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 Staffans inför helgen 24-26 maj 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 24 maj och en stor fotbollshelg igen och naturligtvis en stor festhelg med två kvällar med 
dansgalans final! 
Först ut i kväll Hasse "Kvinnaböske" Andersson, Patrik Isaksson samt Prebens Pågar . 
Lördag Arvingarna, Magnus Carlsson samt Charlotte Perrelli. 
 
På med "danseskorna" i dagarna två! 
Lördag och det blir trångt på dansgolvet, men gärna fler besökare på fredag kväll. 
Lördag minst 1 500 besökare! 
 
Herrar A och omgång 8 tis-ons och i tisdags match i Åkarp och första poängförlusten sen premiären. 
Trögt och segt enligt alla och sådana matcher kommer alltid, men med flyt kvitterar VAIF i matchminut 
89 och extra roligt när junioren Mateusz Wieczorek gör sitt först mål för seniorlaget i serie-
sammanhang.  
Grattis Mateusz! 
 
Vellinge IF förlorar sin första seriematch i år och VAIF nu bara 2 poäng bakom! 
Nu gör seniorlaget serieuppehåll i helgen och matchen mot Staffanstorps United spelas på tisdag 
passar båda lagen som har sina dansgalor denna helg. 
 
Ungdomslagen. 
Full rulle och hela 31 matcher ska spelas inklusive hemma omgång i IF Löddes knatteserie för F 7/8. 
F 7/8 spelar på Romelevallen på lördag mellan kl. 13.00-17.00,  då flicklagen är fler vid varje 
sammankomst och hela 10 matcher denna dag! 
 
Välkomna ner och ta en fika och kolla på fotboll när glädjen är som störst! 
 
Känns spontant som alla ungdomslagen är i spel denna helg. 
 
Knatte. 
Näst sista träningen denna vår. 8 juni avslutning i IF Löddes knatteserie och av olika anledningar sker 
avslutningen något tidigare än innan. Vi kommer att lägga till en extra träning i höst. 
117 betalande knattar/knattor och vi kommer att slå rekord i anmälningar detta år och undertecknads 
förhoppningar på ca 130 till slut kommer att ske! 
Start igen 10 augusti. 
 
Fotbollsskolan. 
Omgång 1. 31 deltagare. 
Omgång 2. 7 deltagare. 
 
Fotbolls Cup helg. 
Nästa helg med start Kristi himmelsfärdshelg har föreningen många lag ute i cupspel. 
P 14. BIF Cupen i Bjärred. 
P 13. Åshöjden Cup i Klagshamn. 
F 13/12. Två lag i Tjej Cupen I Staffanstorp. 
P 11, Två lag i Minicupen i Falkenberg (även kallad Lilla SM för 11 åringar) 
F 10. Halörcup i Höllviken. 
P 10. Halörcup i Höllviken. För första gången deltar Veberöds AIF med 1 tjejlag. Tjejer kom med i Halör 
Cup för ett par år sedan. 
F 9. Tjej Cupen i Staffanstorp. 
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Hela 9 lag i Cupspel, ber om ursäkt om undertecknad missat något lag. 
 
Hörs på tisdag med många texter och ha så kul som alltid på Dansgalan i helgen. 
 
Hälsar Staffan 
 
Tommys text efter matchen mot Åkarps IF. 
 
Mateusz inhopp räddade en poäng åt oss borta mot Åkarp IF😊 

Andra tuffa bortamatchen på rad mot Åkarp borta, och som verkligen skulle bli jobbigt för oss. En 
fantastik fin tisdag kväll i Åkarp med ingen vind, men en gräsmatta som var ca 2-3 för tjock och vi alla 
undrade varför man inte klippt den. Men det var ju lika för båda lagen och under uppvärmning fick vi 
känna på detta då bollen stannade upp tidigt i gräset, och väldigt tungt att springa på den. Tycker vi 
startar matchen oket dem första 15 min där vi har lite mer boll, men skapar inga heta chanser för oss.  

