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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tisdag 14 september och en helg med massor av matcher spelade men också en helg med mycket 
sjukdomar och till sist ett par matcher som fick ställas in. 
  
Alla matcher som spelas serielöst och av någon anledning  ställs in ska ej flyttas framåt enligt 
Skåneboll.  
  
En säsong som håller på in i oktober månad och för våra seniorer ända fram till 21 november och 
högst osäkert om våra naturgräsplaner kommer att hålla hela vägen ut denna säsong. 
 
80 matcher kvar plus 40 matcher i IF Löddes knatteserie så vi är långt från klara denna höstsäsong.  
 
Herrar A förlorar hemma mot IF Lödde med 4-1 och spel i division 4 2022 är mer eller mindre klart 
enligt undertecknad.  
 
Tränare/ledare och spelare ska naturligtvis tro på att vi kan klara oss kvar till matematiken säger 
annat. 
 
12 matcher 1 vinst och 1 oavgjord och 4 poäng och laget som ligger precis på rätt sida strecket har 15 
poäng idag IF Limhamn/Bunkeflo  som vi möter på lördag i Limhamn. 
 
Naturligtvis en säsong som blivit sämre än förväntat ja klart mycket sämre för att ändå uttrycka det 
milt. 
 
Kommer att behövas analyseras senare i höst av styrelse, tränare, sportslig ledning och spelarrådet. 
 
Viktigt att genomföra serien på ett sportsligt och professionellt in i "kaklet"  med tanke på att hälften av 
seriens lag kommer att vara inblandade för att  undvika nedflyttning. 
 
Tidig planering inför säsongen 2022 krävs, individuella samtal med samtliga spelare i truppen långt 
innan frimånaden. 
 
Klart idag är att Jim Gustafsson har ett kontrakt som huvudtränare över säsongen 2022. Bra! 
Ut ifrån Jim får ett ledarteam byggas och truppen sättas. 
 
Frimånad från 15 november till 15 december och då är serien inte ens slut. 
All planering måste börja långt tidigare med andra ord. 



 
Fler U 19 spelare än idag kommer att flyttas upp till senior truppen och får föreningen bara behålla de 
rutinerade spelarna även nästa säsong kommer truppen att bli bra och spel eventuellt i division 4 2022 
passa laget bättre när laget nu står inför en föryngring de närmsta åren. 
 
Gör som IFK Simrishamn.   
Efter att laget ramlade av division 3 hösten 2020 gjorde klubben ett omtag, styrelsen, spelarna alla 
ungdomsledare kavlade upp skjortärmen och bestämde att göra en än starkare insats 2021 för 
föreningen. 
 
Alla spelare blev kvar i IFK Simrishamn och i år spel i division 4 Östra och efter 12 omgångar 10 
vinster 2 oavgjorda och serieledning. 
 
Vi har en lång höst framför oss i föreningen och på många sätt en motig sådan.  
 
10 matcher återstår. 
 
Det kommer att krävas mycket hög moral från samtliga och än mindre gnäll för att få detta att fungera 
och att inte all pessimism tar över, då blir det än jobbigare. 
 
En förening som Veberöds AIF med nytt Damlag förra året och i år spelandes med 27 lag kommer inte 
att "lägga sig ner och dö" för att föreningen med stor sannolikhet spelar i division 4 2022. 
 
Ingen i föreningen har dött av Corona och vi måste sätta fotboll och serier  i ett större perspektiv av 
livet. 
 
Damer A vinner sin 3;e raka seger och 5-1, 5-1 samt 7-4 visar på offensiva takter i laget. 
  
Ida Nilsson som förra veckan gjorde ett äkta hattrick (första halvlek) fortsatte på samma väg denna 
helg med nytt hattrick denna gång i andra halvlek, men för att vara inne i ett mål stim även 2 i första 
halvlek. 
 
8 mål i de 2 sista matcherna är väl godkänt haha! 
  
Tillsammans med några andra föräldrar tränar Ida åldersklassen födda 15 och frågan är kommer alla 
20 knattar/knattor om 15 år ut som anfallare med ett starkt målsinne? 
  
U 19 möter Ystads IF FF men denna kväll är Ystads IF FF ett nummer för stora och Ystads IF FF 
vinner med klara 4-0. 
  
P 16 Skåne spelar 2-2 borta mot Lunds BK. Liten besvikelse men laget är fortfarande med i den 
toppstrid med 4 lag och kvalplats finns fortfarande, men laget kommer med stor sannolikhet att behöva 
vinna alla 3 matcher som återstår i serien. 
1;an samt 2;an  till kvalspel för spel i Regional serie P 17 nästa säsong. 
  
