollen och i stället straffas vi på en omställning.  
 
Tycker vi över lag gjorde en bra match, med ca 12-14 klara målchanser sett över 90 minuter så vinner 
vi den här matchen om vi får utdelning.   
I matchen vill jag lyfta fram återigen vår duktiga backlinje, trots förlust med 2-0. Alla fyra (Koffe, Joel, 
Elias och Oliver J) gör en väldigt bra match.  
 
Vi tar nya tag och tar med oss massa lärdomar inför den här veckan.  
 
Damer  A och Jörgens text. 
Match mot Lindeborgs FF  1948 i Malmö. Ett fantastiskt väder med sol och värme. Genomgången 
innan match la vi fokus på att spela vårt eget spel och inte anpassa oss efter motstånd.  
Vi snackade om att det var de 15 spelarna som var i truppen i lördags som skulle ta sitt ansvar 
genomföra matchen på bästa sätt.  
 
Och som vi gör det. 1:a halvlek har vi stor dominans, äger boll, spelar vårt spel, tar ansvar och styr 
varandra på ett mycket bra sätt. 5-0 i första säger faktiskt det mesta om halvleken.  
Äkta hattrick av Ida samt mål av Iza Rosén och ett självmål på Jossans frispark.  
 
I halvlek går vi igenom det som varit och kommer överens om att fortsätta i samma stil.  
i 2:a så har Lindeborg gjort en annan uppställning vilket krymper våra ytor en del vilket gör att vi inte 
dominerar lika stort i andra. Vi fortsätter dock att skapa chanser men kanske inte med samma 
skärpa som i första.  
 
 



Vi har full koll på matchen även i andra men vi börjar tumma på fokus och då tilläts Lindeborgs FF 
komma i några strö anfall men tjejerna reder upp det mesta dock inte sista sparken i matchen utan 
Lindeborgs FF får in en boll nätet.  
Vinner således andra halvlek med 1-0. En mycket väl genomförd match av samtliga spelare och 
ledare!!!.  
Nya utmaningar väntar i veckan. B-laget match hemma på onsdag 8/9 mot Lunds BK kl. 19.30 på R-
vallen och A-laget match hemma på söndag 12/9 kl. 17.00 på R-vallen mot BK Höllviken.  
  
HJ 19 och Stefans text. 
HJ 19 tog sig an FC Trelleborg på Ymorvallen. Det blev en ganska fysisk match där våra killar stod 
upp bra hela matchen.  
 
VAIF hade det mesta och det bästa spelet med många fina kombinationer. Tyvärr hade vi otroligt svårt 
att få in bolluslingen i mål trots många ganska klara chanser. 
Johannes gjorde 1-0 en bit in i 1:a halvlek och i slutminuterna av matchen fick vi en straff som Linus 
säkert placerade i mål.   
  
P 16 Skåne Gr A med Jims text. 
P16 Skåne A - FC Rosengård 1-1  
 En match som är väldigt jämn. Två bra lag som försöker bygga upp sitt spel bakifrån. VI börjar klart 
bäst och leder med 1-0 i paus. I andra tar FCR över mer och mer och flyttar fram deras positioner. De 
får väldigt stort bollinnehav men vi krigar och försvarar oss riktigt bra. Vi skapar även väldigt mycket 
chanser då de blottar sig, men lyckas inte få in ett 2-0 mål. I stället i matchens sista spark får de in 
kvittering. 
 
En väldigt utvecklande och bra match för killarna, dock surt att tappa poäng så sent, men över lag nog 
ett rättvist resultat 
  
F 15 Skåne och Rikards rader. 
Match mot FC Staffanstorp en solig fredagskväll i september. Ohotad seger med 5-0 som kunde blivit 
mer, men vi är såklart likväl nöjda med resultatet och insatsen. 
  
P 13 och Dennis text. 
Träningsmatch mot LB07 hemma. 
Vi började ganska trögt och fick inte riktigt i gång vårt spel, LB07 var mycket hungrigare och mycket 
mer på tårna än vi var.  
  
LB07 började med att klippa in 2 mål i första och vi får kämpa med att jaga boll hela tiden. 
  
Andra period tar vi tag i en del av vår inställning och reducerar till 2-2. 
  
Vi tappar en del av vårt spel igen i tredje och återigen är LB07 hungrigare än vi och får oss att spela 
bort bollen. 
 
Vi måste jobba vidare på vår inställning och vara den som är först på bollen och den som är 
hungrigast på plan. 
LB07 åkte hem med 5-3 i vinstsäcken. 
   
P 12 Vit och Svart med Jespers texter. 
Det var 12 hungriga spelare som Vellinge IF skulle få på sig.  
VAIF tog tag i det på direkten och spelade en snabb och effektiv fotboll och målen rullade in.  
Vellinge IF började hänga med huvuden. När väl Vellinge IF någon gång kom till den sista 3:de delen 
så hade vi två mittbackar som fullständigt avväpnade dom och kunde sätta i gång spelet igen.  
Matchen slutar 2-7 till VAIF. 
 
