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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

 

Tisdag 12 oktober och årets säsong är inne på upploppet när det gäller föreningens alla ungdomslag 
och 9 matcher kvar som spelas mellan den 14 och 18 oktober.  
För våra två seniorlag återstår 11 matcher (6 herr och 5 dam). 
 
Ja en säsong som med andra ord för våra ungdomslag som avslutas denna helg. 
 
Vill ni se U 19 sista match för säsongen spelas den på torsdag kl. 19.30 på Romelevallen och Hyllie IK 
står för motståndet. 
 
Helgen som gick för våra två seniorlag slutade båda med uddamålsförlust, 
1-2 för Herrar A mot Åkarps IF hemma och för Damer A 4-5 mot IFK Trelleborg serietvåan. 
 
Läs texter från alla matcher nedan.   
 
Romelecupen.  
Ja säkert den undertecknad och Jessica Gustafsson jobbar mest med för stunden. 
Vräker ut Mail och SMS så snart är det nog "skottpengar" på oss båda. 
 
Vet också att ni är många som hjälper till och skickar SMS och Mail till andra klubbar om 
Romelecupen. 
  
Den osäkerhet man känner är att vi ej arrangerade ej Romelecupen 2021 och många inomhuscuper 
som i år har försvunnet. 
Varför? 
 
Stora vinnare så här långt är träningsserier som spelas från november till mars 2022 och i BK 
Landoras samt Vellinges träningsserier är snart anmälda lag hela 400! 
 
Snabb koll hittar undertecknad P 16, 3 lag i P 13 samt 1 lag i P 10.  
Kan finnas fler VAIF lag?  
 
Brukar skriva att vid ca 175 lag (idag 128) anmälda är arrangemanget och Romelecupen  i hamn både 
sportsligt och framför allt ekonomiskt men där är vi inte ännu. 
 
Idag 60 procent beläggning av "taket" på 210 lag. 
Fördelning pojkar. Taket. 136 lag. Idag 99 lag anmälda och beläggning hela 80 %! 
Fördelning flickor. Taket.    74 lag. Idag 29 lag anmälda och beläggning 40 %. 
 



Större skillnad än vanligt mellan pojk och flicklag men det återstår mer än 100 dagar till första 
matchen. 
 
Samma nyckel i vår inbjudan som tidigare år och på ett ungefär ca 70 % pojklag och 30 % flicklag. 
 
Knatte och Jessicas avskeds text.  
Årets knatteavslutning blev en härlig avslutning på detta år.  
Kanonväder och många glada knattar.  
 
Många föräldrar, mormor, morfar, farmor och farfar var på plats. Så roligt !!!  
Knattarna hade först en timmes träning , sen blev det korv och bröd med Festis.  
Johan och Magnus stod för grillandet, tack för er insats.  
Ni är redan bokade för nästa år!  
 
Efter det så kom den efterlängtande stunden för många knattar att få medalj och vem delade ut dem i 
år?  
Det var vår A-lags spelare Hampus Isberg och Frida Saltin!!!  
Ett stort tack för er hjälp.  
  
Jag Jessica Sjöstedt knatteansvarig som jag varit i nästan 8 år har efter en lång tids tänkande tagit ett 
beslut att lämna denna roll vidare.  
 
Jag har inte varit ensam, min man Roger har hjälpt till med material och det kommer han att fortsätta 
med.  
  
Det var ett svårt beslut , det har varit så roligt att se knattarna på deras resa som de gjort på 
Romelevallen tillsammans med fantastiska ledare.  
  
Man har längtat till våren och till hösten. Det har varit flera år med mycket glädje och mycket planering 
men framför allt har det varit så himla roligt.  
  
Men nu är det dags att lämna över till Filip och Therese Nilsson, Jag kommer att vara deras mentor 
och finnas tillhands. Så jag lämnar det inte helt.  
Jag ser framemot att vara deras mentor.  
  
Från undertecknad tack Jessica och Roger för härligt samarbete. 
De två senaste åren ej varit på plats på grund av pandemin men fått massor av Mail och SMS från 
Jessica och bilder från träningarna antal spelare mm. 
 
Tack Roger som förstår hur nyttigt det är med kaffe och strax efter kl. 09.00 varje lördag har första 
kannan varit klar att dricka haha. 
 
Stefan Persson VAIF:s ordförande på plats för att överräcka en present från föreningen för deras 
härliga jobb under 8 år. 
 
Alla som undertecknad haft kontakt med i veckan har samtliga sagt att denna lördag var den bästa 
knatteavslutningen på många år, strålande väder och inget saknades. 
 
Kollade med infoansvariga för de 4 åldersklasserna och hör och häpna av 120 medlemmar så 
saknades det 7 knattar/knattor helt sanslöst och bland annat skrev Filip att för första gången i år var 
samtliga födda 16 på plats och antalet 21"lirare". 
 
