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 Staffans veckorpport vecka  25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare. 
 
Strax "halvlek", sommaruppehåll och för de flesta en efterlängtad semester. När detta veckobrev 
skickas ut tisdag finns det nu endast 4 matcher kvar 1 i kväll, 3 på onsdag sen har föreningen spelat 
274 matcher denna vår. 
 
Herrar A ut i åska och regn och färdig spelad efter 38 minuter. Matchen kommer att spelas klar i 
augusti. Ställning vid avbrottet 1-1 efter VAIF ledning med 1-0 och skytt Mattias Jönsson efter härlig 
framspelning av Axel Petersson, kvittering 1-1. 
 
På onsdag bortamatch mot KSF Kosova som i en märklig match mot Rosengård FF i helgen vinner med 
6-5. Näst sist i tabellen men ska inte underskattas laget har i de flesta matcher bjudit på bra motstånd. 
 
Tommy mailar att matchen mot Vellinge IF kommer att spelas 5 augusti och börja i matchminut 38 och 
efter lite olika svar kom Skåne-Boll med svaret att Besnik får spela mot KSF Kosova på onsdag då 
Besnik ej får spela mot Vellinge IF den 5 augusti. 
 
Domen mot Besnik kommer den 29 juni och vi får räkna med 3 matcher avstängning. Vellinge IF plus 2 
matcher till är tipset. 
Likväl bra att ha honom med på onsdag då det hade suttit härligt med en vinst i vårens sista seriematch 
och EN målskytt av rang som levererar!  
 
Truppen enligt följande; 
Johan Jönsson, Kristoffer Lindfors, Joel Vom Dorp, Philip Qvist, Eric Skiöld, Mattias Jönsson, 
Alvaro Maldonado, Calle Stockwell, Maciej Buszko, Axel Petersson, , Hampus Ekdahl, August 
Jönsson, Dante Kolgjini, Ted Hörman, Besnik Rustemaj samt Hugo Lindelöf.  
 
DÅ HÖRS VI PÅ TORSDAG INNAN "BUTIKEN" STÄNGER EN DRYG MÅNAD! 
Staffan 
 
 
Sammanställning av helgens matcher. 
Herrar A och Tommys text. 
Matchen igår är rätt jämn där jag tycker att vi börjar bäst och tar också ledningen genom ett snyggt 
anfall och avslut genom Mattias J i den 24 min. Sedan tycker jag att Vellinge får mer boll och gör det bra 
med ett varierat anfallsspel och kommer runt en del på våra kanter. Vi slarvar lite i vårt mottagning spel 
som gör att vi inte kan låsa fast bollen på deras planhalva, utan vi får jaga lite mycket boll. Deras 
kvittering i den 30 min kommer på grund av att vi inte kan rensa bort bollen efter flera försök från oss, 
och på en halvvolley från 16 meters får deras IMF på en bra träff som går in i mål. Sedan står sig detta 
tills domaren tar ett beslut att bryta matchen då det börja blixtrar och mer under matchen. 
 
P 16 med Henriks text. 
Gärsnäs AIS - VAIF U16. 
Sista matchen för vårsäsongen blev 9-manna eftersom Gärsnäs AIS har tunn trupp. Första 20 
minuterna var tvärtemot det vi pratat om inför matchen. Istället för att gå framåt direkt och sätta press så 
var vi avvaktande och loja. Gärsnäs AIS straffar oss och det blir lite av ett uppvaknande. När vi väl 
kvitterat och tagit ledningen så tog vi över mer och mer av spelet. Spelmässigt gör vi ingen bra match 
men vinner komfortabelt till slut. Tyvärr innehöll matchen efterslängar och några mycket sena tacklingar, 
men som lyckligtvis inte ledde till allvarliga skador för vår del. 
(Resultat 1-6) 
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Sett till förutsättningarna så gör laget en bra vårsäsong. De tre topplagen är i en klass för sig men 
sedan vinner vi i stort sett mot alla övriga. Smolk i bägaren är att vi tvingades lämna w/o i en match 
eftersom många lämnade återbud. Flera spelare har även spelat i U 19 och gjort det mycket bra. 
 
P 14 med Andreas text. 
Vår match i fredags i B-serien blev tyvärr inte av då Sandby lämnade WO. De hade en viktigare uppgift, 
SM för F 14, i Karlstad. Hörde att det gick bra för dem, vann den tillslut, bara att gratulera! 
I söndags mötte vi Gislövs IF i C-serie, en något avslagen tillställning killarna gått på sommarlov 
mentalt. Emellanåt tog vi tag i matchen och gjorde ett par mål fler än Gislövs IF, rättvis seger med 5-2 
tillslut. 
 
