Staffans veckorpport vecka 15

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
En härlig vår helg är förbi och fotboll har spelats i helgen som alltid. Seriespel, cupspel och
träningsmatcher i en blandad kompott.
Herrar A förlorar premiär matchen borta mot Vellinge IF med 3-1. En tuff vecka för seniorlaget då 2
spelare lämnat laget. Beslutet enigt då Jaget aldrig får bli större än Laget i vår förening!
En tunn trupp som blev än tunnare och svårt att hitta nya spelare vid den här tiden.
Ungdomsfotboll.
En härlig och i det närmsta en bragd när FC Trelleborg arrangerar en Elitcup för P 11 (födda 08)
som vinner turneringen genom 5 segrar!
Hej MFF och Brommapojkarna kul att ni bjöd på så bra motstånd i lördags.
Vi heter Veberöds AIF spelar i vita tröjor och svarta byxor och kan också spela en underbar
fotboll!
Undertecknads kommentar behövde skryta lite över vår breda ungdomsverksamhet och som också
leder till topplag i föreningen så ni inte tror att en stolt huvudtränaren Jim Gustafsson
fullständigt ”flippat ut"!
VAIF-TFF
VAIF-Husie IF
VAIF-Brommapojkarna
VAIF-MFF

6-1
3-1
5-3
5-2

Final.
VAIF-FK Karlskrona

8-0

FK Karlskrona fick ingen vila efter gruppspelet och orkade ej 2 matcher på rad.
Underbart när en förening som vår får fram lag som tillhör de bästa i Skåne och bakom P 11 kommer
föreningens P 10 som också tillhör toppen i Skåne.
P 10 till Halör cup i maj månad och Nordens största P 10 Cup och alla kommer ihåg att Veberöds
AIF var ett av 4 lag som ej förlorade någon match 2018.
Slutsegrare får ej koras.
Föreningen är på G igen, sen kan vi ej visa upp lag som kollektivt tillhör toppen i Skåne i varje
åldersklass.
Däremot finns talanger i alla åldersklasser!
Lag som spelar i svår Grupp A i vår.
9 mot 9
P 13.
7 mot 7
P 11 Vit
P 10 Vit
Första tjejlag som spelar i svår Grupp A ?
Grundtips. Tjejer födda 07!
Till hösten? Något annat tjejlag?
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Knatte.
Vilken underbar bild undertecknad fick se denna härliga lördag, först inte speciellt många men ca 09.25
kom alla!
När alla var räknade så fanns på Romelevallens naturgräs och konstgräs exakt
128 knattar/knattor.
Naturligtvis ett rekord igen och Marcus Nilsson och Elin Rosén som fick äran att träna födda 14 och
15 i Boll och Lek och 41 killar och tjejer var fint rödfärgade båda i ansiktet efter 90 minuter med dessa.
Hoppas färgen lagt sig till lördag haha!
Kommer redan på lördag att försöka dela dessa 2 åldersklasser på något sätt och söker hjälp för att
klara detta.
Jessica S på jakt denna lördag och till sist någon som räckte upp handen.
Några ungdomar från vår förening kommer också att ställa upp och hjälpa till i fortsättningen.
Återkommer med namn när allt är klart!
Hur många kommer tillbaka på lördag blir veckans fråga?
70 betalt i fredags och först gäller det att komma upp till 100 knattar/knattor som förra året!
Medlemsavgift.
Undertecknads sista text detta år om medlemsavgiften. Skriver 9 april och fakturering på alla aktiva
spelare 2018 utskickat 21 februari.
Sista februari, sista mars passerat och undertecknads all erfarenhet sen 50 år tillbaka och kassör under
några år vågar med bestämdhet skriva att nu kommer inga inbetalningar utan påminnelse med SMS
eller Mail måste till.
Inga spelare ut i seriepremiär utan inbetalning skett mina vänner.
Är oturen framme och skada som kräver inblandning från Folksam ska medlemsinbetalning vara gjord.
Ta tag i detta direkt!
GIF Sundsvall-MFF 3-1. Surt sa räven!
Undertecknad skrev förra tisdagen om drygt 1 200 inlägg på MFFs fanssida Himmelriket om 200
laguppställningar och ingen nyans mer än vit och svart. Efter kl. 18.00 i lördags försvann även färgen vit
nu svart och mörkt som satan.
12 timmar senare ca 1 900 inlägg och ju mer öl som dracks nere på Lilla Torg denna lördagskväll/natt ju
värre blev texterna.
Går dock att sammanfatta dessa ganska enkelt och behöver bara använda 2 ord så förstår ni alla
dessa stavas AVGÅ ALLA!
Avgå alla innebär faktiskt exakt vad ordet säger ALLA och när kvällen övergått till natt, då rök även
materialförvaltaren!
På vem är det störst "prispengar" på för stunden?
Ingen spelare utan sportchefen Daniel Andersson som hamnat i kollision med alla supportrar men
också journalisterna som följer MFF dagligen.
Händer aldrig att supportrar allierar sig med journalister eller tvärtom.
Hela SDS teamet med Max Wiman i spetsen och Ola Törner den som kan mest om MFF och följer även
de äldre ungdomslagen sen många år. Tidigare SKD idag om idag skriver i Skånesport och frågan om
ny mittback eller ej?
En backlinje som är skadebenägna alla i princip och som visar att Rasmus Bengtsson aldrig gjort mer
