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 Staffans veckorpport vecka  21 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare 
 
Bra fotbollshelg igen och Herrar A vinner sin 6;e match på rad. Helt fantastiskt! Motstånd Rosengård FF 
på 3;e plats inför mötet. 
 
Snabb ledning genom Besnik, Rosengård FF vänder till 2-1, kvittering strax innan paus av Axel P och 
sen avgörs matchen först i matchminut 85 av Mattias J 2-3 och 2-4 av Besnik.  
Besnik nu med 6 mål och andra plats i skytteligan och värvad hit för att göra mål! 
 
Tisdag när denna text läggs ut och redan i kväll Herrar A ut i ny match mot Åkarps IF.  Full omgång tis-
ons. 
 
Tommy lämnat följande trupp 
Johan Jönsson, Kristoffer Lindfors, Joel Vom Dorp, Philip Qvist, Eric Skiöld, Mattias Jönsson, 
Hugo Lindelöf, Alvaro Maldonado, Calle Stockwell, Maciej Buszko, Besnik Rustemaj, 
Axel Petersson, Svante Valfridsson, Mateusz Wieczorek Hampus Ekdahl samt Albin Bring. 
 
Ted H samt August J fortfarande på skadelistan. Dante K kör travlopp på Jägersro denna kväll. Yngst 
av Kolgjini bröderna! 
 
Ungdomslagen. 
Både U-19 samt P 16 vinner sina hemmamatcher, många skadade i dessa 2 trupper och än yngre 
spelare lånas in och gör det på ett utmärkt sätt trots att de är både 2 och 3 år yngre än motståndarna. 
 
Knatte. 
Vi närmar oss slutet av vårsäsongen och 2 träningar kvar innan sommaruppehåll. Börjar dock 
höstsäsongen tidigt i augusti. 
Idag 114 betalande knattar/knattor. 
 
Avslutning i IF Löddes knatteserie lördagen 8 juni 
 
Dansgalan. 
Arrangören mycket nöjd med denna första kväll av tre. Publik som en fredag med Perikles ca 1 100. 
 
Nu väntar finalen med fre.-lör. och förhoppningsvis än en större publik. Förköpet visar på en bra 
publiksiffra främst på lördag då Arvingarna står på scen och kanonartister i Charlotte Perrelli samt 
Magnus Carlsson! 
 
Färre än 100 Grillbuffé biljetter kvar. 92 sådana 19 maj. 70 kvar 21 maj. Köp innan det är försent! 
Lasse Sigfridsson som underhåller under maten. Känd profil och tidigare medlem i Lasse Stefans. 
 
Fredag. Hasse Andersson, Prebens Pågar, Patrick Isaksson.  
 
Hörs på fredag! 
Hälsar Staffan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 av 5 

Sammanfattning från helgens alla matcher. 
 
Herrar A med Tommys text. 
Bra andra halvlek avgjorde borta mot Rosengård FF😊 
Denna fredag kväll hade vi en tuff borta match mot serie trean Rosengård FF på en riktig fin gräsmatta 
på Rosengård IP. Rosengård har verkligen överraskat med ett bra anfallsspel och gjort mycket mål 
framåt och inte förlorat någon match i nu. När lagen hälsade på varandra innan matchen så fortsatte 
Rosengårdsspelarna ut till vår bänk och hälsade på alla i vår trupp, verkligen fint gjort av dem. Vi börjar 
matchen bra där vi har mycket boll och flyttar den snabbt mellan spelarna. Detta gör att vi får ett friläge 
(9 min) på Besnik som blir nerriven av deras målvakt i straff området, så det blir straff och gult till 
honom.  

Besnik tar straffen själv och mycket säkert sätter dit den nere vid stolpen. En riktig pangstart för oss 
som gav oss mer energi i laget och vi skapar ytligare bra chanser och då framför allt genom Mattias 
som har ett guldläge att nicka in 2-0. Vi har även ett långskott från Besnik där deras målvakt gör en 
mycket bra räddning på. Sen vänder dem matchen på 6 min (mellan 29-35) med två snabba mål där de 
spelar ett snabbt och bra passningsspel förbi oss, och där vi tyvärr går bort oss lite med att chansa att 
vinna bollen och vi plockar inte och passningsspelare heller. Tror att vi alla blev lite tagna på sängen 
vad som hände, vi släpper in två mål på 6 min och vi som hållit nolla i tre matcher i rad. Ibland måste 
man berömma motståndarna också, och Rosengård gjorde det bra mot oss med fina mål. Vi kommer 
tillbaka innan paus med ett mycket fint anfall på få tillslag, som avslutas med att Axel mycket snyggt gör 
2-2 i den 42 min. 

