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 Staffans sammanfattning vecka 21 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
En underbar helg är slut och fotbollen verkligen på högvarv och resultaten med oss. 
 
Herrar A vinner sin 4:e raka match och plötsligt på kvalplats uppåt, känns som det var i går vi låg på 
kvalplats neråt. 
 
Laget spelar tryggt och väl genomförda matcher (läs Daniels text nedan) och försvarsspelet börja sitta 
och sen har den "gamle" dvs. Viktor "Vigge" Rosberg vaknat till på ålders höst och visar vad en målskytt 
innebär för laget. 
Vinnaren av skytteligan i VAIF de två sista åren Mattias Jönsson med 6 mål, sex kan på många sätt 
vara trevligt, men när det gäller vinna skytteligan är sex inte tillräckligt bra (hur ska undertecknad nu ta 
sig ur denna mening med sex?). 
 
"Vigge" möter undertecknad varje vecka i skogen ute i Hemmestorp hör honom på flera hundra 
metersavstånd låter som en stor älg är på väg och med hög röst springer "Vigge" förbi undertecknad 
med sin pappa Stefan tätt efteråt 60 år fyllda. Imponerande är ordet!  Hur orkar de både springa och 
samtidigt snacka högt med varandra?  
Har när undertecknad möter dessa två redan till ryggalagt en halv mil minst inne från Veberöd. 
Nu med 6 mål och i Fem i Topp av skytteligan och 7 matcher spelade då vet vi säkert att det till slut blir 
15 mål från honom denna säsong. 
 
Lunds SK på tisdag och höll på att trilla av stolen när undertecknad läser målvakt i Lunds SK är Nehar 
Maliqi. 
Värvad från Torns IF våren 2017, värvad till FC Rosengård sommaren 2018, till BK Olympic hösten 
2018 och vill minnas att det kan ha varit en klubb till innan Lunds SK? 
 
Tycker lite synd om Nehar som måste ha svårt att hitta rätt klubb att trivas i. 
 
3 matcher spelade på Romelevallen för Herrar A och resultaten 0-0, 2-0 samt 2-0. 
Med andra ord inga insläppta mål ännu.  
 
Lunds SK i kväll redan och förhoppningsvis en ny "trea".  
Ett i princip nytt lag som tränaren Thomas Jernberg ställer upp med. 
3 spelare kvar från 2017 och då i division 3.  
Lunds SK gjorde 29 mål säsongen 2017 i division 3 fördelade på 8 målskyttar och alla borta från 
truppen i år.  
Inga lag ska dock underskattas för då är man som mest sårbar. 
 
Lagtruppen enligt Daniel följande;  
Oskar Axberg Lindahl (MV), Hugo Lindelöf, Kristoffer Lindfors, Joel Vom Dorp, Markus Larsson, 
Maciej Buszko, Ted Hörman, Joseph Owusu Tabiri, Ted Hörman, Alvaro Olguin Maldonado, 
Alexander Moberg, Viktor Rosberg, Axel Petersson, August Jönsson, Song samt Hampus Ekdahl 
(MV). 
 
Ut. Erik Skiöld samt Mattias Jönsson båda lite slitna. 
In. Markus Larsson samt Song. 
 
VM Tipset. 
Lugn alla vänner detta är på gång och finns som PDF fil i slutet av veckan på hemsidan och även på 
väg ut i pappersform till alla lagen som spelar under Skånebolls regi. 
 
Välkomna alla att delta i Veberöds AIF:s VM Tips även ni som ej är medlemmar i föreningen ju fler vi blir 
ju större blir potten och första satsningen är att 100 tipslappar kommer in och potten då 10 000 kr. 
50 % till ettan, 30 % till tvåan samt 20 % till trean som alla år tidigare. 
Vinnaren för fyra år sedan fick då 6 000 kr. (2014 120 tipslappar inlämnade ska bli fler i år).  
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Ungdomslagen.  
Fullt av matcher hela helgen och även denna helg med fler vinster än förluster och fortfarande en knapp 
full hand lag som är obesegrade. 
 
