Staffans inför helgen 31 maj – 2 juni

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Går ej att skriva längre att Herrar A åter tar överraskande poäng när matchen vinns med klara 3-0 mot
Staffanstorp United FC!
7 segrar 1 oavgjord och 1 förlust i premiären borta mot Vellinge IF.
Tvåa i serien med 22 poäng och Vellinge IF i serieledning med 24 poäng. Inga gula mot Staffanstorp
United FC och fortsatt ledning i Fair Play ligan.
Herrar A ut i ny hemmamatch lördag 1 juni kl. 14.00 mot Bjärreds IF.
Tommy mejlar följande trupp till matchen.
Johan Jönsson, Kristoffer Lindfors, Joel Vom Dorp, Philip Qvist, Eric Skiöld, Mattias Jönsson,
Alvaro Maldonado, Calle Stockwell, Maciej Buszko, Besnik Rustemaj, Axel Petersson, Mateusz
Wieczorek , Hampus Ekdahl, August Jönsson, Albin Bring samt Dante Kolgjini.
U 19 vinner en övertygande match mot Skanör Falsterbo IF med 6-0. Läs Stefans text nedan.
Knatte.
Stor final för våren lördag 1 juni med korvgrillning och dryck. 121 knattar/knattor och nytt deltagarrekord!
Start igen 10 augusti.
Cupspel.
Hallå Stockholm, vad hette nu ert lag? Aha Hammarby IF. Vårt lag heter Veberöds AIF och vi spelar i vit
tröja och svarta byxor. Vår förening gillar att skrälla och 1993 slog vårt seniorlag ut IFK Göteborg i
Svenska Cupen!
Ryktet hade nått oss och att ni leder Stockholms serien och är obesegrade där uppe i vår.
Ja i Skåne tog det slut och Veberöds AIF vinner med 5-0 mot Hammarby IF.
Ledare som efter matchen kommer fram och spontant gratulerar killarna för en underbar fotboll. Nej
detta är inte Jesper Eurenius som flippat ut utan undertecknads ord och text.
Veberöds AIF som med 22 ungdomslag har både P 11 (födda 08) och detta P 10 lag (födda 09) som är i
toppen av sin respektive åldersklass i Skåne.
Detta ska vi få skryta om!
Match mot Åkarps IF, Hammarby IF samt BK Höllviken och åker hem till Veberöd efter en hel dag i
Höllviken med 3 segrar och målkvoten 14-0!
32 grupper och nu omlottning och de 32 gruppsegrarna i 8 nya grupper och har nu laget vunnit mot ett
Stockholmslag kommer det 3 nya lag från Stockholm!
Match mot IFK Lidingö, Djurgårdens IF samt Brommapojkarna. Känn på denna grupp! Spel fredag.
IFK Lidingö-Veberöds AIF 1-5.
Cupspel för övriga VAIF lag i helgen.
P 14. BIF Cupen i Bjärred. Fredag 31 maj. Motstånd. Staffanstorps United FC, Lunds SK samt Skurups
AIF. Veberöds AIF-Staffanstorps United FC-2-0.
Lunds SK-Veberöds AIF. 0-4.
F 13 Svart. Tjejcupen i Staffanstorp. Lördag 1 juni. Motstånd. GIF Nike, Gislövs IF samt Wä IF.
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F 13 Vit. Tjejcupen i Staffanstorp. Lördag 1 juni. Motstånd. Hyllie IK, BK Höllviken, Glumslövs FF samt
FC Staffanstorp.
P 13. Åshöjden Cup i Klagshamn. Söndag 2 juni. Motstånd. Hyllie IK, Borstahusens BK samt IFK
Klagshamn.
P 11 Vit. Minicupen (Lilla SM) I Falkenberg. Fredag 31 maj. Motstånd. IFK Haninge, LB 07. Lördag 1
juni. Halmstads BK. Svår grupp.
P 11 Svart. Minicupen(Lilla SM) i Falkenberg. Fredag 31 maj. Motstånd. Kinna IF, IF Böljan. Lördag 1
juni. IFK Stocksund. Medel grupp.
F 10. Halör Cup i Höllviken. Fredag 31 maj. Motstånd. Gislöv IF. Vellinge IF samt Nacka FC. Veberöds
AIF-Gislöv IF. 2-0.
