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 Staffans veckorapport vecka 42 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Den sista stora fotbollshelgen är över och det återstår endast 4 seriematcher och sen är säsongen 
slut. 
 
En "konstig" fotbollssäsong i dessa Corona tider och enkelserie för Herrar o Damer A som exempel. 
 
Föräldrar till knatte som ej kommit in på knatteträning och begränsningar rakt över denna säsong. 
 
Hur kommer säsongen 2021 att se ut? 
Ja något klart svar finns inte idag då pandemin tagit fart igen och något slut på denna, ser vi inte just 
nu, tyvärr. 
 
Denna säsong som likväl är mer än godkänd rent fotbollsmässigt. 
 
Damer A  och Damfotbollen tillbaka i Veberöds AIF som slutar med en serieseger direkt! 
  
Herrar A nykomling i division 3 och till sist ett nytt kontrakt och spel i division 3 Södra Götaland 2021. 
 
U 19 klarar ett nytt kontrakt med marginal och detta unga "gäng" spelar i division 2 2021 med intakt 
lag om inget annat händer? 
 
U 15 Skåne det första VAIF lag på många år spelandes i Skåneserie och gör det på ett fantastiskt 
sätt  och idag  på plats 1 i serien, men IF Limhamn/Bunkeflo med 2 uppskjutna  matcher och  som 
med 4 poäng går upp till serieledning och seriesegrare. 
 

Veberöds AIF  8 13 
 

18 

IF Limhamn 
Bunkeflo 1  

6 7 
 

15 

Då var den första av två uppskjutna matcher spelad sent i igår kväll och IF Limhamn/Bunkeflo-Kvarnby 
IK och resultatet 1-3. 
 

Veberöds AIF 8 13 18 

IF Limhamn Bunkeflo 1  7 5 15 

Helt underbart och nu är läget att IF Limhamn/Bunkeflo måste vinna med 9 mål i sista matchen mot 
Höörs IS för att vinna serien.  
 
Uppflyttning till Skåneserien och Gr B är mycket stor även vid en andra plats och då med 
motståndarlag seedade 11 till 20 i Skåne! 
 
F 14 i en serie redan i år av Skåne toppklass med endast 5 lag och dubbelomgångar fanns inga lätta 
matcher denna säsong. 
2021 spelas den första Skåneserien för tjejer och F 15 med förhoppningsvis 10 lag. 
 
Ja med hela 22 ungdomslag från U 19 ner till knatte plus 3 seniorlag har föreningen aldrig varit större 
och denna stora bredd också gjort att föreningen även flyttat fram våra positioner och fler lag än 
tidigare spelat i Gr A Sydvästra Zonen med lag från  både Malmöområdet samt Lund och klart den 
största zonen i Skåne. 
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Tråkigt men Romelecupen 2021 som ser ut att gå i krasch och förutom denna härliga turnering också 
ett stort ekonomiskt tillskott till föreningen som ej blir av. 
Ikväll på styrelsemötet tas det ett beslut om Romelecupen 2021. 
 
Romelevallen stängdes igår måndag för vila resten av året och klarade sig bra även om det spelades 
många matcher där i höst men regnandet i veckan som gick var den nu sliten och behov av vila och 
Damer B samt U 19 blev de sista två matcherna på Romelevallen i år. 
 
Gå-Fotboll med Patricks text. 
Jag (Patrick) vill bara informera er lite om hur det är i gåfotbollsvärlden. 
VAIF:s gåfotbollslag  var i Malmö i lördags och spelade andra omgången av Skåne Walking Football 
League. 
Anna Boman historisk som VAIF:s första kvinna i Gå Fotboll skriver undertecknad. 
 
Detta är stort för om Corona ej ställt till det skulle lag deltagit i EM i somras i Wales. 
 
(Vårt lag bestod av följande spelare) : 
Anna Boman  
Martin Olsson 
Rickard Egelborg 
Ulf Arnesson 
Magnus Bertilsson 
Stefan Rosberg 
Patrick Svensson 
Hans Karlsson agerade domare.  
 
Vi gjorde en bra turnering. En olycklig straff i slutsekunderna mot IFK Malmö där de kvitterade till 3-3 
gjorde att vi missade finalen. Men vi hade en trevlig lördagseftermiddag mellan regnskurarna och vi tar 
nya tag till nästa omgång som vi skall försöka arrangera i Veberöd. 

EM i Wales i somras blev inställt, nu siktar vi på WM i Barcelona 2021. Följ allt på 
https://www.walkingfootballsverige.com/ och på Facebook. 

Martin har du budgeterat in kostnaden för laget i Barcelona på 5 stjärnigt hotell en vecka haha. 
 
Kanske VAIF kan sälja någon på proffsmarknaden?    
  
Alla som har lust att testa på gåfotboll är välkomna på söndagar 18.30-20.00 i Svalebohallen då vi 
har träning med början nu på söndag 18/10. 
 
