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Hej alla VAIF:are och andra läsare,  
 
Tisdag 21 september och nu känns mer och mer av en begynnande höst. 
  
Hoppas att naturgräs planerna håller säsongen ut dock, annars får vi problem. 
  
Återstår 64 matcher samt 24 matcher i IF Löddes knatteserie.  
35 matcher i Veberöd samt 8 matcher i IF Löddes knatteserie på Romelevallen. 
  
En helg som inte är den bästa undertecknad upplevt i Veberöds AIF.  
Snarande  en ur resultat perspektiv den sämre. 
 
 4 matcher 11 mot 11 och ett poäng och klart fler förluster än vinster. 
 
Återbud i massor till Herrar A och matchen borta mot IF Limhamn/Bunkeflo förlust 3-0. 
  
Damer A och 6-0 förlust mot MFF i Malmö.  
Ingen katastrof förlust dock och 4-0 till  de sista 5 minuterna.   
Två målgörare som spelat i Veberöds AIF tidigare. 
Anneli Nilsson 2 mål samt Rebecka Holm 1 mål. 
  
U 19 match borta mot Staffanstorps United och 2-2, men VAIF i ledning med 2-0 så mer av tappade 2 
poäng än en vunnen poäng. 
  
P 16 Skåne förlorar hemma mot IF Lödde med 2-6 efter underläge 0-2 snabb kvittering till 2-2 men 
sen drog  det i väg. 
  
Mycket spel för P 16 även spel i U 19 och U 19  spelare i Herrar A. 
  
Möjligtvis är killarna i P 16 samt U 19 lite slitna av mycket spelande den sista tiden. 
  
P 16 Sydvästra samt F 15 Skåne ej i spel denna helg. 
 
Skånecupen. Arrangör MFF. 
Nej undertecknad är ej mutad av MFF haha! 
Vet dock att många vill spela i denna anrika cup och nu med 7 mot 7 i de äldre åldersklasserna. 
Efter 3 dagar är det redan full i pojkar födda 08, 09 samt 11. 
Anmäl med andra ord direkt för att få komma  med.  
 
 
 



Texter från helgens matcher. 
  
Herrar A med Jims text. 
  
Match mot IF Limhamn/Bunkeflo i lördags där vi förlorar med 3-0.  Ett par sista minuten återbud pga. 
av skador/sjukdom plus ett par avstängningar och långtidsskador gjorde att vi fick mönstra en väldigt 
ung trupp, 12 av 17 spelare är 20 år eller yngre, en spännande utmaning för oss  naturligtvis men det 
blir mer tydligt att vi har en tunn trupp, när sjukdom och avstängningar duggar tätt. 
  
Jag tycker trots det att över lag gör vi vår bästa match under mitt ledarskap, vi orkar mer, jobbar bättre 
i vårt press spel, men framför allt är vi mycket bättre i både uppbyggandsspelet och etableringsfasen.  
Vi vilar med boll och spelar genom mittfält vilket är ett stort steg fram för oss.  
Även i den här matchen skapar vi flertalet målchanser där vi borde fått utdelning på minst 2-3 chanser. 
Limhamn är betydligt mer effektiva, de får 1-0 väldigt enkelt.  
  
En onödig frispark som de förvaltar med ett bra inlägg där vi missar i markeringen. 2-0 får de precis 
innan paus på straff, en tveksam straff situation som kan diskuteras. Sista målet kom i slutet av 
matchen där deras duktiga lagkapten tar sig in i vårt straffområde och avslutar distinkt. 
  
I det unga VAIF gör både Johan Persson och Troy Rannamaa debut från start och levererar väldigt 
fina insatser.  
 
Joel och Isac som mittbackspar var väldigt duktiga, och Hampus gör igen en utomordentlig insats på 
centralt mittfält. 
Vi jobbar vidare under veckan, tar lärdomar och förbereder oss på bästa sätt till GIF Nike matchen på 
lördag. Förhoppningsvis får vi tillbaka en handfull spelare. 
  
