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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
Tisdag 5 oktober och en fotbollshelg med massor av matcher är över och nu blir antal matcher färre 
och färre för varje helg.  
 
De 34 matcherna  blev till slut 33 för ett av våra egna ungdomslag fick till slut för många sjuka i laget 
och fick ställa in. 
 
En blandad kompott av vinster, förluster och även matcher som blev oavgjorda, tyvärr förlust för 
Herrar A mot serieledaren Ariana FC med 5-0 efter underläge i halvlek med 1-0.  
Känner ni igen mönstret med i matchen på ett hyfsat sätt en kvart till tjugo minuter in i andra halvlek 
sen tar "bensinen" slut. 
 
Har lovat att inte skriva mer negativt om laget denna höst, men frågan måste ställas är truppen 
tillräckligt bra tränade denna säsong och spel i division 3? 
 
Damer A in i matchen igen och vinner mot Kvarnby IK med 4-2 ska dock skrivas att matchen var 
ingen höjdare. 
Nu ska laget snart möta de 4 högst placerade lagen i serien först IFK Trelleborg, Lunds BK, Hallands 
Nation och MFF. 
Dessutom 2 matcher mot sämre placerade lag i Lindeborgs FF samt  
Dalby GIF/Genarps IF. 
 
Knatte. 
En härlig avslutning med stor prisutdelning i Löddeköpinge denna lördag med 10 lag från VAIF. 
Läs de olika texterna fån ledare till lagen längre ner. 
 
På lördag nästa avslutning för vår egen knatteträning kl. 09.30 som alltid. 
 
Romelecupen 2022. 
Varumärket fortfarande av högsta klass och innan en vecka gått av anmälningssidans öppnande har 
vi redan passerat över 100 lag anmälda. 
Närmare bestämt tisdag 5/10 107 lag. 
 
Spännande att vi för första gången på många år har ett lag utanför Skåne som anmält sig till 
Romelecupen. 
Sölvesborgs GIF kommer med ett tjejlag F 9 födda 13. 
 
Frågan undertecknad ställer sig har de hört talas om Veberöds tjejlag  födda 13  som i år inte förlorat 
eller spelat oavgjort utan enbart vinster hela säsongen. 
 



Hjälp oss att kontakta lag ni känner och be dig anmäla sig till Romelecupen 2022 just nu söker vi fler 
tjejlag. 
 
Fullt redan i åldersklassen födda 11 och "hjärnan" bakom spelschemat Jessica Gustafsson får tänka 
till och om någon åldersklass  kan minska i antal lag och någon kan utökas. Vi avvaktar ett tag. Detta 
sker varje år. 
 
MFF.  
Vilken antiklimax vi MFF fans fick uppleva denna söndag. Hypad  match sen några veckor tillbaka 
med  anropet Alla ska dit!  Söndag middag och texten kom upp slutsålt 21 500 biljetter. 
 
Först rätt resultat i Stockholmsderbyt AIK-Djurgården en match som hade allt och lite till. Till början 
med bland det snyggaste tifo undertecknad sett från båda klubbarna, 2 röda kort och en intensitet på 
högsta nivå och 1-0 till AIK. 
 
Nu behövde "bara" MFF vinna med 1-0 och åter i serieledning, men av detta fick vi  inte se något 
av  utan ett frejdigt Mjällby AIF tog tag i  taktpinnen och var bättre än MFF. 
 
Sportjournalisten Ola Törner känd från Skånska Dagbladet och numera Fotboll Skåne skriver alldeles 
sant följande citat;  
MFF:s djupdykning mot Mjällby AIF var ett exempel på extremt usel tajming. 
Extremt uselt för att när hela staden och Stadion levde upp och över 21 000 var på plats gjorde 
MFF ett magplask värdigt en flodhäst från en trampolin.   
 
Det något ett skadeskjutet, tröttkört och fantasifattigt MFF behöver är det uppehållet som nu 
väntar slut citat. 
 
Och avslutar helt rätt inte en spelare i MFF som fick godkänt i denna match. 
 
Vilket betyg ska undertecknad ge MFF så här långt in på säsongen? 
Kvalet till Champions League är det bästa. 4 kvalomgångar mot starka lag är med beröm godkänt men 
det Allsvenska spelet har mycket mer att önska. 
 
