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 Staffans veckorapport vecka 38 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Nu är det nära, MEN det är ej klart teoretiskt 5 poäng ner till 4:e plats och Åkarps IF, 4 poäng ner till 3:e 
plats i Lilla Torg FF som mycket överraskande endast tar ett poäng hemma mot jumbon Dösjöbro IF 
och 1-1. 
Två matcher kvar och 6 poäng att spela om. 
Klippans FF vinner mot Åstorps FF med 2-0 och behåller platsen som Bästa Tvåa av de 3 Division 4 
serierna . 
Nu väntar Bjärreds IF å lördag 
KOM IHÅG MATCHTID ÄNDRAD TILL AVSPARK REDAN KL. 12.00. 
 
U-truppen 15 till 19 år och samarbetet med seniortruppen. 
Ett samarbete som stärkts under året och som kommer att fortsätta naturligtvis. Några u-ledare som vill 
ha mer text kring detta samarbetet och även en person i annan förening som skriver att i min förening är 
det vattentäta skott mellan juniorlag kontra seniorlaget. 
 
Här kommer text från Tommy seniortränare och från u-ledarna runt P 15 samt U 19 laget och 
Henrik Boman bakom texten 

I början av året diskuterade Jalle och Tommy hur U-spelare på bästa sätt skulle kunna introduceras till 
A laget. Resultatet blev att 3 spelare åt gången ska träna med seniorerna där de tränar med dem under 
3 veckor. Under nästa 3 v period är det 3 andra spelare som tränar med seniorerna. De spelare som 
Jalle & Tommy anser vara redo för träning med seniorerna ges denna möjlighet.  

Listan är alltså inte satt i sten utan spelarnas utveckling avgör. Detta har funkat jättebra och både 
Tommy och seniorspelare har sett till att killarna välkomnas på bra sätt! Detta i kombination med att 
seniorspelare spelat med U 19 har gjort att övergången till seniorspel minskar.  

Exempel vis spelade Hugo Lindelöf med U 19 förra helgen och han var ett fantastiskt föredöme för U 19 
spelarna! Allt detta kombinerat med tålamod och att se till att introduceringen till seniorspel sker över en 
längre period gör att chanserna ökar för att få upp fler egna spelare i seniortruppen.  

D v s se till respektive spelares individuella utveckling, och dessutom inte bara de fotbollsmässiga 
kunskaperna. Genom att låta killarna växa in i det där vi ser till respektive spelare, så kommer vi absolut 
ha fler egna spelare i A-laget de kommande åren. Dessutom har vi då en stomme för flera år framöver. 

På frågan om varför resultaten för U 19 blivit så mycket bättre under hösten så är det resultatet av 
jobbet killarna lagt ner under lång tid. Deras inställning och lyhördhet till ledarnas instruktioner har också 
betytt mycket. Fokus har inte varit att nå resultat kortsiktigt utan se till mer långsiktig utveckling där vi 
tränat på spelidé, speluppbyggnad och spelbarhet. 

Återkoppling till respektive spelare är så klart också viktig och att betoning är på att vi ska våga. 
Slutligen så har hela träningsgruppen bestående av U 15 & U 19 fungerat på ett fantastiskt sätt! Vi ska 
komma ihåg att dessa två grupper slogs samman till en grupp i början av året, vilket så klart var en 
utmaning. Inställningen att göra skillnad på varje träning och match kombineras med humor och skratt.  
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Tommys text. 
Fått några frågor som läser veckobrevet  

Hur är upplägget för de juniorer som tränar under dig? 
Inget speciellt upplägg för dem, utan de kör samma träning som seniorerna och är med på allt praktiskt 
och teoretiskt. 

Försöker däremot att dela på dem i olika grupper så de kan få ännu mer feedback från spelare och 
tränare i mindre grupper. 

Hur länge är tidsperioden i veckor? 
Ca 3-4 veckor per gång och förhoppningsvis blir detta några ggr om året för dem. 

