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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tisdag 6 augusti och Herrar A spelat klart matchen mot Vellinge IF efter åskvädret som gjorde att 
matchen fick brytas i matchminut 38. 
 
Resultat efter 90 minuter 1-3- efter 1-1 när matchen bröts. 
Vellinge IF bara att bocka och tacka och även om 9 omgångar återstår detta släpper inte Vellinge IF 
med 12 vinster och 1 förlust. Serieledning med 8 poäng. 
 
Nu gäller det för A-laget att hitta ett nytt vinnarspår direkt och match igen på fredag och Romelevallen 
kl. 19.00 väntar KSF Srbija Malmö. 
 
I helgen har också P 12 spelat en miniturnering i Blentarp och bara det engelska laget som kunde bjuda 
på något motstånd men till sist en klar VAIF vinst med 4-0 och de 3 matcherna hölls nollan intakt i 
insläppta mål! 
 
P 11 Svart och Vit fick verkligen spela fotboll i Eskilscupen i Helsingborg i helgen. 3 matcher per 
dag för vartdera laget under fredag och lördag samt söndag. 18 matcher totalt och en cup som 
undertecknad hoppas fler VAIF lag vill ställa upp i framtiden.  
En fantastik start för höstens seriespel.  
Lag från hel Sverige och många nordiska lag på plats. 800 lag totalt. 
 
Betydligt fler lag ut i cupspel till helgen. Återkommer på fredag med vilka lag som då kommer ut 
i spel. 
 
Hälsar Staffan 
 
Texter från helgens matcher. 
Tommys text från Herrar A mot Vellinge IF 
Förlusten mot Vellinge igår gör att dem toppar tabellen med hela 8 poäng före oss och det är bara att 
lyfta hatten för dem. Matchen igår som började från minut 38 var ingen höjdare från något av lagen 
tyckte både jag och Roger (tränare Vellinge) men Vellinge tog vara på sina målchanser i andra halvlek, 
och det kunde blivit ett par mål till i baken med lite bättre skärpa från dem.  

Matchen hade nog fått ett annat utfall om vi gjort mål på den bästa chansen vi skapade genom Dante 
inspel till Axel i början på andra halvlek som tyvärr spelar bollen utanför målet☹ en mycket bra chans 
som vi skulle satt. Efter detta så böljar det fram och tillbaka innan vi går bort oss med både en och två 
spelare på sista tredjedel och dem får enkelt rulla in 1-0 på en retur från Johan. Efter detta känns det 
tungt och vi kommer inte alls upp i den nivån som vi många hade önskat denna kväll. 2-0 kommer 
sedan i den 78 min och det kändes super tungt så klart, och vi skapade inte mycket efter detta fastän vi 
spelade med tre forwards sista 20 min.  

Fruktansvärt besviken efter matchen att vi inte kunde bjuda till på ett bättre sätt när det gäller det fysiska 
spelet, vårt anfallsspel har mycket att önska just nu, och vi känns ganska ofarliga, vi spelar inte lika 
mycket boll inom laget och tappar den alldeles för lätt som gör att vi blir ängsliga i det spelat, bollen 
kommer lika fort tillbaka som den spelas upp i banan för att vi inte kan låsa in den. Visst vi fattas några 
spelare men vi måste ändå kunna spela bättre, jobba mycket hårdare i denna match. 
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I våras slet vi som djur i alla matcherna som gjorda att vi vann och höll tätt bakåt. Denna kväll fanns det 
inte mycket av den varan i om vi skall vara ärliga. Så klart är jag en av dem som skall rannsaka sig själv 
och gå igenom om vi missat något som gör at vi inte kom upp i normal standard. Ny match hemma på 
fredag mot Srbija kl. 19.00 och den måste vi verkligen vinna för att hålla avståndet neråt till dem som 
jagar oss. Fanns det inget positivt då, Dante gör sin första match från start och hade bra intentioner på 
sin kant, som vanligt slet försvaret bra med Philip på mitten. Nu får vi gå igenom denna match på 
torsdag och sedan förbereda oss inför fredag och ta oss i kragen och visa att detta var en engångs 
händelse, och jag är säker på att alla i truppen vill visa detta och ta oss in på vinnare spåret igen. 

Mvh Tommy 

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

Matteus har en känning i ljumsken, Besnik var avstängd, Magic var avstängd och Eric är skadad. 

Veberöds AIF – Vellinge IF 1-3 (1-1) 

2019-08-05 Romelevallen, 71 betalande. 

21´ 1-0 Mattias Jönsson 
35´ 1-1 Michel Sandberg 
59´ 1-2 Niklas Kronström 
78´ 1-3 Carl Wreme 

Startelvan: 
33. Johan Jönsson (MV), 2. Hugo Lindelöf, 3. Joel Vom Dorp, 5. Ted Hörman, 7. Kristoffer Lindfors (K), 
9. Alvaro Olguin Maldonado, 10. Mattias Jönsson, 19. Axel Pettersson, 13. Dante Kolgjini, 14. Carl 
Stockwell, 17. Filip Qvist 

Avbytare: 18. Fredric Persson, 12, 15 August Jönsson, 16. Viktor Björk, 1. Hampus Philip Ekdahl (MV), 
4. Martin Pintaric. 

/Tommy Johnsen tränare Veberöds AIF. 

 

P 12 med Marcus text. 
Då var höstsäsongen igång 😀. 

3 matcher mot Blentarps BK, Spjutstorp IF samt Doveridge från England. 
Alltid kul med matcher med motstånd från andra länder! VAIF grabbarna var något nervösa att möta 
Doveridge och det märktes i inledningen av matchen. 
Men det lossnade till slut och en betryggande seger med 4-0...... trodde att grabbarna från Doveridge 
skulle bjuda på mer motstånd. Vi åker hem med 3 vinster och noll insläppta mål! 
Härlig start på höstsäsongen!! 

P 11 och Dennis ny skribent och tränare. 
Två lag anmälda.   

18 matcher spelade varav 9 vinster , 8 förluster och en oavgjord. 
Vi jobbade hårt med passningar, mottagningar och två tillslag med säkra passningar. 
Båda lagen presterade som önskat när vi spelade ett enkelt spel. 
1 lag kom till slutspel/topp fyra. 
En fantastiskt kul turnering med riktigt bra fotboll och många nyttiga läxor att ta med sig. 
 


