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 Staffans veckorapport vecka 40 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
En helt otrolig helg som föreningen upplevt och som startade redan i torsdagskväll.  
 
Herrar A tar en i varje fall överraskande seger för undertecknad borta mot IFK Trelleborg med en vinst 
med 2-0 och kontraktet var klart! 
 
Samma kväll tar MFF en komfortabel seger i Europakvalet och vinst med 5-0 mot  NK Lokomotiva 
Zagreb. 
 
Ska sägas/skrivas att laget höll inte ens Allsvensk klass. 
 
Lördag och Damer A till bortamatch mot Gärsnäs AIS och åter en vinst mot ett topplag. 
 
Undertecknad ber alla om ursäkt kring Damlaget för att undertecknad helt missat att dessa två vinster 
gör att Veberöds AIF nu har en seriefinal att spela på lördag mot grannen Blentarps BK. 
 
Läst säkert 100 000 tabeller genom 50 år, men innan matchen mot Hörby FF och sen Gärsnäs AIS 
såg undertecknad  inte den möjligheten att vi på  lördag spelar en finalmatch och vid seger väntar 
division 3 2021! 
 
Vilken match som väntar och all publik som vill se den kommer ej att komma in på Romelevallen på 
lördag kl. 15.00. 
50 personer sen stängs grindarna. Tror man måste vara på plats kl. 13.30. 
 
Träffade en Blentarps ledare som sa att vi kommer med mer än 50 supportrar till matchen.  
Här måste föreningen vara på plats med funktionärer!  
 
Söndag och U 19 på Romelevallen mot Staffanstorps United FC och vinst med 1-0 och en vinst som 
ger U 19 plats i division 2 2021!  
Underbart! Detta var hela laget värda som seriens yngsta lag. 
 
Söndagen avslutas med en härlig seger för MFF mot BK Häcken som aldrig blev en  spännande 
match utan en stabil 3-0 seger och nu nära SM Guld!  
 
Vågar nog skriva att detta var MFF:s bästa match i år! 
 
Några procent höjdes att MFF även ger det spanska laget Granada CF en match på torsdag! 
 
13 år sedan MFF förlorade en kvalificeringsmatch till Champions League eller Europa League på 
Stadion. 
Imponerande!  
 
Ja en helg att minnas där bollen studsade vår väg hela helgen! 
 
PS! Ikväll kan serien avgöras när den uppskjutna matchen från i fredags som regnade bort när  
FBK Balkan möter Vellinge IF. 
 
Hörs på fredag! 
 
Hälsn. Staffan 



 2 av 5 

 
Sammanställning av massor av matchtexter som alltid. 
 
Damer A med Niklas text. 

Gärsnäs AIS-VAIF Dam Div.4 Södra 0-3 (0-1). 
Spelare i VAIF: Minna Wetterling, Moa Ahnelöf, Iman Abenar, Basma Abenar, Klara Bring, Nellie 
Nordin, Elin Nilsson, Lova Sjöblom Wolfbrandt, Elin Öjerholm, Elin Nilsson, Elin Ullner, Linn Olsson, 
Moa Nordgren 2, Camilla Barkblad, Iza Rosen och Emma Larsson. 

Ytterligare en match mot ett av topplagen som inte ännu förlorat någon match i serien. Åter igen 
trycker vi på vikten av att vårt defensiva spel sitter och att vi måste jobba hårt i närkampsspelet.  

Försöka hitta lugnet och modet att hålla bollen inom laget och anfalla med hela laget. 

Direkt i inledningen märker vi att vår press ger frukt och vi stressar deras backar och mittfältare rejält. 
Ganska tidigt pressar vi en av deras backar till ett hemspel till målvakten, som för deras del oturligt 
missbedömer bollen och tappar in den i mål.  

1-0 ganska tidigt och känslan är att vi kommer att ta detta. Vi har en del bra läge där ett lobbskott i 
ribban är den bästa chansen. I övrigt är halvleken ganska svängig med lite halvchanser åt båda hållen 
men med lite övertag för oss. Resultatet 0-1 står sig halvleken. 

I paus pratar vi om att jobba hårdare för att göra oss spelbara och försöka slå passningar med större 
marginaler. Vår defensiv funkar bra så det handlar bara om att fortsätta på samma sätt. 

