Staffans veckorpport vecka 14

Hej alla VAIF:are och andra läsare.
Herrar A gör sin bästa träningsmatch denna säsong och vinner borta mot division 3 laget Tomelilla IF
med 4-2.
Saknar en handfull spelare med småskador och ett par spelare som varit borta lite längre, men Tommy
optimist och de flesta tillbaka till seriepremiären. Läs Tommys sammanfattning av matchen och
skadeläget i truppen.
Intressant och bra när skadeläget ger 5 juniorer plats i laget.
Hugo L född 00, Mateusz W 00 in i halvlek och gör mål, August J 01, Axel P 02 samt i det närmsta
debut Johan P 03 och gör en halvtimmes spel med beröm godkänd.
Det är detta som undertecknad kallar ett ljus i tunneln och fler födda på 2000 talet börjar närma sig en
plats i truppen.
Här hemma har det spelats en massa u-matcher och en tävlingsmatch när P 14 spelat i DM mot FC
Kristianstad.
Läs texter från samtliga matcher i helgen.
Seriestart.
Då är vi där och som vi längtat efter denna seriepremiär i regn och blåst, men nu är vi där!
Naturgräsplaner öppnar måndag 15 april om inget oväder ställer till det.
Herrar A, P 16 samt de båda lagen P 14 Svart och Vit ut till seriepremiär 5-7 april.
Knattestart.
Bra med inbetalningar i alla åldersklasser och t o m måndag 1 april 8 nya anmälningar till kansliet!
Start på lördag 6 april kl. 09.30 på Romelevallen.
IF Löddes knatteserie.
Försenad lottning när klubbar ej skickat in speldagar och tider i rätt tid, tyvärr.
P 8 ut i spel påskhelgen och Veberöds AIF med hemmaomgång direkt.
22 april Annandagpåsk med start kl. 10.00 på Romelevallen.
F 8/7 samt P 7 startar helgen efter 27-28 april. Tid och dag kommer inom kort.
Dansgalan.
Då klämtar klockan med högre ljud för i helgen passerade förköpet 1 000 biljetter och nu strax under
1 200 biljetter sålda!
Kanonbra!
När en av dessa 3 kvällar sålt mer än 700 biljetter börjar undertecknad redovisa försäljningen per 17, 24
samt 25 maj enligt överenskommelse med Harrys.
Hörs på fredag och årets första senior trupp publiceras!
Hälsar Staffan
Text från alla matcher denna helg som alltid!
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Herrar A med Tommys text.
Då kom andra segern för i år borta mot Tomelilla med 4-2 och det är en seger vi skall vara stolta för. Till
denna match hade vi endast 12 senior spelare tillgängliga då vi hade lite småskador och annat, så jag
ville inte riskera något inför premiären nästa helg. Stefans grabb Johan Persson dömde på förmiddagen
och ställde upp och kom lagom till uppvärmningen och han fick spela sista 25 min på yttermittfältet och
gjorde det riktigt bra. Vi fick ändra på Gameplan till denna match och spela 4-4-2 och vara lite mer
taktiska i matchen mot hur vi ställt upp innan och genomfört våra matcher. Tycker vi börjar matchen bra
och det är rätt jämnt där vi håller upp spelat bra, fastän vi har motvind i första. Vi ligger lågt i matchen så
vi låter Tomelilla har mer boll som vi visste, och sedan när vi väl vann den så skulle vi försöka ställa om
så fort som möjligt. Vi gör 1-0 (34min) genom Ted som flyttat med i ett anfall och får bollen vi 16 meters
och trycker upp bollen i det bortre krysset mycket fint. 1-1 kommer 5 min efter på ett snyggt anfall från
Tomelilla där vi inte hängde med riktig och dem enkelt kunde rulla in 1-1(39 min) i straffområdet. Vi gör
sedan 2-1 i den 41 min på en djupledsboll till Calle som trycker förbi sin försvarare och spelar boll en
snett inåt som sedan Axel skjuter nedan på målvakten mycket snyggt in. Detta står sig i halvlek och vi
snackar igenom den och rättar till lite där bak så vi kommer mer rätt på deras anfallsspel på kanterna.
En första halvlek där vi jobbar mycket försvarsspel, men vi står taktiskt mycket bra och flyttar laget som
vi vill. Till andra halvlek byte jag ut Mattias J som vi sparar då han har en lite känning i foten, men inget
allvarligt så han är fritt för fajt till nästa helg. Matteus kommer in och gör 3-1 (49 min) på en djupledsboll
och spelar bollen enkelt förbi målvakten på detta friläge. Sedan gör Kristoffer 4-1 (52 min) på en frispark