Knatte. 
7;e träningen i lördags och naturligtvis strålande väder igen, helt otroligt och även denna lördag många 
knattar/knattor på plats och även denna lördag några föräldrar som Swishade in medlemsavgiften för 
sin kille eller tjej. 
 
MFF. 
Pris till bästa spelare i matchen mot BK Häcken tilldelas Bonke Innocent och det är då precis som 
undertecknad förstår hur lite fotboll man begriper. 
 
Hörs på fredag igen! /Staffan 
 
Summering av helgens matcher: 
Herrar med Daniels text.   
Stort tack för grattis mailet, satt grymt bra med fjärde raka. Nu gäller det hårt arbete, ödmjukhet och 
fokus vidare mot kommande utmaningar! 
 
Vi startar matchen mot Hjärsås/V IF övertygande, kände ganska direkt att vi hade något fler 
kvalificerade spelare. Motståndarnas gameplan var tydlig, kontringar med några giftiga djupledslöpare. 
Tycker att vi jobbar bra i speluppbyggnad, lugnt och metodiskt arbetar vi fram en handfull kvalitativa 
målchanser under första halvlek, där två sticker ut rejält (avslut i kryssribban och friläge med 
fantomräddning av målvakt). Vi hade gärna fått in en eller två bollar för att även få ett mentalt överläge 
på motståndarna, spelet hade vi. Lite minus i teknik hos en del VAIF:are, det gäller att vara på tå i 
samtliga 90+.  
Snacket i paus handlade om att inte överarbeta i positionerna, vi tyckte att vi stundtals gjorde lite 
onödiga spelvändningar när vi låg rätt i positionerna i utgångsläget. Inte konstigt då det var något av en 
gameplan från oss men inte bara för det estetiska, momenten ska ge något också. Vi var rörande 
överens om full fart framåt och hålla tätt bakåt. En blänkare till killarna när vi kom ut till andra att 
sysselsätta Mattias J direkt vid avspark. Sagt och gjort, Alvaro lägger en perfekt boll i djupled som 
Mattias driver fram i banan och sticker in till Vigge som sätter 1-0. Efter 20 sek, härligt! 
Bara 5 min efter så blir en försvarare hos motståndarna frilägesutvisad, solklar. Tyvärr leder det till att vi 
går ner oss lite i rörelsen utan boll och snudd på lite nonchalanta. Dock har vi fortfarande kontroll på 
matchbilden men en 1-0 ledning är skör och de hotade en del i djupet i kontringar. Spelet går lite i vågor 
fram och tillbaka innan Vigge knoppar in 2-0 i min 72 på hörna från Maciej. Skönt givetvis, lite av 
nådastöten för motståndarna med en man mindre också.  
En solid och positiv laginsats av killarna, än en gång så segrar kollektivet och det är oavsett roll som 
spelarna levererar. Motståndarna tyckte vi var rejält tunga och möta och benämnde oss även som -
”klart bästa laget vi mött hittills”. Vi tackar ödmjukast och sätter punkt där.  
 
Ps: Återigen ett härligt stöd, alleman till Vallen på tisdag! 
Forza VAIF! 
//Coach 
 
Lagkapten Kristoffer med följande rader. 
Ännu en hemmamatch på Romelevallen där hela laget och staben är fullt fokuserade på 3 poäng och 
en bra insats. Vi spelar väldigt inspirerande och bra fotboll i första halvleken och trots många bra lägen 
står det 0-0 efter 45 spelade minuter. Vi känner att det enda som saknas är ett mål vilket vi får snabbare 
än vi vågat tro i den andra halvleken. Direkt på avspark rinner Mattias igenom och serverar Vigge till 1-
0. Vi fortsätter spela fint och vill gärna få in 2-0 för att inte riskera något onödigt poängtapp. De åker på 
en frilägesutvisning efter att Vigge runnit igenom, inget snack om den varningen. Vigge nickar sen in en 
hörna med ca 20 minuter kvar och därefter spelar vi av matchen. 4 raka vinster nu, inga insläppta mål 
på Romelevallen och vi har momentum. Bara att fortsätta kämpa stenhårt för varandra och ha fokus i 
allt vi gör. Ny match på tisdag mot LSK där vi går för 5:e raka! 
 