Andra halvlek är ett rejält steg framåt, nu hittar vi fina kombinationer och motståndarna får svårare och 
svårare att komma åt oss när vi har bollen. Kommer de åt bollen är det mest rensningar för att freda 
sitt eget mål.  
Vi gör 0-2 i 51.a minuten efter ett fint vägg/triangel-spel mellan Camilla och Klara där klara sen driver 
boll i djupled och slår in bollen till Moa som enkelt placerar bollen i mål. 0-3 kommer i 86 minuten, Moa 
löper på en djupledspassning och petar bollen förbi målvakten och sen säkert skjuter bollen i mål.  

Åter igen en bra genomförd match där laget jobbar fin tillsammans. Ännu en gång skärper spelarna till 
sig och rättar till det vi pratar om i paus. Nu väntar Blentarps BK i sista matchen där följande gäller. Vid 
vinst blir vi seriesegrare och spel i Div. 3 nästa säsong. Vid oavgjort eller förlust kan vi bli som bäst 4.a 
så vi har allt i egna händer men det krävs en topp prestation av tjejerna. 

U 19 och Henriks rader. 
U19 - Staffanstorp United 
Viktig match för att säkra div 2 spel även nästa år. Vi har visserligen 3 omgångar till på oss men vinst 
skulle säkra platsen redan nu.  
 
Redan efter några minuter har vi fått 2 mål bortdömda för offside. Sedan har Staffanstorps United 
jättechans efter hörna där Nino (född -05) gör en magisk reflexräddning! I första halvlek har resp. lag 
bättre och sämre perioder men tycker vi har fler och klarare chanser. 
 
Bl. a har vi ett friläge som målvakten räddar. Precis innan halvtid spelas en boll i djupled och vår 
anfallare fullföljer. Deras målvakt är först på bollen men den träffar anfallaren och in i mål. Härligt!  
 
I andra halvlek blir spelet sämre. VI jobbar och sliter men har svårt att vårda bollen. Staffanstorp börjar 
spela långt. Vi får trots detta riktigt bra lägen för att utöka ledningen men är ineffektiva. Blir därför 
nervösa minuter tills domaren blåser av matchen. 
 
VI kan tyvärr inte bjuda den stora publiken på skönspel men visar härlig inställning att ta 3 p.  
 
Vi har 4 spelare borta idag, som annars spelat från start. De som kommer in sköter sig utmärkt! Ex har 
vi båda mittbackarna borta och vår ordinarie målvakt och håller ändå nollan! 
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U 15 Skåne med Jims text. 
U 15 Skåne Gr C Eskilsminne IF-VAIF 3-2. 
Många grabbar hade redan vunnit matchen innan den var spelad. 
 
Underskattning brukar sluta med förlust, så var även fallet idag. 
 
Vi låg fel i position , tog inte löpningar för varandra, inte hundra i närkamper. 
Leder både med 1-0 och 2-1. Vi tar nya tag den här veckan.   
 
U 15 Sydvästra Gr C och Jim igen. 
U 15 Sydvästra Gr C VAIF-Hyllie IK 7-2. 
Toppmöte i serien där mycket av passningsspelet försvann för båda lagen då planen var fylld med 
vatten. 
Matchen gick över i fysisk  kamp där vi var större och starkare. Vi vinner helt rättvist med 7-2. 
  
F 14 med Henriks text. 
Rapport från F14 
Det blev inte någon välspelad match när vi mötte Borgeby FK borta i helgen. Vi hämtar förvisso upp 
ett 3-1 underläge men något vidare bra spel fick vi inte se från något av lagen. 
 
Det blev mycket kamp om bollen med många frisparkar jämnt fördelade mellan lagen och domaren 
fick verkligen använda pipan under den här matchen men utförde sin uppgift på ett föredömligt sätt.  
 
Det slutade 3-3 och vi hade möjligheten att avgöra vid flera tillfällen men av någon anledning 
saknades självförtroendet i det allra sista momentet den här lördagen. 
 
U 14 och Andreas rader. 
Idag var det många killar som inte var på hugget från början.   
 
Det tog mer än halva matchen innan killarna förstod allvaret och började spela fotboll. Tyvärr räckte 
det inte hela vägen och vi åker på vår första förlust med 2-1.  
 