Har du namnen på dig som provat på? 
Hoppas att alla stämmer och att jag inte glömt någon. 
William Andersson, Albin, Johan Persson , Ludwig Söderberg, Ludwig Streer, Linus Pettersson, 
Johannes Andersson. 

Plus alla målvakterna som tränar med Mats varje tisdag. 

Hur har du upplevt detta så här långt? 
Tycker att alla dem som kommit upp till oss har jobbar väldigt hårt på träningarna, och man kan redan 
nu se att dem har tagit stora kliv i sin utbildning både fysiskt och psykiskt. Ju mer dem har tränat med 
oss så blir det bättre och bättre så klart och de har varit väldigt öppna för all info vi ger dem på plan och 
utanför plan.  Också viktigt att när våra egna A spelare går ner och spelar match med U19, att de kliver 
fram och hjälper dem på planen med instruktioner och annat och det har Hugo verkligen gjort i år. 

Romelecupen 2020. 
Då är inbjudan till Romelecupen 2020 utskickad till mailadresser som vi har sparat de 2 senaste åren 
och också rekord tidigt! 

Har stor betydelse i en allt hårdare konkurrens. 

En snäll och försynt ledare i VAIF ställde frågan till undertecknad varför undertecknad "jagar" alla VAIF 
lag med att anmäla sina lag med 4 månader till start? 

Frågan är berättigad och svaret är helt enkelt att ju fortare vi har ca 30 VAIF lag anmälda ju fortare 
kommer andra föreningar med sina anmälningar detta har vi klara bevis på. 

Står 0 lag anmälda i en åldersklass väntar alla på om åldersklassen kommer att starta? 
Därför nu med snart 15 VAIF lag anmälda ber undertecknad övriga ca 15 lag att anmäl nu! 

Speciellt i de äldre åldersklasserna födda 04 samt 05 vill undertecknad ha anmälningarna på plats med 
en gång, då det är svårt att hitta 8 lag i dessa åldersklasserna. 

Hörs på fredag(Staffan 
 
Texter från en massa matcher i helgen. 
 
Herrar A med Tommys text. 
39 i första grundlade segern borta mot Staffanstorp 

De första 39 min i första halvlek var bra där vi driver på bra och gör 3 mål mot dem. 
1-0 genom Eric i den 17 min och sedan gör Mattias två mål i den 23 och 35 min och då kändes det som 
vi hade matchen i ett bra grepp och nära halvlek. Men som alla vet kan det vända fort i fotbollen och det 
gjorde det verkligen denna kväll. De får en reducering i den 39 min då Joel och Johan missförstår 
varandra och de enkelt kan rulla in den i öppet mål. Två min senare ringer det igen där vi inte hämtat 
oss från deras första mål och så var det 2-3 och match igen. Talar igenom det i halvlek och gör även ett 
byte där Eric inte känner sig hundra och Viktor kommer in och gör en mycket bra andra halvlek.  
Vi får även Alvaro skadad som gör att han går ut med ca 25 min kvar och Magic kommer in på mitten 
och gör det bra, men får en varning som gör att han är avstängd nu i nästa match. Axel hade varit sjuk i 
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veckan och bytte ut honom med ca 20 min kvar mot Hugo, som kom in på kanten och var mycket bra 
och nära att få göra mål denna kväll. Staffanstorp har mer boll i andra halvlek och skapar lite halvfarliga 
hörnor och målchanser som kunde resulterat i fler mål för dem. Vi har inte mycket i andra förutom 
Hugos chans och några halvfarliga omställningar som inte resulterar i något. Inga fler mål i andra 
halvlek och vi vinner denna mycket viktiga bortamatch och håller kvar avståndet ner på 5 poäng med 
två matcher kvar att spela. Klart man är glad för vinsten men sättet vi bjuder in dem på är inte okey, 
men så kan det bli ibland. Vi håller nollan i andra och vinner matchen och det skall vi ta med oss plus 
dem första 39 min som är okey från vår sida. Plus till Mattias som nu är uppe i 16 mål i år och med 
Besnik jagande på sina 12 mål. Äntligen fick Eric göra sitt första mål i år och vi hoppas på fler så klart 
Träningar i veckan som kommer och sedan ny bortamatch mot Bjärred på lördag kl. 12.00. 

