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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tisdag 19 oktober och nu har alla VAIF:s ungdomslag spelat färdigt årets seriespel. 
 
Återstår nu 5 matcher för Herrar A och 4 matcher för Damer A. 
 
Romelecupen. 
Tyvärr inga nya anmälningar sen i fredags och 144 lag anmälda. Plötsligt när veckobrevet skulle 
skickas anmäls 4 lag i P 8. Toppen och nu 148 lag. 
 
Svårt att veta om intresset för cuper inomhus på plastgolv minskar. En analys som får göras senare. 
 
Går att säga/skrivas att Romelecupen har klart flest lag anmälda når det gäller Futsal på plast. 
 
 
Vinnare i höst/vinter är alla cuper som spelar 7 mot 7 och på konstgräs. Alla dessa cuper är 
fulltecknade. 
 
Vinnare också de som arrangerar vinterserier utomhus. 400 lag som är anmälda redan. 
 
Har kontakt med många ledare för stunden och ta Malmö som exempel där finns inga tider för 
inomhusträning utan lagen fortsätter att träna och spela utomhus. 
 
Skåne och Göteborg de största fotbollsdistrikten i Sverige efter Stockholm men Skåne har minst 
anmälda lag i serie för Futsal fotboll i hela Sverige. 
 
Ointresse eller snarare klimaten som gör att lagen fortsätter utomhus året runt.   
 
Bingolotto. 
På lördag firar Bingolotto 30 år. Första spelet 19 oktober 1991 och den legendariska programledaren 
Leif "Loket" Olsson som under hela 90 talet var programledare. 
 
Bingolotto idag inte på samma nivå som då men föreningslivet har fortfarande stora intäkter från 
Bingolotto varje år. 
Tills nu har föreningslivet fått 19 miljarder sen starten. 
 
Denna helg finns F 12 tjejerna på Konsum för att sälja många Bingolotter, Sverigelotter och den nya 
skraplotten Färgfemman som kostar 30 kr. 
Fredag kl. 16.00-18.00. 
Lördag kl. 10.00-18.00 finns tjejerna på plats.  
Går också att köpa på Preem samt Nilssonsvarubuss som båda säljer Bingolotter för Veberöd AIF! 



 
Välkomna att köpa alla! 
 
Glöm inte att beställa Julkalendern av Låtta. 
 
Har sålts ca 1 000 sådan varje år!  
 
Hörs på fredag/Staffan 
 
Texter från helgens matcher. 
Herrar A med Jims text. 
4-1 till IFK Trelleborg spelades igår måndag och text på fredag. 
Kan konstateras att spel i en halvlek den första hade laget haft betydligt fler poäng nämligen 8 poäng.  
Igår en bra första halvlek och 0-0 i paus. 
 
Damer A med Elins text. 
VAIF- Lunds BK 0-7.  
Vi hade verkligen en revansch att utkräva på Lunds BK efter vår förra match.  
Det kändes bra på uppvärmningen och med tanke på förra veckans prestation såg vi fram emot att ge 
Lunds BK en ordentlig match. 
 
Så blev verkligen inte fallet. Vi var så långt ifrån vår insats och prestation mot IFK Trelleborg.  
Vi var INTE med i matchen. Vi gör inte jobbet för varandra, vi slarvar väldigt mycket och vi släpper in 6 
mål i första halvlek.  Det såg ut som att vi blev chockade över att vi hade motståndare runt omkring 
oss.  
 
Det blir något bättre i andra halvlek, men om det beror på att vi steppar upp eller Lunds BK taggar ner, 
svårt att säga.  
 
Den här matchen vill vi helst glömma. Men vi måste nog rannsaka oss själva och fråga oss:  
Vad är det som gör att vi inte ger allt för varandra?  
 
Nya tag till helgen! 

P 16 Skåne med Patriks text. 
En mycket bra genomförd match av grabbarna.  
LB07 är ganska spel skickliga på mittfältet men vi står upp bra och kan halvkontra in ett par baljor.  
 
När vi jobbar som lag och gör många maxlöpningar både framåt och bakåt är vi ett starkt lag.  
Brukar inte framhäva någon enskild spelare men idag var Zani väldigt bra i sin första match med detta 
lag.  
LB07-VAIF 1-4.  
 
P 16 Sydvästra. 
Veberöds AIF-Torns IF 3-1. 
 
P 13 serie A med Dennis text. 
Hemma-match mot Rosengård FC. 
Vi börjar matchen precis som önskat med högt tempo, bra snack och en bra attityd. 
Alla grabbarna var ordentligt taggade inför sista seriematchen. 
FCR gör första målet efter cirka 10 sekunder och någon minut senare kvitterar vi. 
Matchen blir väldigt jämn och vi spelar bättre fotboll än på länge. 
 