Redan nu med 3  hemmamatcher kvar  att spela får man leta sig 9 år tillbaka för en samma mängd 
tappade poäng hemma som i år. 
 
Ett MFF som blandar och ger och just nu inte känns som ett lag som vinner Allsvenskan. 
Spel på två fronter har med skadeläget i laget blivit för mycket och i Champions League gruppspel 
räcker MFF ej till, tyvärr. 
 
Jubileumsbingo kvällen den 23 oktober. 
Sista påminnelsen om Bingolotter att sälja. 
Maila, charlotta.bjerstrom@hotmail.com 
 
Allt för denna tisdag och hörs på fredag och nu endast 13 matcher denna helg och för en del 
ungdomslag också årets sista seriematch. 
  
Matchtexter från helgens matcher. 
33 matcher spelade och text från 32 av dessa. Ni är otroliga alla! 
 
Herrar A och Jims text.  
En tuff match mot ett väldigt duktigt lag. Vi visste på förhand att de är spelskickliga och vill gärna 
vara bollförande. Vi gjorde nog vår bästa första halvlek den här säsongen och gick till pausvila med 0-
1 underläge. 
 
Genom hela första halvlek gör vi ett hårt jobb för varandra, pressar tillsammans så Ariana FC inte 
kunde rulla som de ville göra. Vi skapar en del chanser så rättvist borde varit oavgjort i paus.  
Även deras första mål är en stor domarmiss då Koffe blev brutalt slaktad men fick ingen frispark, i 
stället får de friläge som de förvaltar.  



 
 
I andra är det fortfarande jämnt men vi börjar bli trötta efter 10 min in, det tillsammans med att Andy 
måste gå av skadad, gör att Ariana FC får ett övertag och gör både 2-0 och 3-0.  
Båda målen är möjliga offside mål, framför allt 3-0 vinkar linjedomaren för offside men huvuddomaren 
tar beslut att det är mål. Luften går ur killarna och de andra 2 mål kommer i slutet när vi kliver fram.  
 
I matchen gör Daniel en fantastisk insats trots 5 bollar i nätet, åtskilliga frilägen och paradräddningar 
fick vi se.  
Martin som högerback börjar få upp matchtempo och kommer bara bli bättre och bättre.  
Återigen gör Johan en gedigen insats, på topp skapar Dante väldigt mycket chanser i sitt 1v1 spel. 
Pigga inhopp av både Johannes och Tim.  
 
En tuff, hård och tempostark match där våra unga killar får med sig en fin erfarenhet hem. 
 
Då läget är som det är med truppen får vi acceptera att det unga gardet plus en handfull senior 
spelare är de spelare som ska göra jobbet de sista omgångarna, och det är roligt att de som är kvar i 
träning inte ger upp utan kör varje pass för fullt med hög intensitet och vilja.  
I snitt är vi ca 15 i träning så det kommer bli tufft de nästkommande omgångarna då vi inte har fler 
spelare.  
  
Damer A med Elins text.  
Veberöds AIF - Kvarnby IK 4-2    
Hemmamatch på Romelevallen stod på schemat denna lördag.   
Inför matchen pratade vi om att sätta hög press och att spela vårt eget spel.   
 
Matchinledningen blir inte riktigt som vi tänkt oss. Vi är inte riktigt "där" mentalt och går inte in i 
situationer,  håller inte i bollen, och slarvar väldigt mycket.  
Stundtals är vi inte ens 1:a eller 2:a på bollarna.  
 
Kvarnby IK var helt klart mer på hugget än vad vi var.   
 
Trots detta gör vi 1-0 efter en kvart cirka och vi tuggar oss in i matchen sakta men säkert. Kvarnby IK 
kvitterar och vi försöker hitta tillbaka till vårt eget spel.   
Vi kämpar på och lyckas ta ledningen med 2-1 precis innan pausvilan.   
 
I halvlek har vi ett bra snack där vi poängterar att det är hårt jobb och fokus som gäller. Att vara 
noggrann i vårt passningsspel och låta bollen göra jobbet. 
   
Vi spelar vidare och vissa få, alldeles för få, sekvenser gör vi det så fantastiskt bra när vi väl använder 
1-2 tillslag och skiftar kant bland annat.  
Det uppstår en stor frustration när Kvarnby IK kvitterar och ofta spelar vi stressat som om  det bara är 
2 minuter kvar av matchen och vi spelar en VM-final som ska avgöras.   
 