 
 
 
 
 



 
P 11 med Björns text. 
I helgen spelade vi mot Uppåkra IF 
Efter förra helgens förlust var  killarna revansch sugna.  
Vi var på hugget direkt och gjorde ett mål redan efter 2 min.  
 Försvaret funkade bra och vi ställde snabbt om till anfall.  
Denna match satte vi många målchanser.  
 
Vi var det bättre laget och matchen slutade 8-1 till oss.  
  
P 10 Vit och Svart med Jessicas texter. 
Söndag förmiddag och solen är framme . Vi är redo på naturgräset  för match mot Lunds BoIS. 
Vi börjar matchen lite ostadigt men efter första halvleken så tar vi tag i spelat och börjar rullar boll.  
Killarna rullar bollen genom hela laget och spelar en fantastiskt fin fotboll. 
  
Lunds BoIS spelade på långa bollar. Detta läste våra killar av och stoppade dem. 
Matchen slutar med vinst för oss. 
Domare idag Algot Friberg som dömde sin första 7-manna match. Han gjorde det kanon.! 
  
Andra matchen spelades direkt mot Kulladals FF . 
6 av våra spelare som redan spelat en match fick spela en till pga. sjukdomar. 
Kulladals FF  hade ett snabbt spel och en jätteduktig målvakt som räddade många skott. 
  
Våra killar spelade sin fotboll med att rullar boll men tyvärr så var det väldigt trötta ben i många av 
spelarna. Dem orkade inte stå emot i sista halvleken. 
I denna match blev det förlust- det var första förlust sedan i början av våren.  
Vi ledare är oerhört stolta över våra killar. 
I denna match så dömde Ludwig Lundqvist, han dömer matchen kanon! 
Vi har väldigt duktiga domaren i vår förening!!! 
  
F 9/8 och Helenas text. 
F 9 hade seriematch borta mot Lödde IF lördag. Vi kom dit med tre tjejer födda 2013, fyra 2012 och 
vår 2011:a. 
Strålande sol och fina förutsättningar för fotboll. Det började med jämnt spel, lite avvaktande från vår 
sida. Lödde IF gjorde första målet, men vi kvitterade fort.  
  
De hade många som sköt ”höjningar” upp mot sina anfallare, det var lite nytt för några av våra tjejer.  
  
Vi har ett väldigt stabilt försvar numera, något vi har tränat massor på. 
Vi hade bra passningsspel med mycket fina inspel framför mål också. 
 
Över lag en jämn och rolig match att spela med närkamper.  
Vi drog det längsta strået och gjorde flest mål i slutändan. 
  
P 8 och IF Löddes knatteserie med  Magnus, Daniel, Christoffer, Jane och Kajsa texter. 
Lördag 4/9 Lund Gunnesbo (Magnus, Daniel)  

Bjärreds IF 2 - Veberöds AIF vit 
Aningen rörigt innan vi fick ihop hur vi skulle spela med ett sent avhopp.   

Vi fick hjälp med en spelare från VAIF Grön som ställde upp som målvakt i den första perioden.   

Två lag som ville spela fotboll och det kändes som båda lagen använda hela planen. Bra snack mellan 
killarna på planen. Till slut fördel till Veberöd.    

Veberöds AIF vit - Lunds BoIS 1 
Ett Lunds BoIS lag med mycket vilja och en målvakt som verkligen höll dem med i matchen. Intensiv 
match som mest bjöd på hjärta och pannben. Totalt annan matchbild jämfört med första matchen. 
Fördel Veberöd.   

 



 

Lunds BoIS 2 - Veberöd AIF Grön (Christoffer, Kajsa).   

Efter en jämn målmässigt första period, så gav vårt spelövertag resultat i de två resterande 
perioderna. Lunds BoIS kämpade tappert, men vi var numret större än dom. 
 
 Veberöds AIF - Bjärreds IF (Christoffer och Kajsa)  

Dagens andra match för oss. Vi var inte alls med de första 5 minuterna, och Bjärreds IF satte full fart, 
så de lyckades knoppa in 3 bollar ganska snabbt.  

Vi hade svårt mot ett väldigt duktigt Bjärreds IF, men killarna kämpade på bra och gav sig inte. Men , 
Bjärreds IF var det bättre laget.  

Söndag 5/9  Hörby (Magnus, Jane, Daniel)  

Veberöd AIF Svart – GIF Nike 1  

Jämn match, men Veberöd hade inte marginalerna på sin sida.  

Killarna öste på i anfallet med god moral genom hela matchen som lika bra hade kunnat sluta oavgjort 
med tanke på alla träffar i virket.  

Vi låg under med mer än 4 bollar men valde att inte ta in en extra spelare då killarna inte vek ner sig 
en millimeter och det var en härlig jämn match ända till slutsignal. Fördel GIF Nike.  

Bjärreds IF 6 – Veberöds AIF Svart 

Spel mot ett mål. Bjärreds IF hade en extra spelare inne under mer än halva matchen som ändå 
slutade med tydlig fördel Veberöd.   
Vi fick se både individuella prestationer och ett par fina upprullningar. 

 Många spelare i målprotokollet. 
 

   

 
 

  
 