Damer A och Niklas text. 
Ej inkommen hoppas på text till fredag. 
MFF-Veberöds AIF 6-0. 
 
U 19 och Alberts rader. 
Veberöds AIF U-19 - Staffanstorp United 
 
Jämn match och hyfsat bra spel från båda lagen. 
1-0 skjuter Tim in efter 20 minuters spel och i den 32:e minuten nickar Albin in 
2-0.  
I andra halvlek tappar vi lite men spelar fortfarande bra fotboll och släpper tyvärr in 2 mål som 
orsakades av två misstag. 
Matchen slut 2-2. 
 
Kul och se nya ansikten från P 16 som visar att de snart är redo att ta över när fler  
U 19 spelare lämnar för att flytta upp i A truppen. 
  
P 16 Skåne och Patriks text. 
Fredagsmatch mot IF Lödde som är ett väldigt jämnt och bra lag.   
IF Lödde tar ledningen med 2-0 men grabbarna rycker upp sig och kvitterade till 2-2 .  
Vi tappar lite fokus och IF Lödde tar ledningen med 4-2, då lyfter vi upp en mittback och får lite tryck 
på dem men dess värre är de väldigt kliniska i deras kontringar och matchen slutar 2-6.  
En bra och utvecklande match för grabbarna.   
  
P 13 och Andreas text. 
Vi mötte Skanör Falsterbo i söndags, inledde matchen med bra fart och press.  
Efter en jämn första period gick vi upp i ledning 4-2 inför sista perioden.  
  
Tyvärr blev vi stressade och kunde inte knyta ihop säcken, matchen slutade 4-4. 
  
Skanör Falsterbo visade upp ett bra huvudspel, gjorde totalt 3 nickmål, där har vi en del att jobba med. 
Nöjd med första perioderna, spelade då med rätt inställning, vann mycket förstaboll, ska försöka hålla i 
det hela matcher i fortsättningen. 



  
F 12 Svart och Vit med Mårtens texter. 
Fredagskvällen tillbringade vi i Kävlinge där vi kan vara glada för att vi ställde upp i vita tröjor.  
 
Sista halvleken spelades i svåra ljusförhållanden där vi hade fördel utav att både vi och bollen var vit! 
Motståndet var under grundutbildning och matchen innehöll lite över 20 mål där vi stod för samtliga. 
Dålig träning för båda lagen tyvärr!  
  
Söndag och bortamatch mot LB07. LB07 är ett välspelat lag som är starka på alla positioner. Vi 
släpper tidigt in ett slumpmål där bollen studsar olyckligt och ställer vår skickliga målvakt.   
 
Sedan täpper vi till bakåt och skapar mycket framåt, kvitteringen är helt rättvis. 
 
De sista 30 min har vi två stolpskott samt en ribbträff men bollen vill inte in!  
Matchen slutar 1-1 och vi kan återigen vara nöjda med de spel som vi har.   
 
P 12 Vit och Svart med Jespers texter. 

IFK Klagshamn vs VAIF  
Spel på ”åker” Vi gör vår absolut sämsta match ever. Så nu är det gjort. Skönt!  
Vi åker hem med 0 poäng.  
  
Lunds BK vs VAIF  
Ett svinkallt Klostergård, vi började starkast, Lunds BK kom in i match mer och mer. Och vi följdes åt i 
matchprotokollet. Lunds BK var i slutet lite starkare och knep 3 poäng! Vi jobbar vidare. 
  
P 10 Svart med Izas text. 
I söndags tog vi först emot Stehags AIF för en match i fint väder på Svalebos naturgräs!  
Vi pratade som vanligt med grabbarna om att rulla boll och försöka använda energin på bästa sätt då 
en match väntade direkt efter.  
 
Vi tar snabbt ledningen och sedan för vi hela matchen, tuffa tag från Stehags AIF och vi får kämpa 
hårt för att hålla oss kyliga i huvudet och inte reagera för starkt. Vilket grabbarna gör med bravur, det 
är helt ok att gå in med kropp men inte spela fult.  
 