direkt i mål från ca 40 meter hur snyggt som helst och smart uppfattat av honom at se var målvakten
befann sig. Tomelilla skapar lite chanser där vi har lite tur ibland och ett bra målvaktspel av Johan som
räddar oss lite. Deras andra mål kommer när det är ca 10 min kvar där dem spelar in ett
inlägg i boxen, och det blir ett missförstånd mellan backlinje och målvakt vem som skall rensa bort den
där dem nickar in den enkelt. Detta resultat står sig matchen ut och jag tycker vi gör vår bästa prestation
i år och vi håller oss till planen som vi sa innan matchen. Med sådan inställning som alla visar idag, och
snackat från Johan och framåt så skall alla vara nöjda med sin insats. Vill ändå ge ett X plus till Ted och
hans snack med Johan när han kommer in i andra halvlek och verkligen underlättar det för honom.
Calle som absolut gör sin bästa match denna dag som var lite speciell för honom då han spelat i
Tomelilla. Alvaro som gör sin första hela match och gjorde det bra på mitten med sitt snack och jobb.
Kristoffer och Joel i mitten därbak som styr laget på ett strålande sätt hela matchen. Till sist ett stort plus
till våra unga spelare som alltid gör ett strålande bra jobb, med en härlig inställning till matcher och
träning. Något som är viktigt för Veberöd AIF är att vi flyttar upp spelare så vi kan utveckla dem mer,
och på lång sikt ha fler egna produkter i A laget. Vi kommer efter nästa vecka att ha ett rullande schema
så att spelare från U 19 gruppen kommer att träna med A laget under året som kommer. Det är nu
viktigt att vi fortsätter på den inslagna vägen med hårt jobb i defensiven som en grundsten, för att sedan
kunna utnyttja våra offensiva kvaliteter på det sätt som vi gjorde mot Tomelilla IF.
Nedan har ni en laget och målen mot Tomelilla och info om dem spelare som inte spelade idag.
Besnik har ont i ryggen men är tillbaka nästa vecka och klar för spel i premiären.
Eric har haft en bristning och var lite trött i muskeln efter en veckas träning som gjorde att vi sparade
honom mot Tomelilla, men är också spelklar till premiären.
Ojiego kunde inte denna helg, men kör på som vanligt nästa vecka och premiären.
Svante och Fredrik har småskador och är tillbaka 1-2 veckor hoppas vi.
Dante var sjuk.
Philip Q är i Afrika och kommer hem den 7/4.
Tomelilla IF – Veberöds AIF 2-4 (1-2)
34´ 0-1 Ted Hörman
39´ 1-1 Tomelilla
41´ 1-2 Axel Pettersson
49´ 1-3 Matteus Wieczorek
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52´ 1-4 Kristoffer Lindfors
82´ 2-4 Tomelilla.
Startelvan
Johan Jönsson, August Jönsson, Joel Von Dorp, Kristoffer Lindfors, Ted Hörman, Hugo Lindelöf, Alvaro
Maldonado, Maciej Buszko, Axel Pettersson, Mattias Jönsson, Calle Stockwell
Avbytare: Matteus Wieczorek, Johan Persson (Stefans Grabb)
U-19 med Stefans rader.
Matchen mot Skanör Falsterbo blev en tight och tuff match. Skanör gjorde båda sina mål i 1:a halvlek.
Slutresultat 2-0.
P-16 och Henriks text. Lilla Torg FF - VAIF U16
Vi är tungt skadedrabbade så spelade matchen utan avbytare, men detta löste killarna bra. Blev bra
konditionspass 😊. Matchen var dock ingen höjdare spelmässigt. Mycket tufft spel där det emellanåt
blev en bra bit över gränsen, där det delades ut fula efterslängar. Vi ledare för båda lagen hade god ton
emellan och försökte hålla matchen inom rimliga gränser. Domaren lyckades nämligen inte så bra med
detta… Fokus fick bli att spela av matchen. (resultat 0-0)
F 15 med Jennys rader.
Träningsmatch mot Gärsnäs AIS i ett minst sagt blåsigt Eslöv. Fokus inför matchen låg på att fortsätta
med att ha bollen inom laget, känna sig trygg med bollen vid fötterna, så många passningar som möjligt
med adress så att vi inte bara rensar bort. Hela matchen igenom fullföljer vi vår matchplan, det är kul att
se att tjejerna vågar och vill ha boll mycket. Vi för spelet och lyckas med allt utom att göra flest mål. Vi
blir ofta lite passiva på fasta situationer både offensiva och defensiva och det fortsätter vi att jobba på.
