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 Staffans veckorapport vecka 37 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare  
 
Första helgen i september är färdigspelad och också första helgen med mängder av sjukdomar i 
trupperna. 30 talet saknades knatte i lördags.  
 
U 14 skulle mött Spjutstorps IF men där var så många sjuka att matchen fick ställas in. 
 
Kulladals FF lämnar w.o. till U 19 matchen på grund av för få spelare. Alltid trist! 
 
P 12 och match mot Södra Sandby IF men även där sjukdomar och matchen flyttas framåt. 
 
Herrar A mot Kulladals FF och precis som matchen helgen innan mot IF Lödde slutar matchen 1-1. 
2  poäng på 2 matcher ja då är det bättre att vinna 1 av dessa två och då 3 poäng. 
 
Flera möten mellan lagen i de nedre regionerna och GIF Nike vinner borta mot Tomelilla IF och Råå IF 
vinner borta mot IFK Simrishamn och då  är två klubbar för långt efter med 4 matcher kvar att det blir 
spel i division 4 2021. 
 
Nu både GIF Nike och Råå IF med 3 poäng till båda. 
 
Veberöds AIF på  
6:e plats med              10 poäng. 
7:e plats  IF Lödde        7 poäng. 
8:e plats Kulladals FF   7 poäng. 
 
9:e plats GIF Nike          7 poäng kvalplats. 
10. Råå IF                      5 poäng. nedflyttning. 
11.IFK Simrishamn        3 poäng. nedflyttning. 
12. Tomelilla IF              2 poäng. nedflyttning.  
 
Veberöds AIF är ensam om plusstatistik i målskillnad. 
 
Läs Tommys text om 14 poäng för nytt kontrakt. 
Undertecknad om 13 poäng och nytt kontrakt. D v s 1 vinst på de 4 matcher som återstår. 
Veberöds AIF med det klart svåraste  programmet kvar dock. 
 
Tyvärr har IF Lödde,  GIF Nike och Råå IF på pappret lättare motstånd men matcher ska spelas. 
 
Malmö City FC borta, FBK Balkan hemma, IFK Trelleborg borta och avslutar mot BK Högaborg 
hemma. 
Sömnen blir lite jobbig ett tag till. 
 
Damer A ut i sin 4:e seriematch och den 2:a som spelas som 9 mot 9. Tråkigt tycker undertecknad. 
Seniorfotboll ska spelas 11 mot 11. Finns 4 division serier för Dam, borde gå att fixa till och dela serier 
för enbart 11 mot 11 och 9 mot 9. 
Motion till Skåneboll och representantskapet? 
 
 Vinst med hela 8-0 mot Sövestads IF och obesegrade på Romelevallen denna säsong. Hörby FF 
hemma 20/9  kl. 15.00 på Romelevallen. 
 
Ingen match i helgen med 2 lag som utgått ur serien. 
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Ungdomsfotboll. 
U 19 vinner på w.o. 
U 15 Skåne vinner sin 3;e raka med 4-2 mot Gislövs IF. En sällsynt förening i Skåneserier. 
U 15 Sydvästra C. 1-1 borta mot Heleneholms SK. 
U 13 Sydvästra A. Tyvärr saknades en handfull spelare och mötte det bästa laget i serien och 
Limhamn/Bunkeflo och stor förlust. 
U 13 Sydvästra C. Vinner borta mot IF Lödde med 4-3.   
 
F 14. Stod över i helgen. 
 
Blandade resultat som alltid i 5 och 7 manna matcherna. 
Fler vinster än förluster dock. 
 
Hörs igen på fredag/Staffan 
 
Helgens matchtexter. 
Herrar A och Tommys text. 
Hampus Ekdal räddade poäng åt oss mot KFF 
En match som inte kom upp i några höjder spelmässigt då poängen var det viktigaste denna dag. Gör 
1–0 tidigt i matchen genom Besnik och har sedan bud på 2–0 också men det ville sig inte. Tyvärr fick 
vi byta målvakt redan efter 11 minuter då Johans ljumske inte klarade mer, Hampus som ersatte gör 
en strålande match och räddar oss flera ggr under matchen.  
 
I andra halvlek kvitterade Kulladals FF och har mer av spelet men även flera bud på ett ledningsmål. 
Mycket kamp matchen igenom och mindre finlir mellan två lag som jobbade hårt. Ett rättvist resultat då 
Veberöd hade mer i första halvlek och Kulladals FF andra mer i andra halvlek.  
 
Plus till Koffe som var planens bästa spelare som höll ihop försvaret på ett utmärkt sätt. Vi får väl se 
under veckan hur illa det är med Johan och hans fortsatta spel, vi får tillbaka Henke som var avstängd 
till denna match.  
 