Kval i helgen. 
Malmö City FC klarar 1-1 borta mot BK Astrio och retur i Malmö till helgen och spel i division 2 2021 är 
nära. 
 
Råå IF vinner sin enda bortamatch i gruppspelet med 1-0 mot Bjärreds IF och får nog vara favorit i 
detta gruppspel. 
 
Kval till division 5. 
I onsdags förlorade BK Blentarp mot Vinslövs IF på Romelevallen med 1-2. 
Retur i lördag och efter 25 minuter leder Vinslövs IF med 3-0 och allt  klart, men nej i kval kan allt 
hända och när slutsignalen ljuder har BK Blentarp vunnit med 5-3!  5 raka från matchminut 35 till 90. 
 
Kom inte och säg att fotbollsresultat är förutsägbara. 
 
Nytt kval till helgen. 
Blentarps BK-Mala IF i dubbelmöte om en division 5 plats 2021.  
 
4 seriematcher kvar av säsongen och när domaren blåser slutsignal på Lindängen ca 14.50 på 
söndag och matchen BK Olympic-U 19 är det färdigspelat för i år. 
 
Cupspel direkt och i helgen F 11 till Lund och Lunds BK 7 manna kickoff och intressanta motstånd 
från Danmark väntar. 
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Återkommer med mer text på fredag. 
 
P 11 till Malmö och Caboline Matchcamp ute i Limhamn.  
 
En cup som skulle spelats i slutet av mars, men Corona ställde till det. 
 
Har man vunnit Halör Cup 2019 mot MFF i finalen kommer fler cupinbjudan att vara med i även om vi 
är en "liten" klubb jämfört med övriga inbjudna klubbar. Vad sägs om MFF, Brommapojkarna, 
Djurgården med flera. 
 
Jättekul för killarna, ledare men även för föreningen som visar att vi är på rätt väg. 
Även här kommer undertecknad med mer text på fredag.   
 
Under höstlovet åker U 15 till Höllviken och Halör Invitational och en mycket intressant turnering. 
 
15 lag från Sverige och 1 lag från Danmark 
Övernattning i 3 dagar.  Åker på höstlovet torsdag och spel fre.-sön. 
Återkommer även här med mer info om en dryg vecka.  
 
Synd att VAIF:s F 13 ej fick någon inbjudan. 5 lag från Skåne och 11 lag från övriga Sverige med 
Brommapojkarna, Djurgården IF, Nacka, Sollentuna alla från Stockholm Kalmar, Sölvesborg.  
Ja många spännande lag som kommer till Höllviken, saknar F 13 VAIF!  
 
Ska skrivas att vi i serie spelar F 14 med tjejer födda 06 samt 07 och då blev det svårt att få en 
inbjudan. 
 
Texter från helgens matcher och denna helg text från samtliga matcher som VAIF spelat. Helt 
otroligt! 
 
Damer B med Niklas text. 
VAIF-Trelleborgs FF Dam R Div.2 Södra Höst 1-3.  

Spelare i VAIF: Ella Malmsten, Iman Abenar, Emma Larsson, Kajsa Andersson, Minna Wetterling, My 
Rosen, Basma Abenar, Klara Bring 1, Nellie Nordin, Lova Sjöblom Wolfbrandt, Moa Nordgren, Cajsa 
Wanegårdh, Iza Rosen, Amanda Sjöstedt och Kim Lantz. 

Vi är inte riktigt fokuserade och spelar med små marginaler i början av matchen vilket gör att vi blir 
tillbakapressade och vi får jobba mycket defensivt. Trelleborgsspelarna verkar lite mer taggade än oss 
och trycker på med bollar mot vårt straffområde. De lägger in en boll mot straffområdet och efter en 
oturlig studs tar bollen på en av våra backars hand och straff blir resultatet. Trelleborg gör 0-1 redan i 
7,e minuten. 

Spelet svänger ganska mycket och det blir målchanser åt båda hållen. I 27,e minuten får vi till ett fint 
anfall som avslutas med ett fint mål av Klara. Tyvärr lyckas Trelleborg göra 1-2 precis innan paus. 
I pausen pratar vi ännu en gång om att försöka hålla i bollen med större tålamod och spela runt så vi 
kan få till längre anfall. Det defensiva jobbet funkar helt ok så där gäller det bara att fortsätta lika dant. 

Andra halvlek hinner knappt starta förrän Trelleborg sätter 1-3. En tuff uppgift för oss att ta in men det 
positiva är att vi inte ger upp. Vi försöker spela fotboll och kämpar hårt tillsammans. 
 
Vi gör en ok första halvlek och en bra andra halvlek. Defensiven sitter bra förutom vid två av deras mål 
där samarbetet inte fungerade. 
 