Vi gör både 3-2 när det är cirka 20 minuter kvar men det känns ändå inte riktigt säkert. Vi gör 4-2 med 
5 minuter kvar och först då känns det som att vi kunde slappna av lite.   
 
Skönt med 3 poäng även om spelet inte alltid värmer. Vi fortsätter jobba vidare på träningarna i 
veckan inför nästa match där vi tar emot tabelltrean Trelleborg på Romelevallen!   
 
U 19 med Alberts rader. 
Veberöds AIF U 19- Dösjöbro IF  
Börjar matchen väldigt trögstartat. Hittar inte vårt spel alls och Dösjöbro IF trycker på, nästan hela 
första halvlek.  
 
Dösjöbro IF leder med 0-1 när första halvlek är över. Vi börjar spela bättre i andra och får in en boll på 
en hörna vilket gör ställningen till 1-1.  
 
 



Helt annan match i andra halvlek. Vi är konstant på deras planhalva och dominerar bollinnehavet men 
får ej till det där framme. De lyckas få en kontring som resulterar i mål och nu 1-2 till Dösjöbro IF.  
Vi fortsätter spela bra och med endast 9 minuter kvar får Hampus en retur från en hörna som går i mål 
och matchen slutar 2-2.  
Rättvist resultat får man väll säga men vi kan mycket bättre.  
 
P 16 Sydvästra och Albert igen. 
Veberöds AIF P 16 - Kvarnby IK  
Börjar matchen bra och redan efter 8 minuters spel slår vi en fin frispark som resulterar i 1-0.  
Vi får även in 2-0 en stund senare. Kvarnby ligger på och lyckas göra ett mål förre halvlek.  
 
Direkt i andra gör vid 3-1 och bara 4 minuter senare gör Kvarnby IK 3-2.   
Vi börjar tappa lite i matchen och springer bredvid och kollar på i stället för att gå in i närkamperna.   
 
I 65:e minuten står det 4-3 och Kvarnby IK tar över mycket av spelet.  
Vi lyckas hålla det stängt och skönt med 3 poäng.  
Slutresultat 4-3 till Veberöds AIF.  
 
P 13 med Dennis text från två matcher. 
Lördagens match mot FC Trelleborg P13 födda 08. 
Vi började skakigt och med en ganska dålig inställning , nervöst och trevande. 
 
Duktiga FCT lämnar inget åt slumpen och nyttjade vår nervositet direkt. 
 
Vi presterande inte vår bästa fotboll och gick inte in i närkamperna.  
FCT var idag ett nummer större i kostymen och tog med sig 3 pinnar hem och slutresultat 0-2. 
 
Söndagens bortamatch mot Torns IF. 
Även här började vi skakigt men spelade upp oss.  
Torns IF ledde efter första period men vi arbetade oss in i matchen och tog över mer och mer. I andra 
periods vilan gick vi av 2-1 ledning. 
 
I sista halvleken försökte vi hålla vårt spel med hög press och då började Torns IF slå långbollar och 
fick två mål på snabba kontringar. 
En något orättvis förlust men vi tar med oss att vi arbetade upp vårt spel ju längre matchen gick. 
 
F 12 Svart och Vit med Mårtens texter. 
F12 lag Svart mötte Furulunds IK  borta. Detta blev en match där vi kraftigt underskattade våra 
motståndare. Vi hamnade tidigt i ett underläge med två mål. 
 
Det blir en lång uppförsbacke och ett krampaktigt spel från vårt håll, till slut lyckas vi få med oss ett 
oavgjort resultat och matchen slutar 3-3  
  
F12 Lag Vit mötte Lunds FF under söndagen. Med lite erfarenhet från lördagens match pratade vi 
innan om att tidigt ta initiativet i denna match och visa var skåpet skall stå!  
Tjejerna gör en mycket bra prestation där vi ser ett par spelare som presterar över sin nivå. Vi styr 
matchen över alla halvlekar och vinner med ca 7-1. Bra jobbat!!  
 

P 12 Vit och Jespers rader.   VAIF vs Gislövs IF. 

En match vi kontrollerade från första spark. Vi gör en mycket bra match. Där killarna tar ett ansvar och 
är väl organiserade på planen. Bra krigat! 3 poäng till VAIF. 
 
