
 1 av 3

 Staffans sammanfattning vecka 15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Premiärmatchen är över för Herrar A samt P 15 och båda matcherna vinns av VAIF. 

Herrar A på Romelevallen och mötet mot nykomlingen Hjärsås/Värenstorps IF som slutar 2-0 med 
detta resultat redan i första halvlek. En odiskutabel vinst som borde varit några mål till. 
 
8’ 1-0 Kristoffer Lindfors  
25’ Varning Mathias Andersson. Veberöds AIF  
27’ Varning Oskar Nilsson  
43’ 2-0 Selwan Aljaberi 
43’ Varning Drilon Hajdari  
45’ Varning Selwan Aljaberi. Veberöds AIF 

 
Kristoffer med denna text efter att undertecknad gratulerat till 3 poäng och ett mål också.  
Tack så mycket. 
Väldigt skönt att öppna seriespelet med 3 poäng och dessutom ett mål, det händer inte varje dag men 
det var en bra start på säsongen, både för laget och personligen. Tyckte vi var taggade och redo när 
matchen drogs igång och vi borde egentligen haft en större ledning i paus sett till chanserna. I andra 
fortsätter vi att kontrollera och mala på men även där var effektiviteten inte den bästa. Nu gäller det att 
fortsätta träna på och inte slappna av, ny match på fredag. 
 
Några kommentarer från personer som var på plats i lördags; 
Selwan rörlig med jättebra första touch. Inte mycket samspel med Mattias dock.  
 
Mathias Andersson väldigt fint steg och bra speed. Drar på sig och kommer att dra på sig mycket folk. 
Måste hitta spelare som han kan spela tillsammans med.  
 
Joseph en besvikelse i denna match och tung i benen sista halvtimmen. Bra med boll men gör inte 
jobbet bakåt tillräckligt bra. Skulle bytts ut. Behövs piggare ben på centrala mitten som river och sliter.  
 
Bra första 15 minuter. Oskärpa i avsluten. Annars större siffror. För mycket långbollar för att vara VAIF. 
Blir nog så för att vi inte äger mittfältet. Inte tillräckligt modiga eller duktiga där.  
Tendens till att bli trötta sista 20. Konstigt byte med Pippo på vänsterbacken?  
 
Har en bit kvar tills de hittar varandra men med duktig anfallare i Selwan får laget ett mål per match från 
honom I princip. Gör 15 mål per säsong eller fler de sista 5 åren. 
 
Selwan är otroligt stark i anfallet.  
 
Lindfors lugn och fin på mittfältet.  
 
Anes väldigt brytningssäker och ligger oftast rätt i positionerna.  
 
Nyförvärvet Mathias hade bra speed men mattades av i 2:a.  
 
Hugo gjorde det bra.  
 
Ser bra ut och kommer att bli än bättre. 
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Undertecknads kommentar. 
Ett helt nytt lag på plan och från förra året endast 3 spelare i startelvan i lördags Kristoffer L samt 
Mattias J samt Hugo Lindelöf. Kommer att ta tid att få detta till ett lag där alla förstår varandra och blir 
samspelade, men än en gång dessa killar är duktiga fotbollsspelare.  
 
Finns kritik med så många nyförvärv som i år, konstaterar dock att om dessa ej kommit till Veberöds AIF 
i år hade här inte funnits ett A-LAG DETTA ÄR SANNINGEN OCH DET SMÄRTAR ATT SKRIVA 
DETTA I TEXTEN HÄR.  
 
8 nyförvärv i startelvan, Kristoffer Lindfors, Mattias Jönsson, Hugo Lindelöf i startelvan från förra året 3 
nyförvärv på bänken + August Jönsson samt Philip Olsson spelandes i VAIF förra året.  
Ted Hörman nyförvärv skadad baksida lår, Filip Qvist anställd som massör i Kvarnby IK och vid 
kollisioner av match gäller Kvarnby IK fullt naturligt, Viktor Björk Thailand samt Wale Samuel Idowu 
arbete på kvällstid och efter med träning. 
12 nyförvärv + 8 spelare från VAIF 2016 blir en trupp på 20 spelare. 
 
Nästa match borta mot Hanaskogs IS långfredag kl. 12.00 innan vi firar påsk. Längsta bortaresa? Upp 
till Östra Göinge kommun. Idrottsplatsen med namnet Västra Heds IP. 
Hanaskogs IS förlorade sin premiärmatch borta mot Staffanstorps GIF med 1-0. 
 