I andra perioden tar vi ledningen med 3-2 men efter en kommunikationsmiss mellan back/målvakt 
jobbet i slutet på andra kvitterar FCR till 3-3. 
 
I tredje perioden går vi ut med vinnarattityd och alla väljer att göra jobbet i varje duell. 
Matchen slutar inte helt rättvist 4-4 och vi anser att vi var det bättre laget. 
Vi får jobba vidare under vintern men det vi tränat på under hösten börjar ge avkastning 
 



P 13 och Andreas text. 
Referat från match i söndags, P13 C-serie mot Linero IF(P12/P13-lag): 
  
Vi mötte Linero IF i söndags, ställde upp med endast en avbytare. Vi blev tillbakapressade i början av 
matchen men tog oväntat ledningen i vårt första anfall efter ca 10 min. Linero IF kvitterade, efter det 
började vi spela allt bättre.  
Vi höll i boll med tålamod och skapade flera målchanser men tyvärr gjorde vi inget mål.  
 
Inför sista perioden skadades vår målvakt, utan avbytare orkade vi inte stå emot och förlorade till slut 
med 4-1. 
  
F 12 och Mårten.  
Med ovisshet om våra kunskaper i 9 mot 9 åkte vi till Trelleborg för cupspel. 
Lite på vinst och förlust kan man väl säga. 
 
Första bataljen mot Kristianstad DFF med töser minst två nummer större än våra.  . 
Första mötet mot dom. 
Vi försökte fokusera på vårt spel men det var lite svårt att anpassa till stora ytorna som vi inte riktigt är 
vana vid. 
 
Med en minut kvar av matchen hade vi en aggressiv och tuff forward som tog terräng och gick på 
avslut men en stadig målvaktsinsats satte stopp för vårt övertag. 
Matchen slutade oavgjort. 
 
Andra matchen mot ett väl förberett Trelleborgs FF. Våra tjejer konstaterade tidigt att de var i 
underläge både fysiskt och spelutvecklingsmässigt (det senare visade sig vara rätt då laget tränat mot 
9-manna under ca 1 års tid). 
Matchen präglas av defensivt spel där vi inte vågar lyfta laget och sätta press som vanligtvis är en del 
av vår spelidé. 
Detta i kombination med ett fysiskt spel som vi inte mött tidigare. 
TFF vinner med 2-0. 
 
Efter att inte ha förlorat en enda match under den gångna säsongen är töserna ganska vingbrutna. 
Men våra vinnarskallar visar ändå tydligt att dom är revanschsugna och laddar om batterierna efter en 
och annan korv med bröd   
MFF står för dagens sista motstånd på Vångavallen. 
Taggade till tänderna mötte vi ett lag som ,enligt deras egna tränare  var på sin peak och tagit två 
komfortabla segrar denna dag. 
 
Nu börjar vi vänja oss vid det fysiska spelet och vågar gå in i närkamper med självförtroende. 
Vi bygger upp spelet och vågar kliva upp med hela laget!  
 
Det kan vara varumärket!  MFF som taggar våra spelare till det yttersta! 
Med 10 min kvar gör vi rättvist 1-0. De sista minuterna trycker MFF på med all sin kraft och har ett par 
lägen att kvittera men vi lyckas stå emot och dagens första seger är ett faktum.  
Vi har mycket att lära men vi är helt övertygade om att vi är på rätt väg! 
 
Grymma tjejer som lär mig, som ledare mycket!  
Galet imponerad av er och att ni ständigt överraskar.  
Kul att ha förtroendet och få var med på resan    ! 
 
F 12 och Mårtens rader. 
Seriematch mot LB07 där vi kommit överens om att spela 9mot9. Vi gör en mycket bra första halvlek 
där vi vårdar bollen och spelar efter vår grundidé. Ställningen är 0-0 när vi går till halvtidsvila. I 
kombination med att LB07 spelar upp sig och vi slarvar en hel del på mittfältet så ändrar matchen 
karaktär där vi får inrikta oss på försvar. En match där vi har väldigt svårt att komma till avslut, vi vill 
gärna spela oss fram hela vägen till öppet mål. Vi spelade enligt 3-4-1 och vi behöver träna mycket på 
hur mittfältet samarbetar samtidigt som vi vill lyfta upp våra ytterbackar mer. Matchen slutar med 
förlust 2-0. Vi kämpar vidare inför nästa säsong.  
 


