
 
Staffans veckorapport vecka 39 

                                                                                                  
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
En helg med massor av matcher från senior till yngsta knatte. 28 matcher till slut och inga w.o. 
matcher lämnades av motståndare lag eller våra egna ungdomslag. Fler har tillfrisknat 
förhoppningsvis. 
  
Fredag och U 19 till Malmö för att möta Lilla Torg FF med 3 spelare från U 19 och resten från P 16 
trupperna. 
En tidig ledning och 0-1 med John Sjöstedt som målgörare men till sist en förlust med 2-1 men en  bra 
genomförd match mot ett fysiskt starkare lag. 
  
Samtidigt spelar vårt P 12 lag (09;or)Vit i Trelleborg mot deras 08;or och förlorar med 6-3. 
  
En halvtimme senare startar F 15 Skåne på Svalebo mot Kristianstads DFF och gör en härlig match 
och  vinner med 5-0.  
Ja till slut en övertygande vinst med 5-0 och upp på 3;e plats efter de 2 giganterna FC Rosengård och 
MFF som möts i en direkt final den 12 oktober i Malmö. 
Avgörande match ikväll med match borta mot  Borgeby FK som troligen avgör vilken klubb  som tar en 
3;e plats i F 15 Skåne denna säsong med 2 matcher kvar av säsongen.  
  
Ja så började denna helg som gått och sen ytterligare 25 matcher under lördagen och söndagen. 
Avslutades med knattar födda 14 som spelar på Romelevallen denna underbara söndag med stor 
publik och en försäljning som slog alla förväntningar. 
Det som gjorde undertecknad arg och förbannad att vi i höst för 3;e gången fick uppleva att lag ej kom 
till spel utan att hört av sig. Denna gång Hardeberga BK som ej dök upp. 
  
Svagt  för att uttrycka det milt, men VAIF lagen tog på sig att spela fler matcher denna söndag och till 
sist 6 härliga vinster mailar en nöjd tränare i Marcus Nilsson. 
  
Hur många spelare har  deltagit i föreningens olika lag  denna helg?   
Mellan tummen och pekfingret. 
270 till 280 spelare. Helt otroligt.  
 
Romelecupen 2022. 
Bara att få skriva Romelecupen gör en varm i kroppen. 
 
Veberöds AIF starkaste varumärke utan tvekan och  efter en dag med anmälningssidan öppen utan 
några inbjudningar skickats eller reklam har redan 55 lag anmält sig helt  otroligt. 
 
10 lag i P 11 efter en dag! Klassen snart full. 
 



Veberöds AIF tar nu hjälp av IF Lödde och Peter Joelsson som skickar vår inbjudan till alla ledare som 
finns med i årets knatte serie. 
 
MFF skickar till alla klubbar som finns i nätverket hela 92 klubbar och förhoppningsvis ska detta hjälpa 
till med anmälningar. 
 
Ni är fantastiska ledare/tränare när 28 matcher blev 30 så kom det in 29 texter. 
Tack alla!  
Nu är vi inne i den sista 1/4 delen av årets seriespel. 
 
Hörs på fredag/Staffan 
 
Texter från helgens matcher.  
Herrar A med Jims text.  
Match mot GIF Nike på Romelevallen i lördags där Koffe och Elias var tillbaka efter avstängning och 
sjukdom. Fortfarande väldigt många skadade eller borta av annan anledning så återigen får vi ställa 
ett väldigt ungt lag på banan då truppen är oerhört tunn och skör för Division 3 fotboll. 
 
Totalt har vi bara 4 utespelare på bänken varav Linus ljumskskadad och kunde inte spela.  
Vi gör en sämre prestation än mot Limhamn, mycket felpassningar och okoncentration i 
bollmottagningar vilket gjorde att GIF Nike kunde ställa om och hota vår defensiv ofta.  
  
Deras 0-1 kommer väldigt tidigt i matchen där vi missar helt att följa vår markering, här måste vi bli 
bättre. Det händer gång på gång och vi straffas alldeles för ofta av den här typen av  
markeringsmissar. Man måste göra jobbet och följa sin gubbe och inte hoppas på att han inte får 
bollen.  
 
Vi kommer tillbaka och gör 1-1 på en väldigt fin djupledsboll av Johan till Jönsson som rundar 
målvakten och skjuter in bollen. Här känns det som vi kommer mer in i matchen, börjar vinna lite 
närkamper och andra bollar.  
  