Detta står sig till paus och det var ett mycket viktigt mål för oss. Vi är långt ifrån nöjda i halvlek då vi 
känner att vi har flera steg att ta när det gäller vårt spel, kliva in, flytta bollen snabbare mellan 
lagdelarna. Vi gör inga byte i halvlek utan vi sa att vi kör på ca 15 min innan vi gör något för att vinna 
matchen så klart. Vår andra halvlek är mycket bättre då vi under stora delar av matchen styr den på ett 
mycket bra sätt och spelar en mycket bättre fotboll. I den 60 min blir Alvaro skadad då han får en 
bristning på vaden som gör att vi flyttar in Eric i mitten och Dante kommer in på kanten i stället. Dante 
inhopp i matchen var strålande bra där han skapar mycket och visar på en mycket bra moral nu. Eric 
gör det också mycket bra i mitten med Magic som gör sin bästa match för säsongen i 90 min. Vi spelar 
bra och trycker ner Rosengård och vi går verkligen för ett segermål nu, och i den 85 min får Mattias en 
boll på djupet som han spelar förbi en utrusande målvakt och vi hade 3-2. Passningen kom från Calle 
som vi byte in i den 75 min mot Axel och han gör ett mycket bra inhopp igen. Han är också den spelare 
som löper sig fri på djupet i den 90 min och spelar in boll en till Besnik som har öppet mål och vi har 4-2 
och 6 raka segern i serien.  

Rosengård får sin första förlust och vi står på 18 p nu som är strålande bra gjort av alla i truppen. Vi 
byter även in Albin Bring (född 03) de två sista minuterna så han fick göra A lags debut denna kväll. Ett 
stort plus till alla där vår andra halvlek lade grunden till segern, men X plus till Magic och Calle och hela 
backlinjen som i andra halvlek inte bjud på några målchanser alls för dem. Ny match nu redan borta på 
tisdag mot Åkarps IF som också ligger med i toppen av tabellen, så det gäller att vi samlar oss till 
måndag och går igenom den så får vi se vilka spelare vi har tillgängliga till matchen efter lite skada 
problem nu på vissa spelare. 

Nedan har ni en laget och målen mot Rosengård FF och info om dem spelare som inte spelade idag. 

Fredrik jobbade, August har en muskelbristning och är borta ca 3-4 veckor, Ted har en liten bristning i 
framsida lår och Hampus var iväg med jobbet. 

Rosengård FF - Veberöds AIF 2-4 (2-2) 2019-05-17 Rosengård IP A-plan. 

0-1 Besnik Rustemaj 
29´ 1-1 Rehmin Mislim 
35´ 2-1 Ahmad Kaheel 
42´ 2-2 Axel Pettersson 
85´ 2-3 Mattias Jönsson 
90´ 2-4 Besnik Rustemaj 
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Startelvan: 
33. Johan Jönsson (MV), 2. Hugo Lindelöf, 3. 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: 13. Dante Kolgjini, 21. Mateusz Wieczorek, 14. Carl Stockwell, 12. Albin Bring, 20. Svante 
Walfridsson. 

/Tommy Johnsson   

U-19 och Stefans text. 
U19 spelade sin första hemmamatch i serien mot Kvarnby IK. 1:a halvlek präglades av lite 
okoncentrerat spel. Båda lagen gör vars ett mål i 1:a. 
I 2:a blir spelet bättre och vi hittar mer rätt i positionsspelet. Tyvärr drabbas vi av en utvisning med 25 
minuter kvar av matchen. Trots utvisningen fortsätter killarna att spela helt ok fotboll och vi gör 
ytterligare två mål. Det var vår första vinst i serien. Slutresultat 3-1. 

P 16 och Henriks text. 
Både U16 & U19 är hårt drabbat av skador och sjukdomar och vi har haft färre spelare än vanligt på 
träningarna. Många återbud inför matchen men med hjälp av spelare från P05 (John, Hugo & River) så 
var vi redo för match. Ytterligare sent återbud gjorde att Elliot A från P06 hjälpte oss. I första halvlek är 
spelet stundtals riktigt bra. Bra rörelse och vårdat passningsspel. Motståndarnas hot var en oerhört 
snabb anfallare och de sökte honom ständigt med bollar i djupled. Vår försvarslinje gör ett fantastiskt 
jobb hela matchen mot detta hot! Oavgjort i paus och tyvärr sämre spel i andra halvlek. Klart förståeligt 
med tanke på många nya spelare, på ibland ovana positioner. Kämparandan var det inget fel på! Med 
hög moral går laget för vinst och målet kommer med 5 min kvar. Verkligen imponerande att se de yngre 
killarnas respektlöshet men också hur de äldre stöttar de yngre och jobbar hårt tillsammans! (resultat 3-
2) 
 
