
 1 av 4 

 Staffans veckorpport vecka  18 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tisdag 30 april och Valborg och på väg in i en underbar månad och maj. Grönskan fantastisk. 
Ännu en fotbollshelg är slut och Herrar A gör sin bästa match för året och 3:e segern på rad detta kallar 
vi för en svit av segrar! 
Läs Tommys matchreferat längre ner och tolkar Tommys text som en nöjd tränare med snudd på 
mycket nöjd haha. 
 
 
Sammanfattning av helgens alla matcher. 
Herrar A med Tommys text. 
Härlig vinst mot BK Höllviken hemma 

I lördags kom vår tredje seger denna säsong och det mot BK Höllviken hemma med 3-0 efter 1-0 i 
halvlek. Superglad för poängen och att vi håller nollan igen bakåt. Johan i målet höll nu sin andra nolla i 
rad, och är verkligen stabil med sitt målvaktsspel och sitt snack där han styr backlinje och övriga spelar 
på ett mycket bra sätt. Vi får en bra start där vi gör 1-0 redan i den 10 min på hörna genom Joel som 
nickar in den på ett bra sätt. Efter detta så skapar vi verkligen många målchanser genom Besnik, Calle, 
Mattias och med lite bättre skärpa i avsluten så skulle vi lett med ett par mål till. Höllviken var absolut 
inte ofarliga och skapade några halvchanser där vi med lite tur och skicklighet styrde av dem. Tycker 
vårt försvarsspel blir bättre och bättre där vi faller när vi skall, pressa i rätt läge på bollhållare och gör 
det mycket bra. Dock så behöver vi bli mycket bättre på vårt resningsspel som fortfarande inte är bra 
där vi spelar alldeles för kort och inte ut i ytterzoner. Hela backlinjen skall ha ett stort plus som jag 
tycker har varit vår bästa lagdel so far, och då med två Juniorer som gör det mycket bra i Agge och 
Hugo.  
Vi håller oss mycket bättre till vår gameplan (än förra matchen) som gör att vi skapar många fler 
målchanser än vi gjort i någon annan match denna säsong. Dock så måste vi fortfarande jobba vidare 
med vårt passningsspel, första mottagning och spelbarheten utan boll som kan bli ännu bättre så klart. 
Vi gör ett byte i halvlek där Axel går ut och in kommer Dante på kanten och gör ett mycket bra inhopp 
igen som mot Srbija förra matchen. Ted var tillbaka efter skada och semester och spelar sista 
halvtimmen och hans energi och inställning är alltid 100 och är en mycket viktig spelare för oss. Vi luftar 
all avbytarna denna dag och skoj att se Matteus där framme som verkligen jobbade hårt och förtjänade 
ett mål denna dag, men det kommer fler matcher och så även målen för hans del.  
Vi gör 2-0 i den 70 min genom Besnik på ett välriktat skott från 16 meters i långa hörnet, och han gör 
även 3-0 i den 90 min på en framspelning av Philip där han enkelt spelar in bollen i öppet mål. Besnik 
måste dock lära sig att släppa bollen mer då vi har andra spelare som löper kanon på djupet men inte 
får bollen utan motståndarna bryter han istället. Som jag sagt innan så spelar det ingen roll vem som 
gör målen, utan det viktigaste är att laget vinner tillsammans. En väl genomförd match av oss där vi 
vinner rättvist, och att vi fortfarande jobbar hårt i hela matchen och skapar många målchanser. Vi gör 
vårt fösta mål på hörna idag (Joel), vi tar inga gula kort idag heller (mycket bra). Johan håller nollan igen 
(andra), tagit 9 poäng av 12 möjliga och har gjort 2 mål i snitt per match så många bra saker av oss. 
Som alla vet så är serien lång så det gäller att hålla i detta och alltid jobba hårt på träning och match.  
Många spelare som prestera bra nu så nästa match mot Limhamn borta på fredag kl. 19.00 så blir det 
angenäma problem att ta ut elvan nu. Vi tränar nu måndag och torsdag nästa vecka och då börjar vi 
också med att flytta upp 2 st pelare från U 19 som kommer att träna med oss 3 veckor i rad (Johan 
Persson samt Albin Bring båda 03:or undertecknads kommentar), och sedan löper det på med dem 
andra spelarna också i U 19. Detta är ett bra sätt att utveckla våra egna produkter och slussa in dem i A 
laget för framtiden. Önskar alla en trevlig Valborg på tisdag så ses vi i Limhamn på fredag kväll 19.00. 

Nedan har ni  
Nedan har ni laget och målen mot BK Höllviken och info om spelare som ej spelade idag. 