än 5 matcher på rad innan ny skada uppstått.
Sent lördagskväll önskade många en lätt bristning i ett lår redan innan matchen efter den hemska
bakåtpassning från Rasmus som ledde till 2-1 till GIF Sundsvall och sedan mera 3-1.
Är undertecknad fel på det om de 2 straffarna blivit mål och MFF haft 6 poäng?
2-0 mot BK Häcken med en halv timme kvar.
1-0 mot GIF Sundsvall och 90 procent av spelet och 7-0 i hörnor efter första halvlek.
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U-19 samt P 16 ut till match tisdag och onsdag innan avresan till Kreta kl. 19.30 på fredag och
Kastrup väntar.
Hörs på fredag!
Hälsar Staffan
Sammanställning på helgens alla matcher.
Herrar A och Tommys text.
Årets premiärmatch var mot Vellinge IF borta denna underbara söndag med fint väder. Vi hade en god
känsla inför matchen efter ett bra genrep mot Tomelilla veckan innan, men visste samtidigt att Vellinge
borta skulle bli en tuff match för oss. Vellinge är ett bra lag och spelar en bra fotboll med ett 5 manna
mittfält som skapade stor oro för oss i första halvlek framför allt. Tycker dem första 15 min är rätt jämna
där inget av lagen skapar några heta chanser, utan vi får den första där Kristoffer nog blir lite
överraskad i straffområdet och skjuter bollen utanför i ett fint läge för oss.
Dock gör Vellinge 1-0 i den 17 min på ett mål som var offside på spelaren som spelade in bollen till
deras FW. Efter detta tar Vellinge över lite och vi blir långa i laget, kommer inte in med våra YMF som
gör att vi blir överspelade på mitten, vårt press spel på bollhållare är inte okey heller. 2-0 kommer som
ett brev på posten där vi inte spelar bort bollen i första läget tillräckligt långt, utan de får ostört stå från
20 meter och skjuta in bollen över Johan i målet. Detta resultat står sig till halvlek och vi försöker justera
dem saker som vi inte är nöjda med, och gå ut i andra för att vända detta. Vi ligger bättre i positionerna
nu och vi är tajtare med laget som gör det svårare för Vellinge att spela förbi oss.
I den 63 min gör vi så rättvist mål genom Besnik på en djupledsboll som han fint placera nere vid och
det kändes så klart kanon. Efter detta tar vi över matchen och skapar flera bra målchanser som skulle
resulterat i fler mål. Den bästa har väl Besnik som bara skall spela in den i öppet mål, men på något sätt
inte få kontroll över bollen och då var det ca 15 min kvar av matchen. 2-2 där och matchen kunde slutat
hur som helst. Vi går ner på 3 där bak och byter ut Hugo mot Calle, som kommer in som FW och gör
många bra saker och hotar dem både med sina fötter och huvudspel. Vi har en bra energi i laget och
går verkligen för en kvittering och lite till, men som ofta får man kontringar emot oss och i den 84 min
gör dem så 3-1 och det kändes skit tungt så klart. Vellinge är dock inte ofarliga och skapar också
målchanser i andra halvlek där vi har lite tur ibland som gör att det inte trillar in en boll. Matchen slutar
3-1 till Vellinge som tillhör en av favoriterna i serien, men jag tycker verkligen att vi förtjänade en poäng
efter vår andra halvlek som var mycket bättre än den första. Lite smolk i bägaren är också att vi får Eric
utvisad i den 90 min, och han får nog 1 till 2 matchers avstängning efter detta. Dock tycker jag att
domaren missar helt i första läget där Eric skall ha en klar frispark som han inte får, och blir sedan lite
frustrerad efter detta och ger tillbaka. Klart man är besviken att vi inte får någon poäng med oss hem,
och då framför allt efter vår fina andra halvlek där vi visar upp en bra moral, spelar en mycket bättre
fotboll och skapar fler chanser. Ett stort plus till Kristoffer som var planens Gigant där bak hela matchen.
Tycker att Calles inhopp var mycket bra, vi hade 3 juniorer med från start och dem skötte sig alla
utmärkt. Så här i efterhand gjorde vi bara ett byte under matchen och kanske vi skulle gjort något till då
vissa av våra spelare var ganska slitna under matchens sista15 min. Så blir det ibland och man vill och
tror att dem som spelar skall fixa det och så rullar klockan iväg. Nu har vi hemma premiär på lördag och
naturgräs mot Kosova kl. 14.00 och då skall vi ta vår första tre för året. Kosova spelade 2-2 mot
Rosengård hemma efter en 2-0 ledning i första halvlek som Rosengård kom ifatt i den andra.
Nedan har ni en laget och målen mot Vellinge IF och info om de spelare som inte spelade idag.
Svante W är fortfarande skadad.
Philip Q var i Afrika och kom hem i går.
Vellinge IF – Veberöds AIF 3- (3-1)
2019-04-07 Vellinge IP Östranplan konstgräs, 173 betalande.
17´ 1-0 Alexander Engbe
38´ 2-0 Richard Henriksson
63´ 2-1 Besnik Rustemaj
84´ 3-1 Mattias Hansson