F 15 med Jennys rader. 
Hemmamatch mot T Hällestad på Romelevallen.  Inför matchen sätter vi upp 3 mål tillsammans med 
taggade tjejer:  
- Inte släppa in mål under de 2 första minuterna av varje halvlek  
- Göra mål 
- Ha kul 
Vi startar även denna matchen i uppförsbacke då vi får 3 återbud samma dag, vi lyckas få tag i 2 tjejer 
födda 06 från Harlösa och 2 av våra egna som rehabtränar.  Vi håller emot Hällestads anstormning och 
vår målvakt storspelar hela matchen. Men så efter 7 minuter gör de ett riktigt skitmål och några minuter 
senare ett till. Tjejerna tar tag i matchen och försöker få till sitt spel och jajamensan det ger utdelning 
och vi gör 2 fina mål och är ikapp! I 60 min håller vi 2-2 och skapar fina chanser till mål! Sedan gör 
Hällestad ytterligare ett skitmål, samtidigt som vår ork börjar tryta och tjejerna börjar slarva i 
försvarsspelet och så trillar det in några mål till. 
Trots ännu en förlust så är vi riktigt nöjda med vår match idag efter de förutsättningar som rådde, vi tar 
med oss 60 min bra spel och kämpaglöd! 
Stort tack till Moa och Viktoria F06 från Harlösa, deras debut på 11- manna och som de genomförde 
matchen!!! Totalt orädda, snabba och tekniskt duktiga! 
Tack till Isac M en riktigt bra domarinsats idag, hög kvalité genom hela matchen.  Våra domare håller 
bra klass och får mycket beröm!  
Sist men inte minst så uppfyllde vi våra tre mål idag!!!! Nu hoppas vi att vi kan spela med friska och hela 
tjejer resten av serien!  
 
P 14 och Andreas text. 
Vi mötte Löberöds IF borta i söndags, B-serien. Över lag en jämn och tuff match med mycket fysiskt 
spel. Vi tog ledningen i första perioden, Löberöd kvitterade till slutresultatet 1-1 i andra. Vi kämpade på 
riktigt bra i värmen resten av matchen, bra att ta en poäng på bortaplan och därmed höll vi Löberöds IF 
efter oss i tabellen. 
Ingen match i C-serien denna helg. 
 
F 13 och Henriks text. 
Bortamatchen mot serieledarna Eskilsminne IF i lördags hade vi sett framemot länge och tjejerna var 
ordentligt taggade och det såg bra ut redan på uppvärmningen. Vi går in och tar tag i matchen direkt 
från början, dominerar stort och spelar en fantastisk fotboll. Hemmalaget har dock en mycket stark 
backlinje som är svår att ta sig igenom men vi skapar trots detta flera bra målchanser. I ett härligt anfall 
gör vi mål men domaren får det till offside vilket är mycket tveksamt men det är domaren som dömer 
och det är inte lätt för en ensam domare. Bara några minuter senare så uppstår en märklig situation 
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framför vårt eget mål där vår målvakt har bollen i händerna men får en knuff i sidan vilket resulterar i att 
hon tappar bollen och hemmalaget slår in bollen i mål. Domaren dömer mål och vi ligger mycket oväntat 
under med 1-0. Tjejerna ger sig inte och fortsätter spela fin fotboll med rätt inställning. Men dessvärre 
gör hemmalaget ytterligare ett mål och det står nu 2-0 vilket känns väldigt orättvist då vi är det klart 
bättre laget. Tjejerna fortsätter att kämpa på och vi får till slut utdelning och efter några ändringar i 
laguppställningen ökar vi trycket framåt markant och tjejerna har läge efter läge men vi förlorar tyvärr 
matchen med 2-1.  
 
P 13 med Rickards rader. 
Laget började helgen med lite grill hos coach A Friberg för att ladda batterierna. På söndagen mötte vi 
Staffanstorp som leder serien med 5 raka vinster. Vi eldade på våra killar, tände på, och skickade ut 
dem på planen som laddade kanoner. En fantastisk stark insats där vi tar ledningen i tredje perioden 
med 1-0 och vi ser ut att gå mot en vinst. Tyvärr kvitterar Staffanstorp med ca 5 minuter kvar till 1-1, ett 
resultat som står sig matchen ut, men vi är mycket nöjda med matchen och inställningen och hoppas att 
vi får tillbaka lite flyt och tron på oss själva.  
 