I andra halvlek står matchen och väger, båda lagen skapar lite halv chanser efter ca 10 min växlar GIF 
Nike upp tempot, vi orkar inte riktigt stå upp och de får både 1-2 på en hörna och 1-3 på en 
omställning hopp fås när det återstår 10 min, vi vänder spel från höger till vänster där Johan hittar 
Elias som hittar Isac med en fin passning som får på ett ruggigt skott och reducerar till 2-3.  
  
De sista 5 min trycker vi på för en kvittering, går ner på en 3-backslinje men får inte riktigt till någon 
vass chans. I stället får Nike in ett kontringsmål.  
  
Koffe, Elias och Joel gör en godkänd insats idag trots 4 mål bakåt. Johan trots sin unga ålder och bara 
andra match från start visar återigen framfötterna. Isac krigar och får spela på 3 olika positioner under 
matchen, tillför mycket till gruppen med den flexibiliteten.  
Hampus jobbar som vanligt febrilt på mitten.  
  
Daniel stabil och kunde inte göra något på deras mål.  
  
Många andra vet vi kan mycket mer, en del behöver steppa upp och jobba mer för laget.  
Målen 
1-1 

004725-goal.mp4 
2-3 

013611-goal.mp4 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
Damer A. 
Text från matcherna  mot MFF och Husie IF med Elins text. 
  
Malmö FF - Veberöds AIF Dam 6-0  
  
Det var en nervös trupp som åkte till Limhamns IP för att möta årets stora snackis, Malmö FF.   
Vi visste på förhand att det var en match som skulle handla om försvarsspel.  
Innan matchen pratade vi om vikten av att hålla ihop laget och göra förflyttningar i sidled i 
försvarsspelet men även om att när vi väl får tag i bollen, vara noggranna och vårda bollen.   
  
MFF skapar ett tryck på vår planhalva från första minuten i stort sett. Matchbilden blir precis som vi 
förväntat oss, och vi ligger på försvar hela tiden. Vi har dock några sekvenser också där vi faktiskt kan 
rulla runt bollen inom laget och då gör vi det bra!   
 
Men som vi försvarar oss! Något lågt ner i banan, men vi flyttar tillsammans som ett lag, täcker ytor 
och kommunicerar!   
  
I halvtid ligger vi under med 3-0, men det känns ändå okej. Vi pratade om att bara fortsätta som vi 
gjorde i första halvlek och jobba på.   
  
I andra halvlek blir det exakt samma matchbild, vi försvarar oss. Det står 4-0 till Malmö ända in i 
matchminut 85 och sen gör de 2 mål på de 2 sista minuterna.   
  
Känslan efter matchen var att vi verkligen hade jobbat som ett lag, och aldrig har det varit så många 
glada miner efter en förlust! En riktig laginsats, kämpaglöd och väl utförd match!   
  
Husie IF - Veberöds AIF Dam 5-3  
Bortamatch mot Husie IF som endast hade 1 poäng mer än oss.   
  
Första halvlek var bra stundtals och försvaret från föregående match satt fortfarande i. När vi förflyttar 
oss som vi ska och Husie IF bara kunde rulla runt bollen i backlinjen utan att komma framåt, då 
skapades det mycket frustration från deras sida. Vi gör 1-0 efter en kvart ungefär och därefter kvitterar 
tyvärr Husie IF på en fast situation.   
  
Vi går till halvtidsvila med 1-1 i matchen och pratar om vikten av att ha marginaler när vi spelar, och att 
fortsätta göra det jobb som krävs.   
  
Vi inleder andra halvlek bra och gör både 1-2 och 1-3 och då känns det som vi tappar gnistan och 
lägger av.  
 
Vi slutar spela runt bollen, vi slutar jobba för varandra och det resulterar i att målen trillar in i nacken. 
Från matchminut 68 till 87 4 insläppta mål vad hände undrar undertecknad  
Tyvärr reser vi oss aldrig ur den här svackan, men vi lyckas på något sätt ändå skapa en del 
målchanser framåt, men känslan i laget var inte bra. 
 
Husie IF spelade stundtals fult och det var även mycket fult snack ute på planen från Husies spelare.   
  
Slutresultatet blir förlust med 5-3. Om förlusten mot Malmö var en bra förlust, så var detta definitivt en 
dålig förlust, där vi borde vunnit matchen.   
Nya tag på lördag då vi har hemmamatch mot Kvarnby IK!   
 
HJ 19 och Stefans rader. 
HJ 19 spelade bortamatch mot Lilla Torg FF i fredagskväll. Laget bestod till stor del av killar från P16. 
Killarna rivstartar med att göra 1-0 efter ca 5 minuter men därefter tar Lilla Torg FF över och sätter 
ganska hårt tryck på VAIF. 
  