Sista träningsmatchen på lördag mot Charlo innan serien drar igång!
P 14 med Andreas rader.
Bortamatch mot Kristianstad FC i DM i söndags. Ett mycket bra motståndarlag som tog tag i matchen
direkt, vi hade svårt att hänga med. Dessutom lite slarv med både passningar och markeringsspel i vårt
lag, vilket inte gjorde saken lättare. Ett par insläppta mål, sedan försvann kampandan hos de flesta
spelarna tyvärr och fler bollar rullade in.
Slutresultat: förlust 13-1.
P 13 och Rickards text.
Två matcher i helgen för P 06, vinst mot Dalby GIF med 5-1 och revansch mot den snöpliga förlusten i
semifinalen mot Bjärreds IF, där vi segrade med 2-1. Dalby var en helt ok match, men lite sömnig då vi
var storleken större spelmässigt och behövde inte riktigt ge max. Bjärreds matchen var stundtals bra,
med en liten svacka i tredje perioden (hockeyspråk, tack Sveriges Fotbollsförbund för alla jädrans
ändringar som ingen förstår meningen med). Nu är det snart seriepremiär där det väntas tufft motstånd
och täta matcher. Vi tackar P07 för lån av spelare både lördag och söndag, där samtliga skötte sig bra.
F 13/F 12 och Låttas text.
Dagen började med samling ute i scoutstugan vid Humlamaden. Klarblå himmel och med våren i luften.
Tjejerna delades in i tre lag (Piteå, Linköping och Rosengård) och fick tre uppdrag de skulle fokusera
på. Den första uppgiften var att diskutera lagets spelregler, hur vill vi vara gentemot varandra i vårt lag.
Efter detta blev det pastasallad till lunch och avfärd till Svalebo konstgräs för en två timmars träning.
Kvällen bjöd på Tacos, taktikgenomgång, redovisning av uppdrag, lägereld med marshmallows samt en
och en annan skräckhistoria.
Klockan 07:00 var det revelj med klockringning och uppladdning inför träningsmatcherna. Våren
verkade ha tagit ledigt för i dag var det soligt men isande blåst. Första matchen var 7 mot 7 och
Borgeby FK stod för motståndet. Det var en jämn och bra match som slutade 2-1 till Veberödstjejerna.
Andra matchen var 9 mot 9 där Hyllie IK var det besökande laget. Denna match blev också en jämn
match som slutade med 0-1 till det gästande laget. Det har varit en rolig helg och en bra kick-off inför
kommande seriespel. Tack till alla som har hjälpt till för att göra denna helg så bra och rolig som möjligt!
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P 11 med Jims text.
Vi hade dubbelmöte mot Husie på hemmaplan.
Lag Vit en tuff dag där varken positionsspelet, bollmottagningarna eller presspelet fungerar. Trots detta
håller vi jämnt i målprotokollet fram till de sista 10 min när luften gick ur oss totalt och Husie IF gör då
många fina mål och de vinner matchen rättvist.
Lag Svart hade en bättre dag i en jämn match. Hamnade i underläge ett par gånger i matchen men
med rätt inställning lyckas de kvittera både en och två gånger för att sedan gå om i målprotokollet och
vinna matchen.
P 10 och Jespers text.
Sol sol sol, härligt. I lördags blev vi inbjudna på en cup i Linero. Fantastiskt väder och en välsorterad
kiosk med massor med godsaker, hahaha
Vi spelade tre matcher. Bjärreds IF, Staffanstorp United och Husie IF. Tyvärr så var Veberöd lite för bra
denna dag och vi åkte hem med en målskillnad på 42-1 på tre matcher.
P 8 och Jessicas rader.
Lördagen den 30/3 tog vi oss till Eslöv och Bergahallen till Sten Stenson cupen⚽
En bra hall men liten läktare.
Vi hade två lag med. Det var ett gäng taggade killar med mycket spring i benen.
Första matchen körde igång och killarna hade full koll och inte nervösa alls. De spelade fin fotboll med
mycket passningar och väldigt mycket snack mellan varann.
Lite snurrigt blev det då domarna inte dömde med samma regler men killarna fixade det. Våra killar har
verkligen utvecklats jättemycket och det är en rolig resa att få följa som deras ledare. Mycket energi
med fina passningar räddningar och skott igenom hela cupen.
En väldigt bra cup där vi gick ifrån med 6 vinster 1 förlust 1 oavgjord.
En stor eloge till deras speakern Oskar 7 år som höll i mikrofonen. Vilken kille!!!!