F 13 och Henriks rader. 
I söndags spelade vi säsongens näst sista match borta mot Lunds FF och det var en match som vi 
började med en ganska offensiv uppställning. Vi fick direkt ett bra tryck framåt och styr matchen utan 
några större problem från början till slut även om tempot var väldigt lågt matchen igenom. Oavsett lågt 
tempo eller inte så vinner vi mycket övertygande med 6-0 och på onsdag har vi seriens sista match 
hemma mot  
Furulunds IK. 
  
F 12 och Henrik igen. 
Sista seriematchen för våra 07:or spelades hemma mot Borgeby FK som alltid bjuder på bra motstånd. 
Veberöds tjejerna tar tag i matchen ganska omgående även om våra gäster hela tiden var redo att ta 
över föreställningen. När vi tar ledningen i början av matchen gör Borgeby FK en mycket offensiv 
ändring i laguppställningen och sätter oss under ordentlig press men tjejerna håller undan och vinner 
rättvist matchen med 2-1. I vintras så anmälde vi oss till A-serien för att vi skulle få ordentligt med 
motstånd vilket vi också har fått mot några av lagen och efter 7 vinster och en oavgjord så kan vi inte 
vara mer än nöjda med den här säsongen. 
 
P 12 med text från Daniel och Jens. 
Vinst med 5-1, 2-1, 3-0 och 0-0 i sista. Det var en ganska ojämn och säsongens minsta plan, vilket 
gjorde svårt att få till något riktigt bra passningsspel.  
Första perioden var jämn. Dom kunde slå några långbollar som gick förbi våra backar som resulterade i 
ett mål. Sedan börja killar förstå att Eslöv spelade i en ganska klar 3-3 uppställning. I 2 och 3:e blev 
bättre och vi fick bättre koll på deras långbollar då tappade dom sitt spel och vi kunde göra 3 mål. Sista 
perioden hade vi bra koll på och vi avslutar säsongen med en härlig seger! 
 
Nu väntar Åhus Beachfotboll sista helgen i juni!!! 
 
P 11 med Jims text. 
A1, Torns IF vinst 7-4 
 
En bra genomförd match där vi försöker spela på få tillslag i vårt uppbyggnadsspel. Under stora delar av 
matchen lyckas killarna med den matchplanen och vi vinner matchen rättvist.  
Kul i sin sista match som tränare att få avsluta med bra spel, högt bolltempo och vinst mot våra vänner i 
Torns IF.  
 
P 11 och Stefans rader. 
Killarna hade matchen efter första halvlek, men slutar spela boll samtidigt som Lunds FF steppade upp. 
Vi förlorade mot ett starkt lunda gäng. 
 
F 10 och F 9 med Mårtens text. 
I lördags väntade två hemmamatcher, först ut 7 mot 7 med det äldre laget där vi mötte BK Höllviken.  
Efter en traditionell uppvärmning och förberedelser så startade vi matchen något trevande. BK Höllviken 
förde matchen och vi fick koncentrera oss på försvarsspel😰 Efter ca 10 min tar Höllviken ledningen 
med 1-0.  
Efter halva matchen börjar vi komma upp i vår normala nivå och skapar en hel del framåt. Utan 
framgång i våra avslut så utökar BK Höllviken till 2-0 vilket blir slutresultaten. Vår första förlust för 
säsongen är ett faktum och vi kan bara konstatera att det var rättvist! 
 
Vårat yngre lag tog sig an FC Staffanstorp på Romelevallen och det var pigga tjejer som kämpade i 
värmen. Inför sista halvleken anslöt de äldre spelarna och hejade intensivt. Trots det stora 
publikövertaget så lyckades vi inte besegra FC Staffanstorp.  
Efter matcherna så samlades hela laget för att gemensamt avtacka våran hjälptränare Ella Nilsson som 
slutar pga. flytt. Det var betydligt mer ledsamma miner över att Ella slutar än de två tidigare förlusterna! 
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Vi tackar Ella för all den tid som hon ägnat laget och önskar henne och hennes familj all lycka till i 
framtiden!  

P 9 med Rickards text. 
Denna helg spelade vi på hemmaplan, gästades av Dalby GIF och av Värpinge IF. 

Första matchen var mot Dalby GIF, vad ska man säga, killarna gjorde en kanon match. Allting satt 
precis som det skulle, grymt passningsspel, bra spelförståelse och fantastiska avslut. 
Andra matchen mot Värpinge IF, också riktigt bra match. Tappade spelet lite i början, men killarna tog 
igen det. Började passa runt bollen, hittade varandra och skapade sig möjligheter. Mycket bra spelat. 
 

 