P 10 Vit och Svart med Izas texter. 
I lördags hade vi bortamatch mot BK Höllviken.  
Vi började med ett lugnt och sansat spel där vi fick till ett mycket fint anfallsspel.  
Grabbarna tog sitt ansvar och jobbade hårt för laget.  
 



Man ser att grabbarna börjar tänka fotboll och vi använder oss fint av lagets alla delar. Vi går därifrån 
med en fin vinst som de var mycket värda.  
  
I söndags hade vi bortamatch mot Askeröds IF . Vi visste sedan tidigare att 
Askeröds IF är ett mycket fysiskt lag där det ofta blir lite fult spel med sparkar på fötterna och att man 
går på spelare i stället för boll.  
 
Här gör grabbarna återigen en kanonbra insats och vi rullar bollen fint inom laget. Vi pratar om vikten 
av att behålla bollen i laget och att vi inte alltid behöver gå framåt.  
Vi pratar även om att hålla nere antalet touch på bollen för att få till ett bra tempo i spelet, detta lönar 
sig och vi gör ett mönsteranfall där man spelar runt bollen  
med max två touch och det ger utdelning.  
Vinst även i denna match även om den var mer jämn än matchen på lördagen.  
  
F 9 Helenas text. 
F 9 tog emot Maglasäte IF  i vår sista hemmamatch i serien.  
Vi har inte mötts tidigare. Våra tjejer hade stort övertag i första perioden, mest tack vare att vi sprider 
ut oss och håller våra positioner - men även våra tjejers skott och avslutningar.   
Våra motståndare fortsatte spela, och kom mer in i matchen men våra VAIF-tjejer släppte aldrig sitt 
fina spel. Våra backar gör ett enormt bra jobb och släpper inte fram några motståndare till vår 
målvakt.   
En storvinst till oss.   
  
Trevligt att Maglasäte IF  delade ut grönt kort, inte alla vi möter gör det även om vi erbjuder dem ett av 
våra extra.  
  
Ludvig gjorde en mycket bra domarinsats, tydlig och lätt att förstå - även när det blev frisparkar och 
annat som våra tjejer inte är vana vid.   

F 8 med Marcus text från IF Löddes knatteserie.  
Hela truppen var med när vi i lördags åkte till Lödde för att avsluta knattespelen.  
Väldigt taggade Veberöds tjejer gick ut stenhårt och körde över Staffanstorp FC i första matchen med 
väldigt imponerande spel. 
 
Efter slutsignalen så hade vi endast 7 minuter paus till nästa match mot  
IF Lödde. Tufft att hålla ihop gänget med fokus och hålla humöret uppe men vi klarade av det helt 
okej.  
 
Dock gick vi inte ut med samma energi och inställning i denna match.  
IF Lödde bjöd på bra motstånd men jag tycker ändå att det är vi som kontrollerar matchen trots trötta 
ben och ösregn.  
Vi vinner med uddamålet.  
 
Den stora skillnaden mellan oss och våra motståndare är positions och passningsspel, som vi jobbar 
mycket på. Kul för våra spelare att äntligen få vara med på den stora prisutdelningen i Lödde inför 
många åskådare.  
 
Vi räknar ju inte mål och poäng, men våra spelare kan räkna och har full koll på vad slutresultatet blir i 
våra matcher, så vi sträcker på oss lite extra när vi avslutar Knattespelen obesegrade och vinst i 
samtliga matcher vår och höst.  
 
P 8 med Christoffer, Jane, Kajsa och Daniels texter och IF Löddes knatteserie. 
  
VAIF Svart - IF Lödde Gul Text av Daniel  
I dag endast en avbytare så killarna fick mer speltid och blev också mer slitna än vanligt.  
Killarna var stundtals aningen avvaktande och med många matcher i gång runt oss så blev det  också 
svårt med koncentrationen.  
Fördel IF Lödde.  
 



 
VAIF Svart - Uppåkra IF 2 Text av Daniel  
Vi lyckades under perioder få till lite trevligt spel med passningskombinationer och bra målchanser 
med tyvärr dålig utdelning. Veberöd var spelmässigt det bättre laget i en match som slutade oavgjort  
 
VAIF Grön - Lödde Svart - Text av Jane och Kajsa.   
VAIF Grön mötte Lödde Svart i första matchen och våra grymma killar hade klart övertag och det är 
sällan de spelat så bra fotboll som de bjöd på i denna match.   
   