 Hörs på fredag och då  9 seriematcher samt cupspel för F 12 i Trelleborg Cup. 
 
Hälsn. Staffan 
 
 
 
 
 



Matchtexter från helgens matcher. 
Herrar A med Jims text. 
VAIF-Åkarps IF 1-2  
  
Vi spelade mot Åkarps IF  som blandat resultaten på sistone, men inför vårt möte börjat hitta formen 
igen genom 2 oavgjorda matcher.  
Vi ställer från start den yngsta startelvan under mitt ledarskap men många av de unga spelarna har 
visat bra fart och vilja den sista tiden.  
 
Matchen har väldigt många ansikten, Åkarps IF börjar bäst de första 20 minuterna, vi kommer inte alls 
upp i nivå, de får också utdelning i den här perioden.  
 
Ett mål där vi brister i kommunikationen inom laget, kunde undvikas väldigt enkelt, men när vi inte 
hjälper varandra hamnar vi i situationer där motståndarna är för bra för att inte utnyttja våra misstag.  
 
Efter målet kommer vi in i matchen ordentligt. VI har en väldigt bra speluppbyggnad i slutet på första 
och 20-25 minuter in i andra halvlek. Vi äger boll, skapar ett par farliga lägen. Vi får utdelning genom 
en fin framspelning av Linus till Jönsson som gått i djupet, Jönsson hittar sedan Isac som rullar 
elegant in 1-1.  
 
Här har jag och även spelarna en bra känsla att vi kommer få mer utdelning de sista 20 minuterna. I 
stället får Åkarps IF ett friläge som uppkommer genom att vi inte är helt koncentrerade och agerar lite 
för juniort och naivt, 1-2 ett faktum som stod sig hela matchen. 
Den här typen av pojklagsmisstag får inte inträffa på Division 3 senior nivå.  
 
Över lag en okej match från vår sida, dock ett par spelare som bör ta ett större ansvar i sådana här 
matcher. En del spelare sticker ut lite mer än andra; Daniel fortsatt stabil, Koffe och Elias spelar upp 
sig ordentligt efter en jobbig inledning.  
Isac styr på mittfältet med bra pondus och Jönsson gör ett riktigt fint inhopp och visar upp en bra 
aggressivitet, bra löpkapacitet i djupet och viljan att vilja ha boll.  
  
Damer A och Elins text. 
Kommer på fredag, Elins vanliga arbete tog för mycket tid haha. 
Förlust hemma mot IFK Trelleborg med 5-4. 
  
HJ 19 och Alberts text. 
Veberöds AIF U19 - BK Olympic 
 Vi börjar ostadigt och BK Olympic trycker på. Vi kommer mer och mer in i matchen och lyckas göra 
hela tre mål i första halvlek och ställningen efter första är 3-2 till Veberöd. Vi ledde med 3-0… 
Direkt i andra halvlek gör även BK Olympic 3-3. BK Olympic tar över mer och mer igen som var 
duktiga offensivt men mindre bra defensivt.  
Efter en stund i andra har vi ställningen 4-4 men sen orkar vi inte riktigt och BK Olympic vinner med  
6-4.  
 Positivt är att många från P 16 kommer upp och spelar samt visar mycket hög nivå. 
  
P 16 Skåne och Patriks text. 
4-1 till Vellinge IF. 
 
P 16 Sydvästra och Alberts rader. 
Veberöds AIF P 16- Furulunds IK 
Tuff match mot Furulands IK som var ett bra lag. 
Vi kommer inte riktigt upp i vår högsta nivå men gör ändå en bra match med högt tempo. 
Vi kommer till fina lägen men bollen vill tyvärr inte in och Furulunds IK vinner med 4-0. 
  
F 15 Skåne med Rickards text. 
Säsongsavslutning mot FC Hessleholm som har en stark trupp, t ex en landslagsspelare i mål.  
  
Vi gör en fantastisk match och styr spelet från första sekunden, samtidigt som FC Hessleholm är 
väldigt farliga i sina kontringar. Trots spelövertag får vi inte hål på målvakten utan det står 1-0 till FC 
Hessleholm i halvlek.  



  
Vi fortsätter trumma på i andra med en härlig inställning, och vi når till slut en kvittering efter flertalet 
kvalificerade lägen. Tyvärr blir slutresultatet 1-1 och vi snuvas därmed på en välförtjänt tredjeplats i 
tabellen, men med insatsen är vi fantastisk nöjda och samtliga tjejer gör ett otroligt bra jobb.  
  
P 13 och Dennis text. 
P 13 mot LB07 
Vi började matchen med en betydligt bättre inställning än senaste matcherna. 
Vi etablerade spel ganska tidigt och LB07 fick kämpa för att hålla tempot uppe. 
LB07 fick in första målet i mitten på första perioden genom olycklig skarvning på en av våra egna. 
Vi kämpade hårt in i sista minuterna då det stod 2-2 när LB07 lyckades peta in 3-2 som blev 
slutresultat (min fotboll säger dock 4-3 till LB07) 
  
Resultatet speglade inte matchen då vi hade spelövertag och spelade bättre fotboll. 
LB07 fick även en spelare utvisad för tjafs och farligt spel och domaren tillät att ersätta spelaren. 
  