De spelar konstant med långbollar mot en vindsnabb forward vilket gör att det blir en hel del 
löpdueller. Killarna står upp bra och har ledning med 1-0 i paus. 
  



I 2:a orkar vi inte stå emot ett fysiskt starkare Lilla Torg FF och de gör 2 nickmål på hörnor. I helhet gör 
killarna en riktigt bra insats. 
Slutresultat 2-1. 
  
P 16 Sydvästra med Patriks text.  
Match borta mot Hyllie IK med bra väder och lite vind. 
Vi spelar en väldigt bra fotboll matchen igenom. Genom en domarmiss och ett självmål slutade 
matchen 3-1 till Hyllie IK, rättvist hade varit 1-1. 
  
F 15 Skåne och Rikards 2 texter. 
Match  mot MFF som vi slog vid två tillfällen 2020, men naturligtvis blir de starkare/får nya spelare 
varje år, så denna säsong har vi inte lyckats skaka om dem.  
  
Spelmässigt är vi periodvis väldigt bra med, men vid minsta misstag eller när vi ligger fel i pressen är 
de så pass skickliga att man blir straffad direkt. Vi fick en dålig start på matchen och ligger under med 
3-0, vi höjer oss efter starten och i slutet av första halvlek och hela andra spelar vi bra och statistiskt är 
bollinnehavet jämnt. 
Dock är MFF vassare och de vinner till slut med 5-0, men bortsett från första 30 min är vi väldigt nöjda 
med spelet och matchen. 
  
Match mot Kristianstad DFF och Rickard igen. 
Match mot Kristianstad DFF som vi visste hade värvat 7-8 spelare i för säsongen.  
Det hjälpte dock föga mot våra tappra krigare som vann ganska enkelt med 5-0.  
Härlig insats från tjejerna som visade upp ett härligt spel och hade hög press på motståndarna. 
 
P 13 med Andreas rader. 
Vi mötte BK Höllviken i lördags. Lite trög eftermiddagsmatch, ingen vidare fart de första två 
perioderna.  
Underläge 0-1 inför sista, då ökade vi tempot, kvitterade och tog ledningen.  
Spännande avslutning, lyckades till slut hålla undan, seger 2-1. 
Nöjd med resultatet och att vi inte gav BK Höllviken mer än ett fåtal målchanser. 
  
F 12 Vit och Svart med Mårtens text. 
Lag Vit mötte Dösjöbro IF och här blev det en mycket bra match för vårt lag. 
Vi hamnade i ett underläge med två bollar mot noll, vi fortsatte att försöka spela oss till lägen samt 
visade upp ett tålamod i vår jakt. 
En jämn och spännande match slutar rättvist 3-3.  
  
Lag Svart mötte i helgen IFK Klagshamn, ett lag som vi haft bra matcher mot tidigare.  
Denna gång blev det en väldigt överlägsen seger, motståndet hängde inte med överhuvudtaget, vi var 
både snabbare och mer tekniska.  
  
En smått förvånad tränare i IFK Klagshamn som meddelade att detta var deras andra förlust för i år 
och var imponerad av våra spelare.  
  
P 12 Vit och Svart med Jespers rader. 
FC Trelleborg vs VAIF   
VAIF står upp bra och gör en bra match, det var stundtals högt tempo. Fanns många bra saker som vi 
tar med oss. Ny vecka nya möjligheter. Bra krigat killar. 
  
VAIF vs Uppåkra IF  
En trevlig och välspelad match. Killarna tog ansvar på planen och gjorde ett bra jobb.  
Ny vecka nya möjligheter!  
  
P 11 med Björns text. 
I söndags spelade vi mot Västra Ingelstad IS . 
Första halvlek började lite blekt från vår sida. Killarna låg för långt i från sina markeringar. 
Vilket resulterade att bortalaget kom igenom vårt försvar många gånger.  
Vi leder trots det med 3-2 i paus.  
Sen spelar vi upp oss i andra halvlek tar över spelet och gör några mål. 



I tredje halvlek hittade vi fullt ut tillbaka till vårt spel och avslutar matchen mycket bra. 
Vinst 9-3 
Vi är stolta över killarnas insats. 
  
P 10 Vit med Jessicas text. 
Söndag och match i Anderslöv, första gången vi möter detta lag. 
  
Vi började stressigt i spelet som gjorde att vi tappade fokus på att spela. 
Anderslövs BoIK spelade långa bollar och var snabba i sitt spel. 
 
Efter första halvlek med ett bra snack med killarna så fick dem i gång sitt spel där dem rullar boll men 
tappar åter igen fokus. 
Emellanåt så glänser killarna till på plan men tappar lika fort.  
I sista halvlek så kämpar killarna på för att få oavgjort men tyvärr räckte det inte . 
 