Efter en kollision men en motståndare får Kajsa i mål tyvärr bryta matchen med en rejäl lårkaka. 
Spelet och bollinnehavet är egentligen ganska jämnt men Trelleborgsspelarna var totalt sett 
hungrigare än oss idag.  
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U 19 och Henriks rader. 

U 19 – Södra Sandby IF 
Regntung Romelevallen och tufft motstånd. Fanns risk för att skönspel skulle bli svårt och mer ta på 
blåställen.  

Södra Sandby började bäst men vi får friläge efter 7 min. Vår anfallare dras ner, vilket alla utom en 
ser. Istället för mål eller i värsta fall frilägesutvisning blir det ingenting. Istället skapar Södra Sandby 
fina lägen och skulle lätt kunnat få straff. Det fick de inte.  

Vi är os ynkade samtidigt som Södra Sandby spelar med stor rörlighet och är mer taggade. 1-0 
kommer i första (misstänkt offside). I andra står 0-1 sig länge trots lägen för båda lagen. 

Vi går ner på 3 backlinje med 25 min kvar för att nå kvittering. Inget bet idag. Istället gör de 0-2 med  
7 min kvar. 

Södra Sandby var hetare än oss och går nu för seriesegern.  

Vi kommer inte upp i den nivå vi kan. Nu laddar vi för serieavslutning mot BK Olympic nästa söndag. 

U 15 Skåne med Jims text. 
U 15 Skåne Gr C, Fortuna FF- VAIF 1-4 
Seriefinal mot Fortuna FF där vi inte fick förlora för att behålla första platsen.  
 
De börjar bäst och trycker tillbaka oss, men inga farliga målchanser utan vi låter dem jobba de yttre 
korridorer. Vi gör 1-0 precis innan pausvilan och i starten på andra växlar vi upp tempot och går ifrån 
till 3-0.  
 
Härefter spelar vi av matchen kontrollerat. 
 
U 15 Sydvästra Gr C och Jim igen. 
P15 Sydvästra Gr C, VAIF- FC Rosengård 4-4 
Seriefinal mot FC Rosengård där vi behövde vinna för att ha chansen att ta första platsen.  
 
Vi inleder väldigt försiktigt och efter 10 min står det 0-3. Lite justeringar gör att vi kommer in i 
matchen.  
 
I andra fortsätter vi försöka spela oss igenom men när de gör 4-2 målet 7 min innan slut signal trodde 
nog de flesta att det skulle bli en förlust.  
 
Men grabbarna ger sig inte, en tok offensiv med uppställning 2-1-2-4 gör att vi gör 2 mål i slutet.  
Fortfarande obesegrade med en match kvar mot Gislövs IF. 
 
U 14 och Andreas rader. 
Hemma match mot IFK Klagshamn. 
En match som vi ska vinna men tyvärr ställde inställning och ork till det. 
Många grabbar var slitna sen matchen dagen innan med U15.  
Matchen slutar 4-4 och vi slutar 3 i A serien, vinst och vi hade kommit tvåa. Många besvikna grabbar 
efter matchen. 
 
U 13 och Dennis text. 
Sista matchhelgen i serien.  
Ett lag drog till Torns IF  och spelade 9-manna.  
Vi överraskade Torns IF  med ett högt tempo och tog kommandot direkt, vi släppte aldrig in Torns 
IF  och vann rättvist matchen med 3-1. 
Vi spelade stundtals fantastisk fotboll. 
 
U 13 Sydvästra Gr C med Niklas text. 
Niklas Wendel och Tim Krämer fick hoppa in och coacha killarna igår. 
 
Efter 2 minuter gör vi 1-0 och en bra start på matchen. Vi spelade med högt tempo i första delen av 
halvleken men sedan tar Harrie FF  över matchen. Vi fick ändra taktiken till 4 i backlinjen då 
motståndarna hade 2 anfallare som ställde till problem för vårt försvar.  
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Efter detta kontrollerade vi matchen och kunde gjort fler mål på våra omställningar. Bra kämpat idag 
av alla i laget. 
 
P 12 med Dennis text. 
Ett lag åkte till Bjärred och spelade 7-manna. 
Här spelade vi stundtals bra fotboll men många ordinarie sjuka och med inlånade killar från både P 11 
och P 10 funkade inte samspelet riktigt som önskat. 
 
Grabbarna presterade bra trots att de bara fick cirka 30 minuter på sig att spela ihop sig. 
En tråkig förlust i sista matchen mot ett Bjärreds IF som inte riktigt kändes som det hörde hemma i c-
serie. 
Vi tar det med oss inför eventuell vinterserie och tar nya tag i nästa träningsvecka. 
 
F 11 och Mårtens text. 
Två matcher i helgen och vi gillade det vi såg! Under lördagen fick GIF Nike se sig besegrade på sin 
hemmaplan.  
 