Som läget är nu i serien så ligger vi 6a på 10 poäng och 4 matcher kvar, så det gäller att ta minst 4 
poäng till för att vara på säkra sidan och det skall vi absolut klara av. Ny match borta på lördag mot 
Malmö City kl. 14.00 som väntar oss. 

Agge studier i USA, Andy axelskadad, Linus Fotskada och Daniel Tum skadad, Henke avstängd, 
Hugo sjuk, Martin och Tim utanför trupp 

Veberöds AIF – KFF 1–1 (1–0) 

2020-09-05 Romelevallen A-plan, 50 betalande. 

10´ 1–0 Besnik Rustemaj 
61´ 1–1 Markus S “straff” 

Startelvan: 
33. Johan Jönsson (MV), 5. Ted Hörman, 3. Joel Vom Dorp, 7. Kristoffer Lindfors (K), 12. Isac 
Munthe, 19. Axel Petersson, 8. Hampus Isberg, 20. Filip Qvist, 11. Besnik Rustemaj, 6. Eric Sköld, 14. 
Selmir Halilovic 

Avbytare: 2 William Andersson, 10 Mattias Jönsson, 1. Hampus Ekdahl (MV), 4. Johan Persson U19, 
17 Viktor Björk. 
 
Tommy Johnsen Tränare Veberöds AIF 

 
Damer A med ny skribent i Niklas tränare tillsammans med Jörgen och denna text. 
VAIF-Sövestads IF Dam Div. 4 Södra 8-0 
 
Spelare i VAIF: Minna Wetterling My Rosen, Basma Abenar, Klara Bring 1, Cornelia Bildtgård 2, Nelli 
Nordin, Lova Sjöblom Wolfbrandt, Ida Ullner, Elin Öjerholm, Elin Nilsson 1, Linn Olsson 1, Moa 
Nordgren 3 och Emma Larsson. Elin Nilsson. 
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När matchen startar känns det som att vi är rejält taggade och tar tag i taktpinnen direkt. Vi gör 1-0 i 
första matchminuten och 2-0 i tredje så mycket bättre inledning kan man knappast önska sig. Vi har 
pratat om att jobba hårt för att snabbt komma på försvarssida när vi tappar boll och hitta rätt i våra 
positioner. 

Detta gör vi riktigt bra och lyckas stoppa motståndarna högt upp i planen eller tvingar dem att slå 
längre uppspel som vår backlinje lätt tar hand om. Då motståndarna inte kliver upp i press och vi får 
gott om tid på oss med boll blir vi lite passiva och tempot faller allt eftersom tiden går. Vi gör ytterligare 
tre mål i första halvlek vilket är i underkant om man räknar. 

I  paus pratar vi om att fortsätta vara rörliga och försöka hålla upp tempot i matchen, inte slarva med 
att komma på försvarssida och hitta rätt i positionerna. 

Andra halvlek och inledningsvis för vi spelet bra. Men vi går ner i tempo och blir lite bekväma, vilket 
Iofs. Inte är konstigt när vi får så mycket tid på oss. Vi för matchen men det är lågt tempo och vi 
slarvar en del med positionsspelet när vi tappar boll. Vi gör tre mål i andra halvlek och vinner matchen 
övertygande. Det är svårt att hålla uppe tempo och motivation att komma rätt i försvaret när det går lite 
för lätt. Och vem kan klaga när man gör åtta mål och håller nollan. 
 
U 19. 
W.o. mot Kulladals FF. 
 
U 15 Skåne och Jims text.  
P15 Skåne, VAIF- Gislövs IF  4-2. Tredje matchen och tredje vinsten!  
Vi var helt överlägsna spelmässigt och har ett stort bollinnehav med som mest en 4-0 ledning. Gislövs 
IF blixtrar till när det återstår 2 min och gör 2 mål. Seger 4-2. 
 
U 15 Sydvästra Gr C och Jim igen. 
P15 Sydvästra Gr C. , Heleneholms SK - VAIF 1-1 
Tredje matchen och vi tappar två poäng. Överlag en bra genomförd match där det blir lite svårt sista 
tredjedel då Heleneholms SK parkerade bussen. Oavgjort 1-1. 
 
F 14 
Stod över denna omgång. 
 
U 14. 
Matchen framflyttad då sjukdom härjar i Spjutstorps lag. 
 
U 13 med Jims text. P 13 Sydvästra Gr A, VAIF- LB07 0-14 
En tuff match på förhand mot ett ruskigt bra LB.  
 
Kanske lite för stora förlustsiffror men vi försöker bygga upp det och inte fega och slå långt. Med 
många borta blev vi straffade idag med lite sena beslut. Vi kör vidare och tar lärdom.  
 
U 13 Sydvästra Gr C och Jim igen. 
Sydvästra Gr C, Lödde - VAIF 3-4 
Bra match på liten gräsplan. Vi är i underläge med 1-3 men visar att vi är ett bra lag och fortsätter 
bygga bakifrån. 
Vänder och vinner med 4-3. 
 