Svante W är fortfarande skadad. 
Eric är avstängd till den 15/5 
Fredrik kunde inte pga. jobb. 
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Veberöds AIF – BK Höllviken 3-0 (1-0) 

10´ 1-0 Joel Vom Dorp 
70´ 2-0 Besnik Rustemaj 
90´ 3-0 Besnik Rustemaj 

Startelvan: 
33. Johan Jönsson (MV) 
15. August Jönsson 
3. Joel Vom Dorp 
4. Maciej Buszko 
17. Filip Qvist 
7. Kristoffer Lindfors (K) 
9. Alvaro Olguin Maldonado 
10. Mattias Jönsson 
11. Besnik Rustemaj 
14. Carl Stockwell 
19. Axel Pettersson 

Avbytare: 13. Dante Kolgjini, 12. Mateusz Wieczorek, 2. Hugo Lindelöf, 5. Ted Hörman, 1. Hampus 
Philip Ekdahl (MV) 

 

Ha en bra VALBORG och 1 MAJ alla! 

Hörs på fredag/Staffan 

 

Övriga ungdomslag med texter från över 20 matcher! 
 
U 19 med Stefans text. 
U 19 mötte Oxie SK på en hård och sliten konstgräsplan i Oxie. 1:a halvlek genomfördes med bra spel 
och härligt go i laget. Vi tar ledningen efter ca 15 minuter och skapar dessutom ett flertal fina 
målchanser. 

Tyvärr får vi inte in bollen. Matchen kunde varit avgjord efter första halvan av matchen om vi satt dessa 
chanser. Helt plötsligt hittar domaren en straff till Oxie och de kvitterar. Surt! 

Oxie startar 2:a med ett bra spel och tar över matchen under 10 minuter. Våra killar repar mod och 
övertar spelet och fortsätter skapa chanser. Men om man inte sätter sina chanser blir det ofta så att 
motståndarna lyckas göra ett mål istället och detta händer tyvärr. Helt ologiskt står det plötsligt 2-1 till 
Oxie. Nu händer något som vi inte är vana vid. Istället för att hänga med huvudena så sätter vi igång ett 
härligt tryck mot deras mål. Denna gång lyckas vi kvittera till 2-2 och det blir också slutresultatet. Jalle 
var nöjd med att killarna håller sig till uppsatt gameplan, att de visar härlig moral inom laget samt att 
laget skapar flera målchanser. 

P 16 med Henriks text. 
Lövestad IF/Esperöds SK/Vanstads IF 

Premiär för spel på naturgräs på hemmaplan i fredags. Mötte ett lag där flera av deras spelare visat fin 
teknik under spel i Romelecupen genom åren. Detta spel har man inte utomhus utan spelade konstant 
långa bollar, vilket satte sin prägel på matchbilden. Det tog ett tag för våra killar att våga spela boll via 
mittfält, men då såg det riktigt bra ut! Trots tidigt underläge vänder vi matchen och bjuder på riktigt 
snygga mål. Fina framspelningar, iskalla avslut och en frispark som satt oerhört snyggt i bortre 
burgaveln. Bakåt gör Adam några fina benparader. Sista delen av andra halvlek hamnar fokus på att 
behålla ledningen och kämpa. Motståndarna flyttar framåt mer folk, men genom uppoffrande 
försvarsspel och härlig inställning håller vi ut. Härligt för killarna efter en tuff inledning på serien. En 
notering är att 9 st av killarna vi mötte spelar seniorfotboll i div 6, så detta visar än mer att våra yngre 
killar stod upp bra. (resultat 3-2) 
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F15 och Jennys rader 
Bortamatch mot nystartade FC Champions.  Fokus inför matchen var att ligga tight i försvarsspelet, få 
till passningsspelet, peppa varandra på plan och hålla humöret uppe.  Vi fullföljer vår matchplan till ca 
85 %, tyvärr fortsatt lite slarv i sista tillslaget.  Men tjejerna spelar i ett hyfsat tempo i 80 min och trots 
stort övertag fortsätter vi att ligga på och passa oss fram till fina mål. Inte mycket för vår målvakt att 
göra idag, pga. ett bra försvarsspel genom alla lagdelar. Slutresultat vinst 19-0. 
 
P 14 och Andreas rader. 
Vi mötte Svedala hemma i fredags, C-serie. En riktigt spännande match där vi hämtade upp underläge 
0-2 till ledning 3-2, för att sen tappa till slutresultat 3-3. Bra inställning då vi inte gav upp trots 
underläget.  
I söndags mötte vi Hyllie i Malmö där vi hamnade i underläge men tog sen över matchen helt och hållet 
och vann rättvist med 6-1.  
Sammanfattningsvis en bra helg, nöjd med båda matcherna! 

F 13 och Henriks text. 
Matchen borta mot Borgeby FK blev en märklig match med mycket få målchanser från båda håll och 
ingen av lagen fick igång något spel att tala om. Det brukar bli väldigt underhållande matcher när vi 
möter detta lag men inte den här gången. Det blev endast ett mål och det var hemmalaget som gjorde 
detta i slutet av matchen vilket kanske på sätt och vis var rättvist då de möjligen för dagen var ett snäpp 
bättre än vi. 
 