Spjutstorp är ett fysiskt lag att möta och på en plan som var riktigt dålig hade vi svårt att få till ett bra 
spel.  
Vi tar med oss sista halvleken där vi kämpar i enorm motvind och skapar ett par heta chanser, inte 
minst när det återstår 30 sek av matchen och på en hörna nickar precis utsida stolpe.  
 
Vi tar nya tag i veckan och spelar borta mot spelskickliga Limhamns FC på fredag kväll. ännu en tuff 
match väntar.  
 
U 13 Sydvästra Gr A med Jims text. 
U 13 Sydvästra Gr A LB07-VAIF 1-2. 
Skön seger för killarna mot LB07. Vi spelar på en liten 9- manna plan  vilket gör att det blir små ytor att 
jobba på. 
Det gynnar oss då vi är tekniskt bättre än LB 07. Bra genomförd match av killarna. 
 
U 13 Sydvästra Gr C och Jennys text. 
Vi har väldigt mycket boll och för spelet,  men för många individuella misstag blir ödesdigra och 
resulterar i baklängesmål. Vi skapar många chanser framåt men är inte tillräckligt effektiva och kyliga! 
 
Lunds FF hade dessutom en duktig målvakt. Vi har fint passningsspel och får till fina trianglar, Lunds 
FF kör nästan bara långbollar, och få passningar. 
 
Vi får inte riktigt till lagkänslan idag, för många som ville solo glänsa och försöka rädda matchen.   
 
Stor eloge till killarna som fortsätter försöka spela sitt spel och inte ger upp trots underläge. 
Tack till Tim, för en bra domarinsats! 
 
P 12 med Dennis text 9 manna i P 07 serie. 
En match i 9-manna mot Harlösa i p13 serien en svängig match där vi inte riktigt fick domsluten med 
oss och det speglade sig en del spelet. Vi lämnar Harlösa med 1-1 i resultat.  
 
Grabbarna var nöjda med matchen trots konstiga domslut mot oss ! 
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P 12 och 7 manna med Dennis igen. 
Sen match mot Lund BOIS i 7manna. Vi förde större delen av matchen och vi skapade flest chanser. 
vi fick sock ingen utdelning och förlorade på uddamålet. 
 
Vi spelar dock fantastisk fotboll och här ser vi att det vi tränat senaste halvåret äntligen börjar sitta. 
 
F 11 och  Mårtens text. 
Tidig samling lördag morgon och en jämn match mot F.C. Möjligheten på Rosengård norra IP med 
yngre laget. 
Våra 11:or visade verkligen framfötterna i denna match, ettriga och orädda trots storleksskillnad i 
kroppshydda😃 
 
Fortsatte mot Hyllie på eftermiddagen och tog en säker seger där med 09:orna. 
Hann hem till Romelevallen för att avnjuta U19 andra halvlek. 
Härlig fotbollshelg  
 
P 11 med Jespers text. 
SydvästraB1 Furulunds IK vs VAIF 

Furulunds IK tog emot oss denna regniga fredag kväll. Blev lite frustrerad av att dom hade ett väldigt 
starkt lag på den nivån och frågade, vad hände ikväll Furulunds IK, tränaren bad lite försiktigt om 
ursäkt. Men fick till svars så blir det ibland. Det skapade tändvätska något som in i helvete hos mig... 
samlade  VAIF killarna i omklädningsrummet, och vad som sades där inne, stannar där, hahaha. 
VAIF startade ursinnigt. Det var ett högt  hög press spel, härligt dueller, fantastiks passningsspel. 0-1 
0-2 0-3, 
 
Furulunds IK var chokade. Killarna gjorde sin bästa match för säsongen, helt klart. Det är sådana här 
kvällar som man struntar i att det är fredag kväll, det bara öser ner och man är blöt ända in på 
kroppen.  
 
När man får se att killarna visar upp en sådan lagmoral.  
 
F 9 och Helenas rader. 
I helgen bar det av till Snarringe IP för att spela seriematch mot Skegrie BK. Tänk vad många härliga 
platser vi får besöka som fotbollsspelare & fotbollstränare som vi aldrig hade sett annars! 
 
Vädret var med oss och det var en härlig match på riktig gräsplan, med små mål tyckte våra tjejer ;) 
 
Vi har ju ingen stor trupp i F 9, utan får ofta låna en eller två tjejer födda 2013.  
Tur det finns fler lag i VAIF som vi kan samarbeta med. 
 