P 12 och Dennis text. 
Söndagens matcher : 
Match 7manna mot Södra Sandby IF inställd/framflyttad pga. sjukdom i Södra Sandby 
 
Match 9-manna mot Värpinge IF hemma ! 
Vi började med fokus på eget spel och bollinnehav i vårt tempo. 
Vi fick snabbt till en hel del vassa avslut och resultat 1-1 efter första perioden. Vi byggde lite mer på 
vårt eget spel i period 2 och resultatet blev 2-2 vid andra vilan. 
 
Efter detta satte vi hårdare press och satsade mer offensivt och grabbarna pressade fram fler uppspel 
och slutresultat blev rättvist vinst med 7-2 
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F 11 och Mårtens text. 
Denna helg genomförde vi två bortamatcher. Jag började bli lite orolig i veckan då det inkom många 
rapporter om förkylningar och det skulle visa sig att vi hade fem spelare som inte var tillgängliga denna 
helg. 
 
Med endast 8 spelare ställde vi upp mot ett taggat och välspelande BK Höllviken, till att börja med en 
jämn tillställning där vi stundtals blev hårt pressade.  
Lagen följdes åt målmässigt fram till sista perioden där  BK Höllviken tar ledningen med 5-4, vi 
försökte att mobilisera dom sista krafterna för att nå en kvittering men istället gör BK Höllviken 6-4. 
Vi kan konstatera att höstens första förlust är ett faktum, vi är ändå nöjda med matchen som helhet 
där vi gör många bra saker. 
 
Tidig söndag påbörjar vi framryckning mot IFK  Klagshamn för att med nästan identiskt lag spela 
match i C-serien. Denna match var det vi som styrde från första början. Vi flyttade runt en hel del i 
laget och lät spelarna testa nya positioner. 
Ett stabilt försvarsspel där IFK Klagshamn hade ett skott mot vårt mål. 
 
P 11 och Jespers text.  Harrie FF vs VAIF 
En tidig match mot ett lag som vi aldrig ha mött innan. Kul! Vi stod lite på hälarna dom första 15 min 
och sådant straffar sig. Men sen kom den berömda maskinen igång och vi malde oss in i matchen mer 
och mer och pressade Harrie till enkla misstag. 
Och Harrie FF hade stora problem att uträtta något på planen. Bollinnehav 40-60 till VAIF. 
 
Gislövs IF vs VAIF 
Tyvärr var jag inte med, men fick in rapporter att killarna gjorde bra ifrån sig och försökte spela fin 
fotboll på en åker.  
Rätt dåligt att Gislövs IF ens låter lag spela på sådan mark. Bollinnehav: 35-65 till VAIF! 
 
P 9 med Jessicas text. 
Fredag kväll och vi tar emot Södra Sandby IF på Romelevallen! 
Innan matchen pratar vi mycket om hur viktigt det är att hålla sina positioner och våga hålla i bollen 
och rulla runt den i laget!  
 
Matchen startar och killarna är mycket taggade, de tar ansvar och hjälper varandra! Kallar på boll och 
gör sig spelbara för varandra!  
 
Vi får till ett kanonspel och för första gången hör vi killarna kalla på varandra och de vågar spela bak 
till våra backar som sen kan byta kant! Det är helt underbart att se! 
Även att hålla markeringar var mycket bättre än innan och det märks att vi har pratat mycket om det! 
 
Södra Sandby IF håller uppe tempot och visar också upp mycket fint spel med fin teknik! 
 
Söndagens match spelades på Smörlyckan i Lund där Lunds FF stod för motståndet! 
Lunds FF hörde av sig i veckan och undrade om vi ville spela 7-manna istället, och ja varför inte tänkte 
vi! Med många sjuka fick ett gäng spelare dubblera men de var lika glada för det! 
 
Detta var vår alldeles första 7-manna match och alltså många nya regler och helt plötsligt större plan!  
Killarna var taggade från början och kämpade på mycket bra!  
Precis som i fredags pratade vi om att hjälpa varandra och våga hålla i bollen och passa varandra!  
 
Killarna släpper in två mål snabbt, och då tänds något i killarna, de tar tag i spelet tillsammans och 
spelar runt bollen i alla lagdelar! 
De vågar spela bakåt och även långa passningar för att byta kant!  
 
Domaren släppte inkasten och lät killarna pröva sig fram, det är något vi ska träna på! Vi får också 
några frisparkar och en straff mot oss.  
Förlust i matchen men det speglar inte matchbilden där vi är det bättre spelande laget men det är så 
det är med fotboll. 
 
Vi ledare är så stolta och helt slut efter två fantastiska matcher där vi gör jobbet som ett lag! Båda 
matcherna har vi haft en fantastisk atmosfär på och vid sidan av planen med massor av peppa och 
positivt snack i laget! 
 