F 12 och Mårtens rader. 
Helgen som gick spenderades i stor utsträckning inne i Malmö.  
Under lördagen var vi inbjudna till FC Rosengårds hemmamatch mot Linköping och i ett strålande 
väder såg vi FC Rosengård vinna med 2-1. 
 
Vi är i år uttagna till Rosengårds program som heter Hattrick där vi bland annat kommer att få besök 
av två A-lagsspelare samt en ur tränarstaben för att hålla en träning med vårt lag. Datum ännu inte 
fastställt.  
  
Söndag begav vi oss till Malmö igen för att möta MFF. Ett lag som har mycket tekniska spelare, MFF 
tar ledningen med 1-0 tidigt in i matchen.  
  
Efterhand som matchen går tar v över mer och mer. Från sidan kan jag inte annat än imponeras av 
viljan och inställningen från våra spelare.  
Matchen slutar med en komfortabel seger med 6 gjorda mål samt 2 insläppta.  
I sista halvlek märker vi tydligt att vår kondition överglänser deras.  
 
Nästa lördag gör vi debut på 9 manna plan i en cup i Trelleborg, något vi alla ser fram emot. 
   
P 12 Vit och Svart med Jespers text. 
LB07 vs VAIF  
Match mot LB07, det var en jämn match där vi sätt över 3 perioder är bättre och skickligare än LB07, 
Några väldigt tveksamma domslut blev tyvärr avgörande i denna match. Men bra kämpat killar!  
  
VAIF vs Kävlinge/Harrie FF 
En kul och spännande match. i första perioden är vi väldigt överlägsna och Kävlinge/ Harrie FF fick 
jaga. 
  
I andra kommer Kävlinge/Harrie FF mer in i matchen, och fokuserar på slå långa bollar.  
När domaren blåser av så står vi som vinner. Kul! Bra jobbat  
  
P 10 och Jessicas text. 
Sista seriematchen i det härliga söndagsvädret.  
Motståndet stod  Lilla Torg FF för.  
Lilla Torg FF  spelade snabbt och tufft. Våra killar hängde inte med i början. Fick inte alls till nåt spel. 
En väldigt blöt plan som var jobbig att spela på.  
Men efter lite snack med killarna så fick dem i gång sitt spel där dem rullar mycket boll. Dem fick spela 
sitt spel lite snabbare eftersom Lilla Torg var grymt snabba och duktiga. En väldigt duktig målvakt 
hade Lilla Torg.  
  
Det blev många mål i matchen. Slutresultatet blev 7-7 vilket var rättvist.  
  
Tack till domaren Zack Saltin.  



 
F 9/8 och Helenas text. 
Sista seriematchen för säsongen med F9 i Borgeby blev också en av våra bästa matcher!  
Vi kom med åtta taggade tjejer, fyra av våra ”gamla” 2012:or, våra två nyförvärv och två lånade från 
F8.   
Borgebys tjejer är duktiga och väldigt på hugget.  
Det var ett intensivt spel hela tiden och Borgeby FK tog ledningen med 2-0 ganska fort. Vår stora 
fördel var att vi höll våra positioner och att våra tjejer fortsätter att spela och kämpa på ett peppande 
och positivt sätt hela matchen.   
Borgeby FK var snabba och väldigt mycket på bollen. Vi kvitterade så småningom, de gjorde sedan 
två mål till men det gjorde vi med ;) Våra mål var mycket fint framspelade och vi hade kunnat göra 2-3 
mål till.   
  
En härlig kamp och kämpar glöd på planen. Vi hade önskat att fler av våra matcher var som idag, för 
det är utvecklande att möta motstånd och få fundera över vårt spel. Vad kan vi utnyttja? Vad behöver 
vi förbättra?   
  
F och P 5 med Filips text och en betraktelse över första året i knatte. 
I april hoppade vi på ledarskapet och det har vi inte ångrat.  
Gruppen har vuxit från 13 till 21 st.  
 
Fokus har varit på att alla ska ha en kul träning och att boll och lek blandas.  
Kontakten vi fått med barnen är häftig och utöver boll och lek pratar vi om allt möjligt. Vi vet vilka kalas 
barnen varit på och vilket lördagsgodis man tycker bäst om.  
Ibland är en humla eller ett flygplan mer intressant men så får det lov att vara. Samtidigt upplever vi att 
gruppen blivit mer intresserade av fotbollen och förstår vad fotboll är. 
  
Vårt tålamod har prövats ibland men det tvingar oss att tänka till om vad som funkar. Vi har lärt oss 
mycket och ser nu fram emot att köra vidare inomhus under vintern. 
  
  
 

 