Matchen slutar med förlust 7-6. En nyttig match att ta med sig i bagaget.  
Det var ett bra motstånd. 
Man kan ju inte alltid vinna, och bara för att man förlorar betyder det inte att man är dålig!!!! 
  
F 9/8 med Helenas text. 
F9 hade hemmamatch i serien mot Värpinge IF i lördags. Vi har inte mötts tidigare.  
Vi kom med våra fyra 2012:or och två 2011:or på dispens.  
 
Vi hade övertaget i hela matchen, men det var roligt att se att båda lagen fortsatte spela & kämpa 
varenda minut.  
Våra tjejer var trötta sista kvarten eftersom vi inte hade mer än en avbytare, men vi fixade det bra 
ändå.   
 
Värpinge IF hade en mycket duktig målvakt som gjorde fenomenala räddningar - hon fick många skott 
mot sig!  
 
Våra tjejer är säkra i sina positioner och vet var de har varandra, men vill inte gärna byta positioner vid 
match - så det ska vi träna mer på!  
 
Vi behöver också träna på att vilja/våga utmana en mot en, i stället för att passa/slänga i väg bollen lite 
i blindo.  
Ingen räknade idag, men det blev väldigt många mål till VAIF.  
  
F 8 och IF Löddes knatteserie med Helenas rader. 
F 8 spelade två matcher i Knattespelen i Lomma i lördags mot Åkarps IF & GIF Nike .  
Tjejerna tycker det är roligt med matcher och kommer nästan hela truppen (en skadad), precis som 
varje träning.   
  
Det är dessutom extra roligt nu med lite publik på plats och mer ”fest”.   
Matcherna gick bra. Tjejerna utvecklas hela tiden och tar till sig det vi tränar på (att sprida ut sig och 
hålla sina positioner till exempel).  
  
Även passningsspelet blir bättre och bättre. Totalt tror vi att vi gjorde cirka tio mål i matcherna och 
släppte in två.  
 
P 7 och Marcus text från IF Löddes knatteserie. 
Lag 1  P7 började som vanligt bra och intensivt men den här gången så fortsatte det hela matchen 
och avgår med vinst.  
Sen så skulle Hardeberga BK spelat men de dök aldrig upp så lag 1 fick spela 4 matcher i stället för 2 
men det slutade med 4 vinster och full fart med bra spel och bra jobb från alla. Verkligen kul att se.  
 
 
Lag 2 hade jag därför inte möjlighet att se men även här hade det spelats bra fotboll i full fart i båda 
matcherna som båda slutade med vinst. Alltså full pott!    



Vi hade ett fantastiskt väder med en fantastisk kioskverksamhet som gick över förväntan! En riktigt bra 
söndag alltså…. /   
  
P 6 med Mys text från IF Löddes knatteserie. 
Våra underbara krigare har gjort stora framsteg. De börjar förstå hur avsparkar, insparkar, och hur 
markeringar och matcher går till i stort. De räds inte de äldre spelarna och kämpar på till domaren 
blåser, och även om vi förlorar så är det inga sura miner eller tunga huvuden!! 
  
Vi ledare är så stolta över deras prestationer i lördags. Vi lyckades inte få in bollen trots några fina 
chanser.  
  
MEN vi förlorade inte med 2 siffrigt i någon match, och det dröjde till 2 a eller 3 e halvlek innan vi fick 
sätta in vår 5 e spelare i varje match vi spelade, så snacka om framsteg mot tidigare matcher!! 
  
  
F 6/7 med Elins text och IF Löddes knatteserie i Torna Hällestad.  
En solig förmiddag spenderades i Torna Hällestad i söndags. Det var bra arrangerat på Tornavallen 
med matchvärd som hälsade alla välkomna på parkeringen och gav information om var planerna, 
toalett och kiosk fanns.   
  
Det var lite spralliga tjejer som gick ut på planen och vi försöker bara fortsätta att träna på grunderna, 
även i matcherna.  
Vi vill framför allt att flickorna ska ha roligt! Vi tränar vidare på att passa till varandra och hitta rätt i 
våra positioner.  
 
Det är fortfarande lite ovant att möta andra tjejer som man inte känner och lite avvaktande blir det 
ibland. 
 
 Tjejerna gör små framsteg hela tiden och temat för denna dag var att inte passa bollen rakt in i mitten 
bland annat och att passa till varandra, med bredsidan.   
  
Vi spelade 4 matcher totalt och tjejerna är så duktiga! 
På lördag ser vi fram emot den stora avslutningen i Lödde!   
  
 
 


