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 Staffans inför helgen 16-18 augusti 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Surt sa räven och förlust på straff i matchminut 92 tisdagskväll i Höllviken i en jämn match. 
Lilla Torg förlorar mot Vellinge IF med 3-2 och avståndet ner till 3;e plats med 5 poäng behölls. 
 
Saknad av en "striker" är stor speciellt när Besnik varit avstängd i 3 matcher.  
Denna omgång var Rydsgårds AIF i division Östra vinnaren när de vinner borta med 4-0 och efter 
sommaruppehållet tagit full pott med 6 poäng och Bästa Tvåa nu ser ut att bli ett triangeldrama. Se 
tabell nedan. 
 
BÄSTA TVÅA.                                                     Division 4 Sydvästra 

Klippans FF     31 poäng plus 22 mål.                 Vellinge IF           42 poäng. Seriesegrare. 
Veberöds AIF  31 poäng plus 12 mål.                 Veberöds AIF      31 poäng. Kval. 
Rydsgårds AIF 29 poäng plus 21 mål.                 Åkarps IF             26 poäng. Plus15.  Kval. 
                                                                             Lilla Torg FF       26 poäng. plus 13. Ej kval. 

 
Intressant match på söndag mellan FK Besa-Klippans FF.  FK Besa har också 31 poäng och plus 15 
mål.  
Vi kan med andra ord ha en ny Tvåa i Nordvästra serien och då kanske också en ny Bästa Tvåa? 
 
Ja en spännande höst vi har framför oss med 7 omgångar kvar att spela, 3 hemma och 4 bortamatcher. 
På lördag väntar Limhamn FF som något överraskande vinner mot Rosengård FF med 3-1. En känsla 
av att lag vinner och förlorar i en salig röra i denna serie.  
Nu gäller det för VAIF att hitta vinnarspåret igen efter 2 förluster och 1 vinst efter sommaruppehållet. 
 
Truppen enligt följande; 
Johan Jönsson, Joel Vom Dorp, Hugo Lindelöf, Maciej Buszko, Ted Hörman, Eric Skiöld, Martin 
Pintaric, August Jönsson, Filip Qvist, Axel Petersson, Besnik Rustemaj, Alvaro Maldonado, 
Mattias Jönsson, Dante Kolgjini, Viktor Björk samt Hampus Ekdahl. 
 
Kristoffer Lindfors avstängd och Mateusz Wieczorek bortrest. 
 
Tommys text efter förlusten mot BK Höllviken. 
Tung förlust borta mot BK Höllviken. 
Fotbollen kan vara grym ibland och det var den verkligen igår då vi förlorar på en straff i den 90 min 
borta mot BK Höllviken. Straffen som sådan är helt okey och inget och snacka om, och Johan hade 
fingrarna på den men den slank in ändå. Då hade vi haft anfallet innan ett kanon läge att avgöra från ca 
5-6 meters friläge där vi missar hela målet, och anfallet efter så får dem en frispark som sedan resultera 
i en straff. 
 
 Som helhet en bra match från vår sida där vi i första halvlek skapade många målchanser som skulle 
resulterat i ett par mål i alla fall. Magic har bland annat ett skott i stolpen, vi har friläge och massa skott 
utifrån som tyvärr inte träffar mål. Så klart frustrerande att inte göra mål, och vi bli mycket bättre att ta 
tillvara dem målchanser som vi skapar annars är det lätt att få ett mål i baken istället som igår. 
 
Till denna match var Eric tillbaka och gjorde det bra tills vi bytte ut honom in bit in i andra halvlek. Tyvärr 
blev Viktor skadad (23 min) då ljumsken inte höll och Axel kom in i stället och sprang på bra och 
skapade mycket med sin teknik och fart.  
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Detta Höllviken som vi mötte igår hade värvat på lite nya spelare, och dem var betydligt bättre nu och 
konstant farliga på sina omställningar emot oss. Vi har varit disciplinerade när det gäller våra Gula och 
Röda kort under matcherna, som gjort av vi inte har haft många avstängningar, men tyvärr fick Koffe sitt 
tredje gula och är avstängd på lördag hemma mot Limhamn 14.00.  
 
Glädjande nog så är Besnik tillbaka och vi får hoppas han får fart på vårt målskytte då och så även 
Dante. Eftersom Lilla Torg förlorade igår så har vi fortsatt lite poäng ner till strecket som gör att vi 
fortfarande har en kvalplats uppåt inom räckhåll. Plus till Magic som jag tycker har lyft sig och jobbar på 
bättre och skapar mycket i vårt anfallsspel med sina fina fötter. Även Alvaro har höjt sig och har mer boll 
och styr sina trupper bättre från mitten. Som vanligt ett stort plus till Johan och backlinjen som håller en 
hög klass, och evighets maskinen Filip på mitten. Träning torsdag och så får vi se hur vi ställer upp och 
vilka som startar och kommer med i truppen då det är tight om platserna nu. 
 

BK Höllviken - Veberöds AIF 1-0 (0-0) 

2019-08-09 Höllvikens IP , 38 betalande. 