Våra tjejer spelade finfin fotboll. De har koll på passningar, löpningar och skott. De kan markera & de 
kan bryta motståndarnas spel och ta tillbaka bollen - även om vi fortfarande ibland upplever att de är 
tuffare mot varandra på träning än mot motståndarna på match.  
 
De kan reglerna för spelet med insparkar, avspark, hörna och ”målvaktens boll”. Vi vann stort, även 
om ingen räknar målen (hoppas jag). Vi njuter av fokus på ”gröna kort” efteråt och våra tjejer är 
peppade på att få ett sådant. Vi gav vårt till deras målvakt för en fantastiskt och positiv attityd hela 
vägen, trots att hon fick många bollar bakom sig.  
 
P 9 med Jessicas text. 
Lördag match för Lag 1 hemma mot Torns IF. 
Vi startar matchen med vårt spel direkt, vi driver bollen på kanten och i mitten där vi nyttjar både 
anfallare och backar i spelet. 
Det är vår match från början till slut. Vi räknar inte målen men denna match vinner vi galant. 
 
Lag 2 åker till Staffanstorp idag för att möta United. Även denna match kan vi spela vårt spel. 
Det är en fin fotboll där vi gjorde ett antal passningar innan skott på mål. Även denna match vinner vi 
stort. 
 
Det är roligt att se att killarna tänker på övningarna vi gör på träningarna nyttjar detta i matcherna. 
En bra match helg! 
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F 7 och Marcus rader. 
I lördags åkte vi med hela truppen till Staffanstorp för att spela omgång 3 av knattespelen. Match 1 
mot IF Lödde, återigen äldre motstånd där vi får kämpa mycket och har det fysiskt tufft. Vi får inte 
riktigt igång något spel och lödde får många kontringslägen mot oss och bollarna rullar tyvärr in i vårt 
mål. 
 
Match 2 mot jämngamla FC Staffanstorp, en helt annan match jämfört med föregående där vi är ett 
par nivåer högre fotbollsmässigt.  
 
FC Staffanstorp har inte spelat många matcher och deras spelare hade inte helt koll på reglerna.  
Vi dominerar och gör många mål. 
 
En lärorik lördag med två så olika matcher. Vi måste fortsätta träna på att få igång bättre 
passningsspel och spel längs kanterna 
 
P 7 med Christoffer, Dennis och Daniels text. 
VAIF Svart, text av Dennis 
VAIF Svart - Värpinge IF 
Lunds FF dök aldrig upp men Värpinge IF var snälla att istället hoppa in och spela en extra match mot 
oss.  
Jämn match, många fina passningar och bra energi.  Knapp vinst. 
 
VAIF Svart - Uppåkra IF 
Vi mötte Uppåkra IF och vi hade övervägande bollkontakt med många bollar in i mål.  
Uppåkra IF  fick sätta in en 6:e spelare efter en stund, sen lyckades dem också rulla in några bollar.  
 
VAIF Vit text av Daniel 
Veberöd Vit- Åkarps IF  
Åkarps IF  ställde upp med tufft motstånd och det märktes att det var ett P 8 lag vi spelade mot. 
 
Full fart från början och killarna gav inte bort något gratis. Knapp fördel Åkarp till slut. 
 
Veberöd VIT - Lunds SK 
En match som bjöd på lite mer klungspel än finlir. Ett hungrigare Veberöd fick till slut in några mål. 
Fördel Veberöd. 
 
VAIF Grön text av Christoffer 
VAIF Grön - IF Lödde 
 
Vi började starkast och hade bra press på IF Lödde, och gjorde ett par mål.  
 
Tyvärr i de två sista perioderna tappade vi i pressen när de hade boll. Vi hade mest bollinnehav men 
tyvärr fastnade bollen på försvararna i Lödde, och de lyckades kontra in några  bollar. Fördel IF 
Lödde. 
 
VAIF Grön - Furulunds IK 
 
Här hade vi kommit mycket längre utvecklingsmässigt än Furulundsspelarna, som dock kämpade på 
hela matchen.  
Killarna visade prov på ett bra och moget passningsspel, tillsammans med läckra dribblingar. Klar 
fördel för oss! 
 
 