P 13 till Malmö och match mot MFF och åker hem med en vinst 4-2.  
Finns nog inget härligare än att vinna mot die blåe, speciellt i Malmö. 
 
P 16 Sydvästra samt F 15 Skåne ej i spel denna helg. 
 
Måste knycka texten i kalendern på MFF:s hemsida till veckobrevet idag.  
MFF-JUVENTUS FC tisdag 14 september kl. 21.00. 
MFF Dam-VEBERÖDS Dam 18 september kl. 12.00. 
 
Kom inte och säg att vi inte är med och "dansar med de stora elefanterna" haha! 
Hörs på fredag och nya matcher väntar. 
 
PS! På fredag kommer undertecknad att skriva om vilka åldersklasser Romelecupen 2022 spelas. 
Tävlingstillstånd för Romelecupen 2022 på väg till Skåneboll. 
 



Bara att skriva Romelecupen gör kroppen och hjärtat varm. 
 
Hälsar Staffan 
 
Texter från helgens matcher.  
Från alla helgens matcher minus ett. Ni är fantastiska alla! 
   
Herrar A med Jims text. 
VAIF - IF Lödde 1-4 
 
Vi spelade mot ett duktigt IF Lödde som är med och slåss om seriesegern. Återbud på Erik, Linus och 
Oliver, samt Daniel fortfarande skadad, gjorde att vi fick balansera om laget och andra fick kliva fram 
och ta mer ansvar. 
 
IF Lödde börjar bäst och pressar tillbaka oss, främst genom deras kantspel där de överbelastar på 
båda sidor. Det gick lite fortare än de tidigare 3 matcher jag coachat. De får utdelning i den 22 
minuten. Vi ligger fel på inspel från kanten, det straffar sig direkt mot ett så duktigt motstånd. 
 
Grabbarna kommer dock tillbaka och börjar komma rätt i positionerna, göra det svårt för IF Lödde. I 
den 27 minuten får vi utdelning, Axel driver fram och hittar Rico som med ett finurligt pass hittar Matias 
Jönsson som får sätta dit bollen elegant. Väldigt skönt för Matias och laget att just han får sätta dit 
den.  
En notorisk målskytt historiskt i VAIF tröjan och viktigt i höst att han fortsätter med att sätta lägena 
som kommer. 
I andra halvlek står vi upp bra de första 15 min (som vanligt), sen börjar vi bli trötta, orkar inte komma 
upp i press och Lödde får göra 1-2. Väldigt tydlig offside, huvuddomaren var tveksam till mål men 
linjedomaren var tydligen säker på sin sak.  
Vi går för en kvittering men lyckas inte trots ett par chanser och ett friläge. Lödde gör sedan 1-3 i 85 
min och får en straff på övertid som de förvaltar till 1-4. 
Som vanligt är vi väldigt bra med i alla matcher, men runt Matchminut 60-70 orkar vi inte hålla upp 
press arbetet och våra positioner.  
 
Vi jobbar vidare för att försöka klara kontraktet! 
 
Inför LB i helgen har vi dessvärre 4 spelare borta, Andy och Koffe avstängda, Oliver och Ted skadade. 
 
Damer A med Niklas text. 
VAIF-BK Höllviken Dam Div.3 Sydvästra Skåne 7-4 (4-2). 
Spelare i VAIF: Cajsa Wanegårdh, Klara Bring 1, Cornelia Biltgård,  
Kim Lantz, Lova Sjöblom Wolfrandt, Alexandra Dagner, Basma Abenar, Elin Nilsson, Elin (Nisse) 
Nilsson, Moa Ahnelöf, Elin Ullner 1, My Rosen, Josefine Isberg, Frida Saltin, Majken Wetterling, och 
Ida Nilsson 5. 
 
Revansch! 
Med tanke på matchen borta mot BK Höllviken var vi fast beslutna på att göra en bättre insats på 
hemmaplan. Och vilken start, vi satte full fart direkt med högt bolltempo och giftigt djupledsspel. 
 
3 mål på 11 minuter talar sitt tydliga språk. Tyvärr går vi ner oss något efter 3-0 målet och BK 
Höllviken får ta mer del av bollinnehavet, de reducerar med två mål i 13,e och 38,e matchminuten. 
Men en stor eloge till tjejerna som pratar ihop sig och tar tag i spelet igen och vi sätter 4-2 målet precis 
innan halvtidsvilan.  
 