F 12 och Henrik igen. 
Hemmamatch mot IF Limhamn Bunkeflo i söndags och tjejerna bjöd publiken och tränarna på ett 
mycket fint passningsspel och bra effektivitet i målskyttet. Veberöds tjejerna vinner matchen med 8-2 
och vi ser nu framemot den kommande helgens matcher. 
 
P 12 och Marcus text. 
Idag stod Lunds BOIS för motståndet. Inte så mycket att säga om matchen. 
Lunds BOIS har en avbytare med sig. Ganska snabbt står det 4-0 till VAIF och de får sätta in en extra 
spelare. Det hinner de knappt göra förrän två spelare ej kan fortsätta matchen. Vi tar ut en av våra 
spelare och resterande av matchen spelas 6 mot 6. Lunds BOIS har det tufft och det visar sig att de har 
hamnat i fel serie.  
Slutresultat, 17-1 till VAIF. 
 
P 11 med Jims rader. 
Fredagskväll och bortamatch mot FC Rosengård. En match med högt tempo i 60 minuter, massvis med 
målchanser och både vår och Rosengårds målvakt storspelade. En utvecklande match som slutar 
rättvist 3-3.  
 
F 10 och Mårtens text. 
Lördagen bjöd inledningsvis på F 10 mot Lunds FF på konstgräset.   
Tajt match som slutade 2-1 till VAIF. 
 
P 10 och Jespers text. 
A1, sydvästra FC Trelleborg vs VAIF 6-5 
 
Äntligen bra spel under tre perioder mot duktiga FC. Som vi alltid spelar jämt emot.  
Ingen av lagen har förlorat på sin hemmaplan, fast nu kände vi att det dags att bryta den trenden. 
 
Match startade ett i ursinnet tempo. Det var tufft men fint spel. Efter två perioder leder vi fullt rättvist 
med 4-2. Killarna började då slappna av och sånt straffas sig mot FC.  
På tre minuter stod helt plötsligt 5-4 till FC. Killarna fick igång spelet och kunde kvittera till 5-5 och 
precis i slutet kunde FC på ett snöpligt sätt 6-5 målet.  
En mycket givande och rolig match. Nu väntar MFF på hemmaplan på lördag. Dom kommer inte få det 
lätt, det vill jag lova! 

C1 sydvästra Klågerup vs VAIF 3-7 
En välspelade och trevlig match. Extra trevligt var att vi hade linjedomare i matchen som verkligen tog 
sin uppgift på allvar. 
VAIF kunde gå upp till en 4-0 ledning ganska så snabbt och sen kontrollera matchen på ett föredömligt 
sätt. Kul! 
 
F 9 och Mårten igen. 
Eftermiddagen spenderades på Romelevallen med det yngre laget och motståndet här var detsamma. 
Detta blev en rysare som, trots många fina chanser (och ännu finare målvaktsinsatser) slutade mållöst. 
Vill rikta ett särskilt tack till Sanna som hjälpte Mogge under matcherna samt Christian, Markus och 
Madde som hjälpte till på veckans träning pga. manfall på tränarfronten. Ovärderligt! 
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P 9 och Thomas text. 
Vi åkte till Lund. Var taggade som tusan, men det visade sig att Lunds FF var minst lika taggade. 
Många duktiga spelare, som kanske inte har sitt ordinarie uppdrag i samma serie. Vi kämpade på, 
gjorde en bra 2:a halvlek, men räckte inte hela vägen.  
 
P 8 och IF Löddes knatteserie med Jessicas text. 
Söndagens Lödde spel spelades i Dalby. 
Två lag med . 
Första matchen stod Hörby FF som motståndare . En bra match där killarna fick till ett fint spel med fler 
passningar än skott. 
Denna match blev det vinst. 
Andra matchen var det Lunds BK , ett tuffare motstånd men en jämn och bra match från båda lagen . 
Denna slutar oavgjort. 
Tredje matchen var det Dalby GIF som var motståndare. Detta var ingen rolig match, inget motstånd 
målen ramlade in. Vinst till oss. Sista matchen stod även här Dalby GIF som motståndare. Här blev det 
mer match och spel. Vi ser i matcherna att övningar med teknik och passningar ger resultat på 
matcherna. 
Vi åker härifrån med 3 vinster och en förlust. 
 
 

 