VAIF Grön - Bjärreds IF 1 Text av Jane och Kajsa.   
I nästa match mötte vi Bjärreds IF  och det blev lite kämpigare. Våra 3304 målchanser ville inte gå in. 
Men de fortsatte att kämpa men nådde inte hela vägen fram så det slutade med fördel till Bjärreds IF.   
Otroligt sorgligt och kul på samma gång att knattespelen är över för våra grabbar men nu ser vi fram 
emot nya spännande äventyr.   
   
VAIF Vit - GIF Nike 4 - Text av Christoffer  
En match där vi vann skotten med typ 26-6, men där GIF Nike var tyvärr mer effektiva.  
   
Förutom de 5 första minuterna så hade vi ett större bollinnehav och grabbarna låg rätt i sina positioner 
och visade upp ett passningsspel med en tanke bakom dessa, men bollen ville inte in!  
   
VAIF Vit - Hörby FF 1 - Text av Christoffer    
Ännu en match den här säsongen mot Hörby FF. Trevligt lag att möta, som precis som vi, vill ha ett 
bra spel. Precis som de förra matcherna mot Hörby FF, så blev det en jämn drabbning... 
 
VAIF-killarna bjöd stundtals på fotbollsgodis och 3 mål var riktigt läckra, då bollen fick göra jobbet, och 
Hörbyspelarna inte hängde med, när killarna rullade upp dem.  

Tyvärr så kvitterade Hörby FF och vi delade broderligt på poängen.  
   
Avslutningsvis så har det varit två lärorika år för både oss ledare och spelarna.  
   
För att citera en av föräldrarna som såg matcherna vi spelade under lördagen: "Såg tre lag idag som 
spelade jättefin fotboll, var ödmjuka och spelade som ett lag"  
   
Det tar vi med oss och bygger vidare på till nästa säsong!  
   

P 7 och Marcus text från IF Löddes knatteserie. 
Första matchen för lag 1 började böljande innan Bjärred tog över lite innan vi kom igen och utjämnade 
både spel och målmässigt.  
Deras andra match mot Bara var de inte lika påkopplade så det blev en förlust som följd av 
okoncentration. 
  
Lag 2 började precis som lag 1 lite ojämnt men spelade jämnt med Åkarps IF men lite slarv i slutet gör 
att de kan komma i kapp och vinna med uddamålet. 
  
Andra matchen vill man knappt skriva om då det var fullständig katastrof   Ingen inställning och helt 
ofokuserade och de gjorde tvärt emot allt vi hade sagt men trots detta så blev det bara förlust med 1 
mål...    
  
F 7/6 med Elins text från IF Löddes knatteserie. 
Avslutning i Löddespelen för F6/7  
  
Vi åkte med 13 taggade tjejer till Lödde för att spela match och vara med på prisutdelning i 
avslutningen i Lödde spelen.   
En del förkylningar gjorde att vi var lite decimerade för dagen men tjejerna som var med var pigga och 
glada!   
 
Vi spelade 2 matcher var och tjejerna fortsätter att utvecklas och ta steg framåt!  



Vi kunde slå passningar och ta med oss det vi har tränat på i veckan som gick, till exempel våra 
positioner.  
 
Tjejerna har utvecklats väldigt mycket på de här 4 omgångarna som vi har spelat Lödde spelen  och 
det är fantastiskt roligt att se!   
 
Extra spännande för dagen var ju att få ta emot pris vid den stora prisutdelningen på läktaren!   
Vi är så otroligt stolta över våra tjejer och hur de har hanterat denna höst med matchspel för första 
gången.  
Vissa matcher möter vi dessutom de som är både 1 och 2 år äldre än våra tjejer!   
  
P 6 med Mys text från IF Löddes knatteserie. 
Vilka killar, vilket gäng, vilken utveckling framför allt mentalt!  
Spel med regler o linjer börjar smälta in och de krigar som alltid utan respekt för motståndarna! 
Vi lyckas hålla bollen på motståndarnas planhalva längre och längre stunder, och även om vi förlorar 
alla matcher så gör vi mål i 3 av 4 matcher, och den 5 e spelaren får mindre och mindre speltid. 
 
Det är ett stort steg framåt killarna tagit denna säsong och Spelglädjen är total på detta härliga gäng! 