I paus pratar vi om att fortsätta med vår fina offensiv men också att vara noggrannare i 
omställningarna till försvar. Lite oturligt släpper vi in 4-3 i inledningen av andra halvlek men ökar på vår 
ledning till 5-3 en stund senare.  
Nu är vi bättre på allt och kämpar hårt för att inte släppa till ytterligare baklänges mål. Tyvärr får BK 
Höllviken en frispark rakt framför mål en bit utanför vårt straffområde som skarvas i mål av egen 
spelare till 5-4. 
 



Men som sagt vi är helt klart det bättre laget och skapar massor av målchanser genom ett varierat och 
fantasifullt spel.  
 
Vår defensiv funkar nu riktigt bra där vi pressar deras backar och målvakt till svåra beslut, och med en 
Ida på spelhumör fångar hon upp bollen två gånger och rundar deras målvakt för att enkelt rulla bollen 
i mål.  
 
Slutresultat 7-4 var i underkant sett till skapade målchanser men en riktigt bra genomförd match, med 
långa stunder av fint spel i högt tempo. 
 
 
U 19 och Stefans rader. 
U 19 tog emot Ystads IF FF på Romelevallen i fredags. Det blev en fysisk match där Ystads IF FF var 
det starkare laget. Spelmässigt var det en ganska jämn match men Ystads IF FF var effektivare när 
det kom till målproduktionen.  
Än en gång hade vi förtvivlat svårt att sätta de målchanser som skapas. 
Ystads IF FF vinner till slut med 4-0. 
   
P 16 Skåne med Patriks text. 
Vi börjar väldigt bra med fina kombinationer och borde ha stängt matchen i första halvlek. I andra blir 
vi ett långt lag och Lunds BK får bygga upp sitt spel.  
Grabbarna var lite sega idag, kan vara att vi haft lite förkylda i veckan.  
Matchen slutade 2-2. 
 
P 13 och Andreas rader. 
Vi mötte MFF i lördags, startade matchen bra. 
 
Vi släppte inte till några större farligheter och tog snart ledningen med 2-0.  
Lite i underkant, vi brände en del chanser också.  
Efter lite slarv kvitterade MFF, det blev lite nervöst och vi föll bakåt i försvaret.  
Vi fick också tre spelare skadade men MFF kom inte till några större farligheter och vi kunde utöka till 
4-2 vilket blev slutresultat. 
Bra insats från alla killarna, väl värda segern! 
  
F 12 Svart med Mårtens rader. 
Hemmamatch mot Uppåkra IF på Svalebo konstgräsplan.  
Vi har senaste tiden tagit ett par kliv framåt i vår utveckling.  
 
Därför lägger jag inte jättestor vikt vid att vi just denna dag inte presterade på topp. Ibland kommer det 
sämre dagar där det av olika anledningar inte går att prestera på normal nivå.  
Vi hade ett stabilt försvarsspel men lyckades inte bygga vidare på det, alldeles för mycket bolltapp på 
mittfältet och dålig rörelse.  
 
Tack vare ett stabilt försvarsspel och några avgörande målvaktsräddningar lyckas vi hålla nollan.  
Framåt gör vi ett mål och matchen slutar 1-0 till VAIF. 
 
P 12 Vit samt Svart och Jespers text. 
VAIF VS Sjöbo IF  

Ett hett derby, många åskådare och ett super taggat VAIF killar. 
Vi hade haft en bra träningsvecka så det var lite snopet att det stod 2-0 till Sjöbo IF efter 15 min. 
Det blev en liten väckarklocka för VAIF som började spela en riktigt fin fotboll mellan lagdelarna och 
innan perioden var slut så hade vi kvitterat till 2-2.  
 
I dom två sista perioderna så fortsätta vi att spela en snabb fotboll på ett och två tillslag och Sjöbo IF 
hängde inte med. 
 
Vi gör en riktigt fin och stabil match från målvakt till anfallarna och vinner ganska så enkelt. 3 poäng till 
VAIF, Bra krigat!!! 
  



VAIF VS Lunds BOIS, 
  
Lunds BOIS ett lag som vi aldrig har mött innan. Vi började bra och kunde pressa ner Bois längre och 
längre ner i banan. I slutet av första perioden så tog bensin slut för VAIF 
Och BOIS kunde ta över mer och mer. Vi kom aldrig tillbaka i matchen, utan vi var konstant två på 
bollen. Killarna hade det väldigt jobbigt och det var stundtals väldigt stillastående VAIF på planen. 3 
poäng till BOIS. 
  
P 11 med Björns rader. 
I helgen möte vi Åkarps IF. 
Killarna gjorde en kanon match. Låg rätt i positionerna både i försvar och anfall.  
Vi brukar ha svårt att göra mål på våra chanser. 
Men idag stämde allt och efter första halvlek ledde vi med 5-0.  
Åkarps IF kom absolut inte med något dåligt lag men idag stämde allt.  
Vi kontrollerade hela matchen och vann med 9-3. 
 