90´ 1-0 Mattias Lindell ”Straff” 

Startelvan 
33. Johan Jönsson (MV), 4. Maciej Buszko, 15 August Jönsson, 3. Joel Vom Dorp, 5. Ted Hörman, 6. 
Eric Skiöld, 7. Kristoffer Lindfors (K), 9. Alvaro Olguin Maldonado, 10. Mattias Jönsson, 19. Axel 
Pettersson, 16. Viktor Björk, 17. Filip Qvist 
Avbytare: 19. Axel Pettersson, 2. Hugo Lindelöf, 14. Carl Stockwell, 1. Hampus Philip Ekdahl (MV), 4. 
Martin Pintaric 

/Tommy Johnsen tränare Veberöds AIF 

 
Ungdomslagen. 
Då släpper vi ut alla lagen på grönbete och 19 matcher som ska spelas. 
Lycka till alla spelare och tränare/ledare i premiären! 
 
I kväll P 13 på Svalebo och U 19 på Romelevallen båda kl. 19.00. Trollenäs IF och Häljarps IF väntar. 
 
P 12 borta mot MFF. Undertecknad håller på svart och vit och önskar Marcus och spelare lycka till! 
 
Just nu tyvärr problem med att få domare till alla 12 matcherna som spelas hemma denna helg. Två u-
domare från Harlösa IF hjälper föreningen. Tack Jenny! 
Just nu fortfarande ingen domare till F 15 matchen (9 mot 9) på söndag kl. 15.00. 
 
Knatte. 
Andra träningen efter sommaruppehållet och spännande att se hur många knattar/knattor som kommer i 
åldersklasserna födda 14/15 denna lördag?  
 
Nya anmälningar efter sommaren. 
1 i P 7. född 12 
5 i åldersklasserna 4 till 5 år i blandad komplott. 
 
I år har Veberöds AIF 90 års jubileum. 
Detta vill föreningen givetvis fira samt göra något roligt för våra ungdomar i klubben. 
 
Alla är välkomna lördagen den 31/8 kl. 12-17. 
Klockan 14.00 spelar Herrar A-Rosengård FF. 
 
Det är viktigt att ni som tränare/ledare ordnar så att ert lag finns på plats denna dag. Givetvis ska 
ungdomarna vara klädda i VAIF kläder samt matchställ.  
Staffan har flyttat ett antal matcher för att få ihop detta arrangemang, 

'Fritt inträde för alla. 
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In-marsch med våra knattelag till A-lagets match mot Rosengård. 
Halvtidspausen kommer vi att presentera våra U-lag inne på planen. 
Speaker med musikanläggning kommer att finnas hela dagen. 
På konstgräsplanen samt bakom avbytarbåsen kommer det att finnas chokladhjul, bollkastning, 
hoppborg och diverse aktiviteter. 
Grillat, dricka, godis och till försäljning. 
Övriga aktiviteter runt Romelevallen. 

 
Näsby IF. 
Varför Näsby IF? 
Läste om laget i juni månad, nykomlingar i division 4 2019 började hyfsat i våras med låg fair play 
poäng, men i mitten av maj tog det fyr i laget och gula och röda i rask fart.  
I mitten av juni månad hade föreningen 6 spelare avstängda och på Skånebolls hemsida gick att läsa att 
avstängningarna var långa sista augusti till sista september! 
Sommar uppehållet kom lägligt! 
 
Start förra veckan och match mot Hjärsås/Värenstorps IF förlust 2-7, men inget gult eller rött kort och nu 
nere i 4 avstängda. 
 
Match onsdag borta mot Janstorps AIF 13 spelare med i truppen, underläge 0-3 i paus, men vad 
hände sen? 
I matchminut 84 bryter domaren matchen, Näsby IF nu med 6 spelare på planen och 7 utvisade! 
 
Håll i er vi talar division 4 och 3-0 i pausen nu uppe 23-0 till Janstorps AIF! Ja ni läser rätt! 
Aldrig hört och läst något liknande. 
 
Tävlingsutskottet för utredning och sedan beslut i ärendet. 
 
MFF. 
Ja då var det klart för Play Off på torsdag hemma mot Bnei Yehuda Tel Aviv FC från Israel. 
Bättre lottning går ej att få, laget sämst rankad av alla lag som återstår och sämre rankad än de lag 
MFF vunnit mot i årets Europa kval. 
 
2 matcher ska spelas dock och större sensationer har skett. 
 
Vilken vecka som väntar! 
Sön 18/8 kl. 17.30 MFF - Falkenbergs FF 
Tors 22/8 kl. 19.00 MFF- Bnei Yehuda Tel Aviv FC 
Sön 25/8 kl. 17.30 MFF - Djurgårdens IF. Stadion blir utsåld för första gången på flera år.  
Just nu 20 000 biljetter sålda! 
 
Funderar på att låna ett enmanstält och bo i Pildammarna mellan matcherna och då följa träningarna 
också! 
 
Ja mina vänner en härlig helg framför oss som älskar fotboll och undertecknad väntar med spänning på 
massor av texter och nytt veckobrev på tisdag hälsar Staffan 
 
 
 
 
 