Vi leder stort och börjar mana på grabbarna att rulla runt bollen i alla lagdelar och att faktiskt hålla i 
den, vi behöver inte gå framåt hela tiden. Grabbarna tar till sig detta och sista halvleken spelar 
grabbarna fantastiskt!  
 
Tyvärr dök inte motståndare nummer 2 upp, de hade tydligen dragit sig ur serien men det var ingen 
information som hade nått oss. 
  
Undertecknads kommentar BK Olympic hänvisade till att laget dragit sig ur serien och anmält detta 
till Skåneboll, men Skåneboll har inte fått in någon sådan anmälan. Ur svagt! 
  
F 9/8 och Sofias text. 
På lördagen åkte 4st tjejer födda 2012, 2st födda 2013 och 1st född 2011 till Stehag för match. Vi 
gjorde några riktigt fina mål och hade ett bra anfallsspel.  
 
En rolig match där motståndarna gav bra motstånd i närkamper men som slutade med fördel till våra 
tjejer i både bollinnehav och mål.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



P 8 och IF Löddes knatteserie med Jane, Daniel och Christoffers texter. 
  
Veberöd AIF Vit - Bara GIF 2 och  Bjärreds IF 4 - Veberöd AIF Vit - Text Jane  
  
Matchen mot Bara GIF började med full fräs mot mål och vi tog ledningen direkt.  
  
Vi hade MÅNGA bollar mot deras mål men hade inte stolpar  och centimetrar med oss så vi sprang 
inte ifrån i matchen som matchbilden visade.  
  
Bara GIF kom igen i sista perioden och kvitterade när vi tappade fokus och det blev lite rörigt på plan.   
Detta tog vi lärdom av och i nästa match som spelades mot Bjärreds IF hade vi riktiga stjärnor på 
planen. Både individuellt och som ett lag.   
  
Vi tränare var superstolta och glada när vi åkte hem efter en härlig men kall dag i Bara.   
  
Hörby FF 2 - Veberöds AIF Svart - Text Daniel  
  
En match som spelades i lugnare tempo än vi är vana att se. Inledningsvis lite böljande spel men en 
bit in i matchen svängde det över till ett tydligt övertag för Veberöd. En väl genomförd match av 
killarna som inte släppte fokus.   
  
Veberöd AIF Svart - Eslövs BK Svart - Text Daniel  
  
En match med avsevärt högre tempo och hårdare spel jämfört med första matchen. Roligt att det kan 
vara intensivt och schyst. Alla ville spela fotboll. Veberöd med fler bra chanser men det är tydligt att 
målvakterna har börjat växa in i storleken på målet.  
  
Många fina räddningar från båda lagen gjorde att det slutade lika.  
Det svängde det över till ett tydligt övertag för Veberöd. 
En väl genomförd match av killarna som inte släppte fokus.   
  
Veberöds AIF Grön - Eslövs BK Röd - Text Christoffer  
  
En match, precis som VAIF Svart hade mot Eslövs BK Svart, med högt tempo och bra spel.  
Eslövs BK bjöd verkligen upp till dans och vi delade broderligt på poängen efter att vi gjorde mål med 
matchens sista spark. 
Matchens behållning får nog sägas vara när vi gjorde mål på en frisparksvariant!  
  
IF Lödde Gul - Veberöds AIF Grön - Text Christoffer  
  
Killarna började bra och gjort ett tidigt ledningsmål, sen var det som att, det här fixar vi lätt, och 
tappade fokus, och IF Lödde tilläts att göra 3 mål på oss.  
  
I periodpausen snackade vi ihop oss, och var betydligt bättre än IF Lödde i de två återstående 
perioderna. IF Lödde låg mest på försvar och stack upp i kontringar, som vi klarade ut galant, men 
tyvärr brände vi massvis med chanser. 
Förlust med uddamålet  
  
Vi vill även tacka domarna Markus och Jonathan för en bra domarinsats under dagen!   
  
  
 