F 12 och Henrik igen. 
I söndags spelade vi borta mot FC Staffanstorp och det blev heller inte någon av våra bästa matcher, 
ganska ofokuserat spel med få avslut på mål och vi fick inte alls igång vårt vanligtvis fina passningsspel 
och matchen slutar 1-1.  
 
P 12 och Marcus text. 
Hemmamatch mot Maglasäte som vi visste på förhand skulle bli en jämn och tight match. Jämn blev 
den med ett ställningskrig som hette duga. 3-3 en bit in i sista perioden innan vi kan göra två snabba 
och vinner med 5-3. Under matchen delades det ut många smällar och där var ingen som vek ner sig!  
Vi håller fokus uppe och koncentrerar oss på vårt spel vilket att mycket roligt att se.  
Blev en del längre bollar denna match, men det var vi också överens om innan matchen. Kul att vi kan 
ändra spelet med små instruktioner som resulterar i större variation! 
 
P 11 och Jims text. 
Arlöv A1, vinst 12-3 
En match som började väldigt jämnt mot ett fysiskt spelande Arlöv. Efter första perioden drar vi ifrån 
ordentligt efter väldigt bra spel. Vi får med oss våra backar upp i anfall vilket gör att vi vinner 
tillbaka bollen oftast högt upp i banan därmed får Arlöv det svårt att etablera ett spel. Siffrorna rinner 
iväg och vi vinner med 12-3. 
 
MFF A1, vinst 7-4 
Många trötta ben efter fredagsmatchen och tidig morgon mot ett tekniskt MFF. Den här matchen är det 
MFF som för spelet och vi ligger lågt i våra positioner för att när chansen kommer ställa om snabbt med 
mycket spelare. Det fungerar bra mestadels och vi går segrare ur matchen med 7-4. 
 
Uppåkra C2, oavgjort 2-2 
En väldigt bra match från vår sida där vi för matchen från start till slut. Genom hela matchen skapar vi 
mycket chanser och visar upp olika spelkombinationer som vi tränat på. Totalt har vi nog ett dussin 
klara frilägen, två dussin halva chanser och cirka ett halvt dussin stolpar, Uppåkra däremot hade en 
supermålvakt med en gnutta tur. Resultat 2-2 och vi tar med oss ett grymt spel till nästa match. 
 
F 10 med Mårtens text. 
Idag tog vi nya tag mot en av ärkerivalerna Gislövs IF😎 
Vi har haft tuffa och tajta matcher mot detta duktiga lag och vi visste att vi var tvungna att vara riktigt på 
tå idag då det är små marginaler mot ett lag så jämt vårt eget. 
 
Första halvlek tog Veberöds F 10 ledningen med 1-0 efter en hörna. 
 
Andra halvlek förblev mållös efter en hel del målchanser för våra tappra tjejer. 
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I tredje halvlek fick Gislövs IF, oturligt nog, in ett slumpmål. Det kändes inte rättvist men 1-1 var ett 
faktum. 
De sista 5 min var det spel mot ett mål men Gislövs målvakt gjorde en hjälteinsats och räddade lagets 
poäng.  
Tjejerna gjorde en mycket bra match och skall vara nöjda med dagens prestation.  
 
Vi blickar framåt mot nästa helg som bjuder match både lördag och söndag! Forza F 09-10, ni är 
fantastiska. 
 
 
P 10 och Jespers rader. 
A1 sydvästra, VAIF vs GIF Nike 24-1  
Kul att se att killarna körde olika passningskombinationer under hela matchen.  
 
C2 sydvästra VAIF vs Genarp 16-1  
Ett på förhand ett stekhett derby som kom av sig. VAIF spelade på ett föredömligt sätt under hela 
matchen. 
 
P 7 med Malins text. 
Premiär för killarna i IF Löddes knatteserie som spelades på Klostergården i Lund. Glada och taggade 
killar trots det tråkiga vädret med en hel del regn. Vi hade två lag med 8 killar i varje lag, de spelade två 
matcher var. Vi har pratat mycket om att försöka passa bollen inom laget och göra sig spelbar, att alla 
inte springer på samma boll och detta tyckte jag verkligen att de hade anammat något och försökte 
tänka på detta trots sin ålder där man helst vill springa och göra mål själv. Första matchen spelades mot 
Furulunds IK, full fart med en hel del mål och där killarna är bra på att fira varje mål med rusch hem till 
sin målvakt. Sista matcherna spelades samtidigt och då var killarna totalt genomblöta av allt regn och 
det var svårt att komma igång men genomförde matcherna och kämpade på. 

 
 
 