F 16 med Peters text.  
Då spelade vi en bortamatch mot Ljungbyhed på Ljungvallen. I första halvlek är det ställningskrig på 
varje position. Helt klart det mest fysiska laget vi har mött på länge. När vi har spelat ca 20 minuter 
börjar vi få igång spelet som vi är vana vid. Det står 0-3 efter första halvlek. Andra halvlek tar vi över 
och vinner matchen med 0-7.  
Fortfarande obesegrade och på måndag har vi en ny match mot Lunds Bois. Bra jobbat tjejer! 
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P 16 och Stefans rader. 
Vi spelade vår 2:a 9-manna match i serien mot Vellinge IF. Vi mötte ett spelskickligt lag där samtliga 
spelare mer eller mindre var väldigt trygga med boll. 
1:a halvlek hade vi svårt att komma till några ordentliga anfall och fick jaga boll ganska mycket. Efter ca 
15 minuter tog Vellinge ledningen med 1-0 och detta resultat stod sig halvleken ut. 
I 2:a repade vi mod och jämnade ut spelet. Vi kvitterar på ett snyggt lobbskott av Leo och vi hade en bra 
känsla. Men i slutet av matchen lyckas Vellinge IF trycka in en frispark. Surt, det riktiga flytet vill inte 
infinna sig. 
Matchen slutar med en förlust (1-2). Jag tycker att killarna stod upp bra mot ett riktigt bra Vellinge IF.  
 
F 13 och Jennys text.  
Bortamatch mot Svenstorps IF i F13 serien.  
En konstig match där vi har svårt att komma rätt i våra positioner, vi jagar boll och slår bort enkla 
passningar.  Inget av lagen skapar några direkta målchanser och vi har svårt från kanten att få igång 
tjejerna, men i slutet av halvleken lyckas vi peta in bollen i mål. Alla är överens i pausen att vi inte spelar 
bra idag! Andra halvleken försöker vi att rulla boll, men Svenstorps IF faller hem och det är bara trångt. 
När det återstår 5 min lyckas vi äntligen få till passningarna och utnyttja ytorna och på hörna gör vi 2-0. 
Tredje halvlek spelar vi bättre och utökar till både 3 och 4-0. Och nu spelar vi fin fotboll, men så blir det 
två missar i kommunikationen mellan försvar och målvakt och plötsligt står det 4-2! Men då tar vi tag i 
bollen igen och resultatet står sig matchen ut. Skönt att kunna vinna trots att vi inte spelar speciellt bra, 
kul med 4 olika målskyttar och starkt av tjejerna att jobba sig in i matchen och aldrig ge upp! 
 
P 13 och Andreas med dessa rader. 
Vi mötte Lunds BK i en jämn match, många målchanser för båda lagen. Lika efter två perioder, sen 
avgjorde LBK med två i sista. Slutresultat 1-3. 
 
F 12 med Henriks rader. 
Lag Vit: I helgen som gick blev det endast en seriematch och det var lag Vit som spelade 
bortamatch mot Tomelilla IF. Det var en match där vi tog kommandot från första minut och första målet 
gjorde tjejerna nästan direkt efter att domaren hade blåst igång matchen. Storseger för Veberöd och nu 
ser vi framemot en tuff match nästa helg mot FC Rosengård. 
 
P 12 och Lag Svart och Lag Vit med Rickards text. 
Match mot LB07 där vi började i högt tempo, låg rätt med laget och pressade över hela planen. Vi vann 
till slut med 9-0.  
Derby mot Torna Hällestads IF där vi lite (mycket) retfullt förlorade med 2-1 efter att ha haft bollen i  
90 % av matchen. Det räcker dock inte om man inte sätter sina lägen, men vi gläds över vinsten mot 
LB07 och att vi börjar hitta rätt i laget igen. 
 
