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  Staffans inför helgen 17-19 augusti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Helg igen, skolor igång och sommaren börjar så lätt att lämna oss efter en underbar sådan. 
Fotbollen i småklubbsvärlden är nu i full gång och samtliga föreningens ungdomslag i spel denna vecka. 
 
Först nästa helg startar även våra knattelag i IF Löddes knatteserie upp sitt spel.  
 
Herrar A och hemmamatch på lördag mot Näsby IF kl. 14.00  på Romelevallen. 
Ett "lurigt" lag 20 poäng ligger i "mittens rike" 6 poäng upp till kvalplats och 5 poäng ner till negativt kval. 
Tagit lika många poäng borta som hemma. 
 
Kollade i veckan om Rydsgårds AIF fortfarande var i topp på "Busligan" men alls icke så för nu 
omsprungna med hästlängder av just Näsby IF. 
Helt makalöst 54 varningar och 5 utvisningar som måste kosta i höst. 1 spelare tillbaka på lördag, men 
3 nya på botbänken.  
 
Ställde frågan till Daniel i veckan om vilket mål som Daniel övriga i ledarteamet med spelare hade satt 
upp inför säsongen och här kan ni läsa Daniels svar; 
 
I stora drag var vi överens om att vi ville tillhöra toppen, ett generellt mustigt mål med tanke på klarat 
kontrakt i sista omgången föregående säsong.  
I grund och botten vill vi ALLTID vinna och bryter ner delmål till en match i taget med reflektionsarbete 
för att utvecklas tillsammans som lag. Inga ursäkter och bortförklaringar, därför viktigt att individen har 
sina målbilder klart för sig för att kunna bidra till kollektivet!  
I den bästa av världar ville vi ju då vinna varje match men det gick vi bet på redan i premiären så det var 
inte aktuellt att ”låsa upp” som alternativ. Då hade vi aldrig kunnat utvecklas tillsammans. Vi summerar i 
oktober, inte lönt att sia nu mer än att vi försatt oss själva i förarsätet.  
 
Ett nyförvärv i veckan och vi hälsa Dante Kolgjini välkommen tillbaka till Veberöds AIF, efter att ha 
spelat i Lunds BK och senast i Nosaby IF där Dante tog studenten i juni månad på Fotbollsgymnasiet i 
Osby. 
Född 1999 och slåss direkt om en plats i A-laget.  
 
Truppen på lördag enligt följande; 
Oskar Axberg, Marcus Larsson, Kristoffer Lindfors, Mattias Jönsson, Philip Olsson, Axel 
Petersson, Axel Rosberg, Eric Skiöld, Alvaro Maldonado, André Wihlborg, Alexander Moberg, 
Maciej Buszko, Joel Vom Dorp, Viktor Rosberg, Hugo Lindelöf, Edwin Song Yuh. 
 
Avstängd. Ted Hörman. Skadad. Joseph Tabiri. 
In i truppen. Eric Skiöld samt Viktor Rosberg. 
 
Ungdomslag. 
9 hemmamatcher och 7 på bortaplan i helgen och redan 5 matcher spelade i veckan. 
 
Knatte. 
Andra träningen denna lördag och säkert än fler i träning. Hoppas alla nya från förra lördagen dyker upp 
igen och kanske några till? 
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Sammanfattning av några seriematcher i veckan. 
 
P 13 med Andreas text. 
Bortamatch mot S Sandby i onsdags, en kul match då det visade sig att Sandby var ett tjejlag. Duktiga 
tjejer, tekniska och bra passningsspelare. Vi startade lite avvaktande, sen tog vi tag i matchen, seger 4-
2. 
 
Hemmamatch på torsdagen mot Genarps IF, vi satte full fart från början. Genarps IF hängde inte med 
alls, vinst 7-0 till slut. 
Bra passnings- och försvarsspel båda matcherna. 
 
P 12 och Andreas rader. 
Svedala Borta Sydvästra B. 
En jämn match där Svedala vann med 3-1. 
 
Första och sista perioderna var jämna. I andra släpper vi in 2-0 efter 1-2 min men efter det tar vi över 
och trycker på och skapar många målchanser. Reducerar till 2-1 men lyckats inte få i bollen i övriga 
chanser. 
Vi tar med oss andra där vi vinner de flesta duellerna och har ett bra spel.  
  
IFK Malmö hemma Sydvästra A  
Vinner med 5-0 men sett efter spel och målchanser borde det varit det dubbla. 
Dominerar hela matcher och har ett fint anfallsspel och skapar många målchanser samtidigt som inte 
släpper till mycket bakåt och håller nollan vilket alltid är skönt.  
 
P 10 Grön med Jespers rader. 
Äntligen seriestart! Killarna hoppade och studsade ner till Svalebo med stort leende. 
BSH Österlen stod för motståndet idag. Det var till början en jämn match, med många tuffa närkamper. 
Det märktes att det var första matchen på länge för båda lagen. Efter ett tag fick vi igång våran 
lagmaskin och kunde tillslut vinna ganska så enkelt mot ett tappert BSH och en väldigt duktig målvakt. 
Vinst 8-3 till VAIF  
 
Hörs av i början av nästa vecka och ni är fantastiska alla med era texter från varje match, fortsätt så. 
 
Trevlig helg alla! 
 
Staffan 
 
 

 