Seriematch, träningsmatcher, LTU läger för 13 åringar samt träningsläger. 
P 15 och premiärmatch mot Genarps IF. Stefans text. 
Så var det äntligen dags för seriepremiär! En derbymatch direkt i serien mot Genarps IF.  
Vi tog tag i matchen direkt och gjorde mål i 7, 14 och 21 minuten. 1:a halvlek var definitivt vår där vi var 
det bättre laget. Strax innan halvtid gör vi även ett 4:e mål.  
I halvtid pratade vi om att vårda bollen och hålla den inom laget. Jag vet inte om ngn säkerhetskänsla 
infann sig i killarna för den 1:a kvarten efter paus var definitivt Genarps minuter.  
De var mer aggressiva än i 1:a och vann mer närkamper än vad vi lyckades med. När vi ridit ut den 
värsta stormen så tog vi tag i spelet och därefter var det en jämn tillställning med chanser för båda 
lagen.  
GIF gör ett mål och vinner 2:a halvlek med 1-0 trots att vi hade ett flertal öppna chanser att göra mål.  
Slutresultat 4-1.  
 
F 13 med STU läger + 1 träningsmatch. Jennys text. 
Lördag em. och första STU samlingen för F 13.  I ett grått och blåsigt (blåser det alltid i Staffanstorp?) 
Staffanstorp.  Cirka 60 tjejer anmälda och trots påsklov kom ca 45. Vi har 10 tjejer anmälda och det var 
nervösa tjejer som delades upp i tre grupper. Samtidigt är det klubbtränarutbildning och man fick många 
bra tips på övningar och framförallt bra tips på hur man kan ändra sitt sätt att coacha.  Från att styra till 
att få tjejerna mer delaktiga och ifrågasättande.  
Både vi och tjejerna är nöjda och ser framemot nästa träff.  
 
Söndag eftermiddag och strålande sol i Veberöd ☺ Dags för 9- manna träningsmatch mot 
Blentarp.  Motståndarna hade svårt att få tillräckligt med spelare så de lånade in målvakt från P05 samt 
två P 06. Vi börjar matchen väldigt trevande och slarvigt, men efter tio minuter kommer vi lite bättre i 
position och börjar föra spelet.  Passningarna är fortfarande för lösa men med lite god vilja och kämpar 
glöd så lyckas vi göra både ett och två mål. I halvlek får tjejerna själva tänka ut vad vi kan förändra för 
att förbättra vårt spel och de kommer fram till passningar, snacket på plan, hemjobbet, bredda ut spelet 
samt fokus när man är på planen. Genom hela andra halvlek ser det bättre ut på alla plan och vi sätter 
två mål till.  Bra målvaktsspel från båda våra målvakter som gör framsteg och vågar vara aktiva i 
spelet.  Backarna börjar spela ihop sig och vågar släppa motståndarna så att de ställs i 
offside.  Mittfältet blev lite för kompakt idag, men det är inte lätt att bredda i försvarsspelet när 
motståndarna inte breddar.  Anfall jobbar fortsatt bra framåt och endast en offside idag.  
Bra jobbat av tjejerna, motståndarna och domarna på planen!  
Sista träningsmatchen på onsdag och sedan ser vi framemot seriepremiär annandag påsk!  
 
P 11 och Andreas med dessa rader. 
Ett par ord från helgen:  
Vi hade träningsläger lördag-söndag i helgen, inleddes med lunch i vår övernattningsstuga i Dörröd, 
sedan bollkalleuppdrag för A-laget. Trevligt med seger, killarna var på bra humör efteråt. Grillning på 
kvällen, därefter diskuterades kommande säsong.  
På söndagen inleddes ett samarbete med en extern resurs som jobbar med coaching, för personlig 
utveckling av killarna samt för att stärka lagbygget ytterligare. Diskussioner och frågor lyftes som vi 
tränare ofta missar, mycket hjälpsamt för spelarna och oss. Avslutning med familjegrillning på 
eftermiddag.  
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Fokus på lägret var sammanhållning, totalt körde vi noll träningspass på lägret, mindre allvar och mer 
lek denna gången.  
 
Knatte. 
Första träningen i lördags och vi var ca 45 knattar/knattor på plats denna lördag. I år P 09 samt P 10 i 
träning på Svalebo ca 30 knattar där. 75 med andra ord och vi hoppas på 100 till slut. 
45 som redan har betalt sin medlemsavgift. 
 
Träning påskafton! 
Hörs på torsdag igen/Staffan 
 
 