-09-13 Staffansvallen, 31 betalande åskådare. 
 
17 min 0-1 Eric Skiöld 
23 min 0-2 Mattias Jönsson 
35 min 0-3 Mattias Jönsson 
39 min 1-3 Lucas Alm 
41 min 2-3 Daniel Nilsson 

Startelvan: 
33. Johan Jönsson (MV), 7. Kristoffer Lindfors. (K), 5. Ted Hörman, 15 August Jönsson, 3. Joel Vom 
Dorp, 11. Besnik Rustemaj, 9. Alvaro Olguin Maldonado, 10. Mattias Jönsson, 19. Axel Pettersson, 6. 
Eric Skiöld, 17. Filip Qvist 

Avbytare: 
1. Hampus Philip Ekdahl (MV), 4. Maciej Buszko, 2. Hugo Lindelöf, 16. Viktor Björk, 8. Martin Pintaric 

/Tommy Johnsen Tränare Veberöds AIF 
 
 
U-19 och Henriks text. 
I våra tidigare matcher har det varit vi som tagit tag i taktpinnen och fört matcherna men idag saknades 
denna fokus och skärpa! Vi var helt enkelt inte ”påkopplade” när matchen drog igång. Visst, yttre 
omständigheter (stark vind och svårspelad plan) gjorde det svårt att spela den fotboll vi vill spela och 
som killarna tagit till sig under året.  

Det var mer ”primitiv” fotboll som lönade sig och vi hade svårt att ställa om till detta. Ur ett längre 
perspektiv är det ju bra att vi vill vara ett spelade lag men vi måste också hitta andra sätt om detta inte 
fungerar i enskilda matcher. 

Vi hamnar i underläge med både 1-0 och 2-0 och motståndarna styr. Ändringar görs för att få till 
förändring men vi har det fortsatt svårt. Genom matchens finaste anfall reducerar vi i 35 min.  

Tyvärr ändras inte matchbilden särskilt mycket ändå. I andra halvlek så blir det bättre och det är vi som 
har mer boll, men vi har svårt att komma till målchanser. Istället lyckas Skanör Falsterbo IF bra med 
sina längre bollar där vi hade förtvivlat svårt att läsa av dessa och sedan vinna duellerna.  

Vi hade inte någon bra dag och nu får vi hoppas att vi lär oss av denna matchen och studsar tillbaka i 
nästa match mot Kvarnby IK. 

F 15 med Jennys rader. 
F 15 hemmamatch mot Gärsnäs AIS. En konstig matchbild och uttrycket "Hawaiifotboll" är nog bäst att 
beskriva den. Vi visar verkligen upp hela vårt register idag, från dåligt till bra. 
Förlust 5-8 och vi får fokusera på det positiva nämligen att vi inte släpper in mål på fasta situationer och 
att vi gör 4 mål på fasta situationer! 
I övrigt kollektiv kollaps! 
Ny match på torsdag redan! 
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P 14 Svart och Vit med Andres text. 
Lag Vit mötte serieledande Svedala IF i fredags i A-serien. Vi tog ledningen men sen tappade vi taget 
om matchen och Svedala IF spelade upp sig. Tycker inte att fokus och inställningen att kämpa i alla 
situationer fanns där som vi haft tidigare, behövs i en sådan match. Jaja, nya tag till nästa match... 
Slutresultat 2-4. 

Lag Svart och match I söndags mot Skurups AIF i C-serien. Skurups AIF var lite för bra för C-serie, vi 
hängde inte med i deras tempo. Ändå gav vi aldrig upp, kämpade på och gjorde sista målet. Slutresultat 
1-7. 