Truppen för årets P 16 lag där dessa killar är födda 04. dvs 15 år.
Namn
Adam Isberg
Charlie Andersson
Edvin Strandqvist
Erik Tjörnstrand
Eskil Oleskog
Gustav Boman
Kevin Scholl
Klas Berggren
Lucas Jönsson-Lundqvist
Marcus Lindén
Mio Lloyd
Morris McShane
Oscar Bengtsson
Philip Linander
Sebastian Hallkvist
Theo Mattila
Tim Schöld
Toby Rannamaa
William Andersson

Moderklubb
Veberöds AIF
Sjöbo IF
Veberöds AIF
Dalby GIF
Veberöds AIF
Veberöds AIF
Sjöbo IF
Dalby GIF
Sjöbo IF
Blentarps BK
Veberöds AIF
Dalby GIF
Veberöds AIF
Veberöds AIF
Veberöds AIF
Blentarps BK
Veberöds AIF
Veberöds AIF
Veberöds AIF

Kom till VAIF
2018
2019
2018
2019
2018
2016
2019

2013

4 av 5

F 15 truppen.
F 03
Amilia Månsson
Vilma Hemming
Båda från Harlösa IF och kommer att träna med damerna i första hand.
F 04
Harlösa:
Linn Olsson
Nea Nilsson
Nicolina Englund
Veberöd:
Cajsa Wanegårdh
Nellie Nordin
Kajsa Andersson
Elin Nilsson
Saga Sjöland
Basma Abenar
Sophia Höiland
Ella Malmsten
F05
Harlösa:
Marielle Holm
Sofie Jakobsson
Veberöd:
Klara Bring
Lova Sjöblom Wolfbrandt
Engla Stålhammar
Jolanda Bergerell
Isa Lagerberg
Elin Svensson
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