P 11 och Lag Svart och Vit med Niklas text. 
Vi hade 2 matcher efter varandra i lördags. Efteråt kan vi konstatera att vi är på rätt väg. I matchen mot 
Lunds BK så höll vi nollan vilket är ovanligt nu när vi spelar 3 halvlekar. Vi spelade fin fotboll denna helg 
och med 2 segrar stärker detta vårt självförtroende. Mot IFK Simrishamn fick dom ta in en extra spelare 
och vi fick försvara oss i sista halvlek. Det vi kan ta med oss är att killarna kämpade hårt och spelade 
som ett lag. 
 
P 10 Svart med Jims text. 
BSH Österlen, A2 förlust med 7-3 
 
Vi hade trevliga BSH Österlen på besök. Ett lag som spelar en rolig och teknisk fotboll. BSH var det 
bästa laget och vi kom inte in i matchen och missade i vårt positionsspel som brukar vara vår styrka. 
Det gjorde att BSH kunde rulla boll väldigt enkelt och vi fick jaga boll. En rättvis seger till BSH och vi tar 
nya tag. 
 
P 10 Vit och Jim igen. 
Bjärred, B1 vinst 6-4 
 
Bjärred börjar bäst i matchen och tar ledningen där vi inte riktigt är med. Efter första periodvilan ändrar 
vi om i laget vilket resulterar i ett mer tryck och en tydligare offensiv från vår sida. Vi jobbar oss ikapp 
underläget och vinner till slut med 6-4. Killarna visade stor moral den sista perioden när de vänder 
matchen.  
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P10 Grön med Jespers rader.  
Rydsgårds AIF/Skivarps AIF Sydöstra A. 
 
Det var extra spända och förväntansfulla  
killar, ledare och som stegade ut på Granhällans IP, det var match mot "obesegrade" stora och starka 
Rydsgårds AIF.  
I första perioden så ville inte bollen in. Veberöd radade upp målchans efter målchans. Så det var lite 
snöpligt att Rydsgårds AIF kunde kontra in 1-0 från ingenstans.  
Jocke och Henrik manade på killarna att fortsätt med det höga presspelet och nyttja kanterna. Och oj 
vad det gav resultat tillslut. Veberöd körde över Rydsgårds AIF och återigen en seger med klara 7-2 
 
Rydsgård/Skivarps AIF vs VAIF 2-7. 
 
P 9 och Jesper igen. 
P09 sydöstra. 
Ystad FF kom besök till vackra Romelevallen. 
 
Dagens fokus som vi har tränat på dom senaste träningar var, tajmingen i både löpning och passanings 
moment. 
Veberöd skötte sig exemplarisk och kunde spela ut och ha kul på planen.  
VAIF vs Ystad FF 7-3. 
 
P 7 och Jessicas text från IF Löddes knatteserie. 
Idag var det dags för den andrar omgången i IF Löddes knatteserie för killarna! 

Det var toppen väder och vi åkte till Klostergården med 15 taggade killar. 

Det märktes tydligt på alla att vi har lagt extra krut på spelförståelse och vad varje position har för 
uppgift. Det var lätt för våra målvakter att rulla ut bollarna till backarna som har förstått sin uppgift rätt. 

Passningarna börjar trilla på plats och man ser att killarna tänker rätt. 

Det blev många mål gjorda och vi släppte in en del också, men alla killarna hade roligt. 

I de två sista matcherna märktes det tydligt att värmen gjorde killarna trötta men dem kämpade på riktigt 
fint och var mycket nöjda med sina insatser! 

Stort tack till arrangörerna och de duktiga domarna som var väldigt lugna och pedagogiska. Stort till alla 
föräldrar som hejade på oss också!  

   

 
 
 