P 13 och Rickards text. 
Match mot Linero IF i helgen, lite småskador och sjukdomar så vi lånade Liam Vestergren född -09 och 
Ville Hemmensjö född -10. En ok match som vi sakta tog över, och vann till slut med 7-2 med bl.a. ett 
mål av Liam. Tufft av Liam och Ville att ställa upp och båda skötte sig utmärkt genom hela matchen. Ett 
tack till -09:e laget/tränarna/föräldrar för lånet. 
 
F 12 och Henriks rader. 
Bortamatch mot IFK Klagshamn och det var i stort sett bara spel mot ett mål. Men även om vi var det 
bättre laget spelade tjejerna ändå väldigt bra och kunde hålla skärpan i större delen av matchen vilket 
inte alltid är så lätt när man leder stort. Många målskyttar, bra rörlighet och mycket fint passningsspel 
tar vi med oss från den här matchen, slutresultat 15-0. 
 
P 11 Svart och Vit och Dennis rader. 
Lag Vit mötte Lilla Torg FF borta. 
En match där vi fick igång vårt spel snabbt, vi pratade positivt med varandra och höll tätt bakåt. 
Vi satte tempot i matchen och förde spelet från start till slut och åkte hem med stark vinst. 
 
Lag Svart mötte Askeröd IF hemma. 
En match som spelades väldigt jämnt fram till mitten av andra perioden. 
Då lyckades vi fokusera på vårt spel och våra avslut tillslut producerade mål och vi vann matchen 
rättvist. 
 
P 10 Svart och Vit med Jespers rader. 
Sydvästra A1, VAIF vs GIF Nike 6-4 
Lag Vit mötte GIF Nike som ställde upp med väldigt starkt lag efter vårens överkörning mot dom. Vi var 
inte riktigt på hugget idag. Stillastående och motivationslösa. Vi gör tyvärr GIF Nike väldigt bra i denna 
match. Det positiva som vi tar med oss är att vi ALDRIG ger upp.  
Och vinner tillslut med 6-4 efter att vi växlade upp en växel. Extra kul med en jämn match.  
 
Sydvästra B1 Husie IF vs VAIF 5-13  
Lag Svart efter den första perioden så kunde vi konstatera att killarna hade gjort sin bästa period på 
hela året. Det var bra rörelse, fina passningar och härlig spelförståelse och många fina mål. 5-13 till 
VAIF. Bra jobbat killar.  
 
P 9 Svart och Vit med Richards text. 
I helgen hade vi två lag som var och besökte oss på Romelevallen. Det ena laget var Värpinge IF 
och det andra laget Harrie FF. Båda matcher var rätt så snart lika, killarna tog kommandot tidigt i 
matcherna, visade upp vårt fina passningsspel. Spelade runt bollen och när tillfälle visade sig gick man 
på mål.   
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Gå-Fotboll med Patricks text. 
VAIF ställde upp med ett lag i den första gåfotbolls turneringen i Skåne. Följande spelare försvarade 
VAIFS färger: 
Hans Karlsson  
Ola Sjödahl 
Magnus Bertilsson  
Pia Järnhäll 
Freddy Lickiewicz 
Rickard Egelborg  
Martin Olsson  
Patrick Svensson  
 
Gruppspelet slutade med en vinst, en oavgjord och en förlust. I slutspelet mötte vi först Enskede som vi 
besegrade med 3-2 efter ett mål i slutsekunderna. Därefter var det dags för semifinal mot IFK Malmö 
och här förlorade vi med 3-8. I matchen om tredjeplatsen spelade vi mot Nike som vi förlorade mot i 
gruppspelet.  
Efter en jämn och spännande match blev slutresultatet 2-2. Målgörare Freddy och Magnus. IFK Malmö 
vann finalen. 
 
Vi hade en mycket trevlig förmiddag. Nu är det träning som gäller, onsdagar 19.00-20.00 på multiarenan 
på Svaleboskolan. Alla +50 är välkomna.  
 
Nästa utmaning är Skåne Walking Football league som drar igång under hösten och där har vi anmält 
ett lag.  
 
Håll koll i media. Sydsvenskan var på plats och SVT filmade för Sydnytt. 
Palle  

 
 

 
 
 
 