3 av 5

P 16 med Henriks rader.
Sövestads IF – VAIF U16
Alla som haft försäsong på grusplaner minns känslan av att få spela seriepremiär på gräs. Idag är
försäsong på jämna konstgräsplaner och då är ungdomarna inte lika upprymda över att spela på en
ojämn gräsplan. Sövestad hanterade underlaget och starka vinden betydligt bättre än oss. De gick in
mer bestämt och vann betydligt fler bollar. Deras oerhört snabba yttermittfältare straffade oss en bit in i
andra men via omställning gör vi 1-1 en kvart senare. Spelet hade blivit jämnare och vi hoppades ta
med oss 1-1 i paus för att sedan dra nytta av medvinden i andra. Då gör de 2-1 precis innan vilan. I
andra kan vi inte dra nytta av vinden utan Sövestad utökar snabbt ledningen. De var helt klart snäppet
bättre och det var framförallt några av deras spelare som hade mer spetskvalitet. Nya tag på onsdag i
hemmapremiären mot Tomelilla (resultat 5-1.
F 15 med Jennys rader.
Sista träningsmatchen och SoGK Charlo stod för motståndet. Strålande solsken och dagens fokus låg
på att vara trygg med boll och våga vara offensiva. Vi följer matchplanen men är tyvärr inte 100%
taggade idag. Vi skapar många målchanser och lyckas träffa både stolpe och ribba, men otroligt svårt
att peta in bollen i mål. Vi gör 1 i dagens match, vi har ett stort bollövertag men tyvärr så slarvar vi lite i
mottagningar och passningar. Så veckans slipning kommer att ligga på passningar och mottagningar.
P 14 och Andreas text.
Två matcher i helgen
Seriepremiär hemma mot Klagshamn i lördags, C-serien. En jämn match spelmässigt men vi hade svårt
att göra mål. Klagshamn drog ifrån till 4-0, ändå bra att vi aldrig sluta kämpa.
I söndags mötte vi Lilla Torg borta, återigen C-serien. En jämna match men denna gången gjorde vi
mål. Efter underläge tog vi tag i matchen, seger 4-1. Bättre markerings- och närkampsspel än
gårdagens match gjorde att Lilla Torg aldrig kom till så många avslut
F 10 med Mårtens text.
Helgens tre matcher spelades i ett soligt Lund.
Gislöv IF, IFK Klagshamn och Uppåkra IF stod för motståndet.
Två vinster och en oavgjord
En del återbud genererade i att ett par 11:or fick visa framfötterna under dagen.
En härlig fotbollsdag med glatt humör och sedvanlig kämpar glöd.
P 11 med Jims text.
Vi blev inbjudna till en cup med 10 lag som skulle spela 4 gruppspelsmatcher samt en extra match. I vår
grupp fick vi nöjet att spela mot Brommapojkarna, MFF, TFF och Husie IF. Vi spelade väldigt bra för
dagen och vinner mot både TFF och Husie innan BP väntade. Första gången vi är i underläge för dagen
och det står 1-3 i halvtid. Men grabbarna visar en fenomenal inställning och gör 4-0 i andra så även BP
kom på vinstlistan. Av bara farten tar vi sedan MFF i sista med 5-2. Sista matchen mot FC Karlskrona
och här är vi lite för bra med det självförtroende vi byggt upp och vinner med 8-0. Alla spelare gjorde en
gedigen insats och var väldigt nöjda när de åkte hem.