Åkarp jobbar in sig i matchen och vänder ytor på ett bra sätt som gör att vi får jaga mycket boll, och 
samtidigt när vi väl fick tag i den så slog vi ofta felpass eller för dålig mottagning som gjorde att vi 
tappade den alldeles för lätt. Åkarp skapade fler målchanser än oss, men Johan var mycket bra denna 
kväll. Vi gör 1-0 i den 39 min genom Besnik som får en passning alldeles fri, och som enkelt trycker in 
bollen i nätet. 

Taktiskt skulle vi nog legat lite längre upp i första halvlek där vi lät dem stå och mata bollar lite som dem 
ville, plus att vi inte var tillräckligt bra i press spelet på dem. Andra halvlek är inte bra från vår sida då vi 
blir väldigt trötta på många spelare, och får jaga mycket boll fram och tillbaka. Vi har ju 1-0 och vi 
skapar flera bra omställningar med friläge på bland annat Calle som inte fick till det denna gång, men 
gör ett väldigt bra inhopp ändå. Vi har även flera 2 mo1 och 3 mot 2 som vi inte tar tillvara på utan 
slarvar bort det. På tre minuter vänder dem matchen med två snabba må i den 79 och 82 min där vi går 
bort oss, pressar inte som vi skall på dem, utan låter dem enkelt kliva in i banan och ta skott som går i 
mål. Vi ändrar efter detta och går ner på 3 och skickar in Matteus i kedjan som också blir den lyckliga 
som nickar in kvitteringen i den 89 min. 

Fotboll är inte alltid rättvist och denna kväll skall vi vara glada för denna poängen vi fick med oss hem. 
Utan Johan i målet och Joel och Kristoffer så hade detta slutat annorlunda denna kväll där dessa var 
mycket bra i matchen. Så himla glad för Matteus skull som kommer in och gör det bra, och då även får 
sätta dit kvitteringen är så gött för honom. Vi byter alla avbytarna som gör det mycket bra och sliter på 
bra matchen igenom. Tycker vi har lyckats bra med våra byte so far, men ikväll skulle jag tänkt efter lite 
mer innan jag ändrade på vissa saker som inte blev bra, och det är jag verkligen inte nöjd med och 
förhoppningsvis kommer det inte att hända igen.  

Vi förlorar inte och visar upp en bra moral som vi skall ta med oss nu till våra 4 kommande hemma 
matcher som börjar på tisdag hemma mot Staffanstorp GIF 19.00. Bra att inte förlora då det 
inte stämmer alltid på planen och vi knappade faktiskt in 1 poäng på Vellinge som förlorade hemma mot 
Höllviken med 1-0. Jämnt i toppen då även Rosengård vann sin match borta mot just Staffanstorp som 
vi möter, så vi är två efter Vellinge och Rosengård en poäng efter oss. Plus även till Alvaro på mitten 
som sliter på bättre och bättre på mitten nu, och även hjälper våra spelare mycket under matcherna. Nu 
laddar vi batterierna till tisdag och förhoppningsvis så kommer vi att spela ett mycket bättre anfallsspel 
då, och kriga till oss tre nya poäng i toppstriden. 

Nedan har ni laget och målen mot Åkarps IF och info om dem spelare som inte spelade idag. 

Fredrik jobbade, August har en muskelbristning och är borta ca 1-2 veckor. Ted har en liten bristning i 
framsida lår, och förhoppningsvis tillbaka till nästa match. Dante körde trav, och är tillbaka till nästa 
match. 
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Åkarps IF - Veberöds AIF 2-2 (0-1) 

2019-05-21 Åkarps IP A-plan, 67 betalande. 
39´ 0-1 Besnik Rustemaj 
79´ 1-1 Lukas Nilstorp 
82´ 2-1 Rasmus Persson 
89´ 2-2 Mateusz Wieczorek 

Startelvan: 
33. Johan Jönsson (MV), 2. Hugo Lindelöf, Joel Vom Dorp, 4. Maciej Buszko, 7. Kristoffer Lindfors (K), 
9. Alvaro Olguin Maldonado, 10. Mattias Jönsson, 11. Besnik Rustemaj, 6. Eric Skiöld, 19. Axel 
Pettersson, 17. Filip Qvist 

Avbytare: 21. Mateusz Wieczorek, 14. Carl Stockwell, 20. Svante Walfridsson, 1. Hampus Ekdahl 

/Tommy Johnsen Tränare Veberöds AIF 

 

 

 
 