F 9/8 och Helenas text. 
Match för VAIF F 9, som mötte Linero IF hemma på konstgräset på Romelevallen lördag förmiddag.  
Vi har aldrig mötts innan. 
En annorlunda match med väldigt lite spel och extremt mycket mål!  
Totalt tror vi att det slogs, rullades, kämpades & sköts in någonstans mellan 20-24 (!) mål på tre 
gånger 15 minuter.  
Vi tror att vi gjorde cirka 5-7 mål fler än Linero IF. 
 
Summeringen blir att vi behöver fortsätta träna på att få i gång ett spel, med passningar och löpningar 
- för det var det inte så mycket av idag. Och att vi börjar bli redo för att spela sju-manna, med mer ytor 
och fler personer på planen som är del i spelet.  
 
En solid & stabil domarinsats av Ida Sjöstedt som fick både döma, trösta och hjälpa ledsna tjejer som 
fått bollar på sig och döma bort (!) mål som gick direkt i mål från hörna & inspark och blåsa för avspark 
MÅNGA gånger ;) 
 
F 8 med Helenas text från IF Löddes knatteserie. 
Knattespel i Åkarp för F 8 idag, söndag 12/9.  
 
Vi spelade två matcher, första mot Borgeby FK och andra mot Åkarps IF.  
Det blir inga jämna matcher idag, VAIF tjejerna dominerade stort.  
 
Vi försöker få tjejerna att hålla sina positioner, hitta varandra i bra passningar och att de gör löpningar 
utan boll.  
Vi fortsätter träna på att spela vårt spel, hela matchen ut även idag.  
 
F 7/6 och Izas text från IF Löddes knatteserie. 
I söndags var vi Staffanstorp och spelade Lödde sammandrag med F 6/7.  
  
Inför dagens matcher hade vi manat på tjejerna att det är viktigt att vi är ett lag och att vi ska jobba 
tillsammans.  
Vi har poängterat vikten av passningar och att inte alla ska vara på samma ställe hela tiden, vilken 
glädje när tjejerna slår 3-4 passningar på rad utan att bli av med bollen!   
  
Alla tjejerna är glada för att vi spelar match och de har så roligt tillsammans på planen. I vissa matcher 
märks det tydligt att motståndarna är ett eller två år äldre men tjejerna kämpar på bra och är lika glada 
oavsett!  
  
Vi fortsätter träna på teknik och passningar till nästa sammandrag som är om två veckor i Torna 
Hällestad!  
  
 
 
 



 
P 7 med Marcus text från IF Löddes knatteserie. 
Lag 1: Som vanligt började killarna i full fart och sprang ifrån motståndet och gick ifrån till en tidig 
ledning. Sen blir de lite väl övermodiga och börjar göra det enkla svårt så vi åker på en del kontringar 
som gör att vi tyvärr förlorar matchen. 
 
2:a matchen börjar som den första slutar att det tas lite svåra beslut som renderar i ett par 
kontringsmål i egen kasse. Kommer igen lite i mitten på matchen innan det rinner i väg i slutet  igen till 
en klar förlust. 
 
Lag 2: Börjar lite försiktigare innan vi tar tag i matchen och går ifrån till en säker seger. 
2:a matchen börjar lika försiktigt men här kommer vi tyvärr inte igen utan är lite avvaktande som gör 
att motståndarna får ett par enkla mål som gör att de tar en klar seger.  
 
P 7 och My med denna text från IF Löddes knatteserie. 
Här kommer lite text från P 6 s matcher idag. 
  
Båda våra lag, VAIF blå respektive VAIF grön, kliver in i sina första matcher mot Staffanstorp United 
respektive Torns IF med pigga ben och kämpar så svetten rinner.  
Vi hinner inte riktigt med de äldre grabbarna och mötte två bra lag som vinner med tvåsiffrigt. 
  
Det är varmt och kämpigt och i våra två sista matcher är vi lite ofokuserade och energi nivån lägre så 
även dessa förlorar vi med tvåsiffrigt. 
Vi lyckas inte få in bollen någon gång denna matchdag, även om vi hade några bra försök. 
  
Men trots stora förluster är det ingen av grabbarna som vill ge upp eller hänger med huvudena. 
Glädjen över att spela match är större än tankar på förlust, och det är så härligt att se som ledare! 
  
Vi är alla ledare stolta över våra kämpande  
6 åringar!   
 
 