Söndag
Dags för den årliga kickoff i Lund där vi ställde upp med två lag. I Lag Vit var det väldigt trötta ben efter
200 min fotboll dagen innan så vi börjar med 2 förluster mot Torns IF och Kvarnby IK innan vi vinner
mot TFF i sista matchen (som också spelade dagen innan). Stort tack till Casper från vårt duktiga 09 lag
som gjorde 4 snygga mål i sista matchen och spelade bra under hela dagen.
Lag Svart spelade samtidigt på Smörlyckan och fick möta Åkarps IF, Arlövs BI och Hyllie IK. De
började som lag vit med 2 förluster men spelade upp sig och fick även dem avsluta med en vinst i sista
matchen.
P 10 med Henriks text.
Vi ställde upp med två lag denna dag i Lund.
Vi började med en tidig morgon på Klostergården vi visade vilken fantastisk fotboll vi kan spela.
Vi spelade tre matcher med en målskillnad på 19-2 fördel VAIF. Vi hade bollen på motståndarens sida i
stort sett hela vägen och slutade aldrig pressa och visa ett helt fantastiskt spel rakt igenom.
Jag tappade räkningen på alla helt fantastiska assister som gjordes denna dag. Grabbarna visade
verkligen "Laget före jaget"
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Efter lag 1 var det full fart till smörlyckan där vi spelade 3 matcher på em. med lag 2. Här ska Markus P
07 tränare ha en stor eloge som täckte upp första matchen pga. att vi var kort om tränare.
Vi kom dit och pratade med Markus och första matchen hade slutat 8-0 till VAIF. Grabbarna hade visat
en stor prestation och rejält tagit för sig och visat stort ansvar.
Andra matchen mot Jonstorps IF var en rejäl nagelbitare som till slut slutade 3-2 till VAIF. Kul att se att
inte grabbarna viker ner sig utan körde på rejält och stöttade varandra när det behövdes som mest.
Sista matchen blev som första där det rann iväg rejält i siffror. Målskillnad denna dag 22-3 fördel VAIF.
P 8 och Jessicas rader.
Idag söndag var vi ledare med spelare samt föräldrar uppe före tuppen. Det var samling kl.715 nere på
Romelevallen.
Vi körde till Häljarp för cupspel.
Våra killar var så spelsugna, vår första match spela vi mot Gantofta IF, vi fick till ett bra spel med så
många passningar de kunde.
Vinst i denna matchen trots att man inte ska säga nåt i denna åldern men det gör vi alla. Vilket vi hörde
på cupen.
Andra matchen tog vi emot Glumslövs FF, denna matchen spelade vi vidare på samma stil. Riktigt roligt
att se deras fina spel.
Tredje matchen stod Häljarps IF som motståndare, även här kunde killarna spela sitt fina spel. De
imponerade på oss ledare.
Sista matchen för dagen, nu var några killar lite trötta men redo för att ge allt i sista matchen som var
mot Furulunds IK.
Vi åker i från denna cup med 4 vinster och 21-2 i målskillnad. Vi ledare säger wow. Så stolta över våra
killar som var så duktiga.
Nu ser vi fram emot Lödde spelen som snart börjar. Vi är taggade!
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