Vi hade ett stort bollinnehav och hade fina spelkombinationer! 
 
Söndag morgon var det dags för bortamatch mot Svedala IF, det blev en komfortabel seger och även 
här stort spelövertag! 
Nu laddar vi inför nästa helg och cupspel i lund😎 

P 11 och Jespers rader. 
Sydvästra U12 VAIF vs Lunds FF  
En trevlig och underhållande match. Vi har tränat ett tag på en ny taktik och även haft Jonas 
Stridsberg på besök och VAIF hittade rätt i direkt i taktiken.  
VAIF ägde bollen idag bollinnehav 80-20 och målen rullades in.  
Bra jobbat. Nu blickar vi framåt till nästa helg då vi möter dom stora pojkarna i Caboline Cup.  
 
Sydvästra Kävlinge GoIF vs VAIF   
En målrik och rolig match. VAIF spelade ett moget spel och pressade Kävlinge GoIF längre och längre 
ner i banna. Blev till slut enbart långbollar från Kävlinge GoIF. Bollinnehav 30-70 
 
P 10 med Björns rader. 
Avslutade säsongen med hemma match mot Linero IF.  
  
Vi startade matchen jätte bra. Killarna höll hög press och det resulterade i många målchanser.  
Tyvärr har vi senaste tiden inte fått in returerna i mål. Så resultatet var 2-1 efter första halvlek.  
Andra halvlek tappade vi fokus och Linero IF kunde ta över spelet.  
 
Vi släppte in några snabba mål och låg under med 2 mål. 
I tredje halvlek visade killarna ännu en gång riktig kämpaglöd.  
Vi hämtade upp underläget och matchen slutade 5-5. 
 
Vi är mycket nöjda med killarnas utveckling denna säsong. 

F 9 med Helenas text. 
Tidigt lördags morse åkte vi med ett litet gäng på sex spelare till Blentarp för vår sista seriematch för 
terminen. Även detta lag är mixat hälften födda 2010 & hälften 2011. Vi mötte dem inne förra året i 
Bombi Bitt cup (& gick rejält med ”stryk”).  
 
Det är långa & stora spelare att möta för våra 2012:or, men inget som skrämmer längre. 
 
Det var en riktigt bra match i regnet, jämn och Rolig & spännande att coacha. Båda lagen spelade bra 
med passningar, löpningar och skott. Vi hade absolut flest chanser - särskilt i andra perioden- men 
inte turen med oss.  
Vi tror att matchen slutade 3-3, vilket var ett rättvist resultat.  
 
Bästa två för dagen var att både våra tjejer & vi ledare hörde hur Blentarp pratade om oss i pauserna 
(”vad bra dom är!!”) och att Blentarp liksom vi delade ut ”grönt kort” efter matchen. 
Glada men extremt blöta & kalla tjejer och ledare lämnade Blentarp. Nu längtar vi till 
inomhussäsongen! 
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P 9 och Izas rader. 
Lördag 10/10 och höstens sista match spelades återigen mot Uppåkra!   
Vi startade matchen med ett högt tempo och höll våra positioner bra!  
Bollen rullades runt och vi gjorde snabbt mål! Några skott i stolpen och några i ribban!  
För att utmana grabbarna lite mer bytte vi positioner i sista halvlek! Lite förvirrande men grabbarna 
slutade inte kämpa!  
En välspelad och jämn match!   
Nu är vi helt färdiga med 5-manna fotboll och killarna taggar om inför 7-manna!  
Tack alla grabbar och föräldrar för en bra höst!  
 
Knatteavslutning med Jessicas text. 
Knatte avslutning där vi hade lek och bus för de allra minsta. 
 
I lagen F6,P6, P7, F7 och P8 så hade vi en miniturnering där det blandades med åldrar och flickor och 
pojkar. 
Trots vädret så hade knattar en rolig avslutning. Under mina år som knatte ansvarig så har det inte 
varit dåligt väder på en avslutning. Det höll nästan i år . 
 
Niklas Wendel stod för grillning och fru Anna Wendel delade ut dricka till barnen. 
Roger stöttade upp där det behövdes. 
 
Inför det bästa på hela dagen -medaljutdelningen . 
Så  tog vi hjälp av 2 killar från P9, Oliver Sjöstedt och Ludwig Sterning som delade ut medaljerna.  
Lite nervösa var killarna men skötte det galant. 
 
Nu tar vissa av lagen lite paus sen kommer det att bli inomhusträning ! 
 
Vi ses åter igen i April 2021   
 
Tack alla ledare som finns här varje lördag och tränar barnen. 
Tack till Niklas och Anna som hjälpt oss när vi ej kunnat  
Ett stort till Staffan som hjälpt till på distans och ett  stort tack för den vackra buketten ❤ 
 
Vi hörs igen på fredag/Hälsar Staffan 

 
 