F 9. Tjejcupen i Staffanstorp. Lördag 1 juni. Motstånd . Borgeby FK samt FC Staffanstorp möts 2 gånger
och 4 matcher totalt.
Hörs i helgen! /Staffan
Sammanfattning av några matcher i helgen där seriespel för ungdomslag ej är tillåten då helgen
är reserverad för Cupspel.
Herrar A och Tommys text.
Mycket som är bra denna kväll då vi vinner med 3-0 hemma mot Staffanstorp United FC som gör att vi
behåller vi andra plats i serien efter 9 spelande omgångar och endast 2 poäng efter Vellinge IF. Ännu
en gång får vi ett tidigt ledningsmål efter redan 9 min, på en djupledsboll till Mattias som kommer fri och
gör inget misstag utan enkelt spelar in bollen. Det kunde varit annorlunda då Staffanstorp redan efter 1
min har ett kanon läge som vi räddar på mållinjen, och då kanske matchen blivit annorlunda så klart. Vi
har väl sedan en 10-15 min som är helt okey då vi skapar en del farliga lägen bakom deras backlinje
men som inte resultera i fler mål. Är väl ingen höjdare halvlek från vår sida då jag tycker att vi trampar
mycket boll och inte flyttar den tillräckligt snabbt för att få ett bättre anfallsspel.
I paus gör vi två byten där vi tar ut Eric som inte kände sig riktigt bra mot Dante och Hugo som kommer
att vara borta en vecka nu (missar match mot Bjärred), så jag ville Agge skulle få en halvlek efter några
veckors frånvaro så han kom in i matchspelet och fick denna halvlek inför matchen mot Bjärred hemma
på lördag. Andra halvlek är bättre från vår sida där vi flyttar bollen snabbare, vänder spelat bättre och
jobbar på mindre tillslag. Vi gör också 2-0 genom Besnik i den 49 min på ett mycket snyggt anfall från
försvar till FW på få tillslag och bra passningsspel som bäddar för detta mål. Vi fortsätter och spelar
hyfsat och skapar flera bra målchanser och då framför allt av Dante som verkligen är nära att sätta dit
den. Tycker Dante har höjt sig mycket i år och har gjort många bra inhopp så han står verkligen på tur
att få starta snart.
Vi byter även ut Alvaro med halvtimmen kvar och flyttar in Axel i mitten och ner med Mattias på kanten
och in med Calle på topp. Axel som är en av våra mest tekniska spelare visade flera ggr på fina fötter
och bra passningsspel från honom. Det dröjer inte många min innan vi gör 3-0 genom Calle som inte
varit inne många min innan han petar in den på en retur. Även Calle har utvecklats mycket i år och gjort
bra matcher från start och inhopp för oss. När det är ca 15 min kvar tar jag ut Besnik som hade en liten
känning i baksidan borta mot Åkarp, och jag ville inte riskera något inför matchen på lördag mot
Bjärred.
Vi låter då en 16 åring i Albin Bring komma in på kanten till vänster och han gör det strålande bra, med
fina löpningar på djupet, bra passningsspel och han är en klok spelare som alltid tänker vad han skall
göra med bollen. Med lite flyt så kunde han även gjort ett mål, men det kommer då han redan tränar
med oss och han kommer att få fler chanser i år. 3 juniorer och en 16 åring i laget är bra för framtiden i
VAIF, och detta är något vi skall fortsätta med att göra och utveckla våra egna produkter till A
lagspelare. Nu laddar vi batterierna med förmiddags träning i morgon och match hemma på lördag kl.
14.00 mot Bjärred. Till sist så tog vi inga gula kort i matchen så vi har fortfarande endast tagit 6 st. på 9
matcher och det är kanon bra, och detta gör också att vi leder fair play ligan i serien😊
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Nedan har ni en laget och målen mot Staffanstorp United FC och info om dem spelare som inte spelade
idag.
Fredrik jobbade, Ted är fortfarande skadad, Matteus har en känning i ljumsken och Svante var sjuk.
Veberöds AIF – Staffanstorp United FC 3-0 (1-0)
2019-05-10 Romelevallen A-plan, 46 betalande.
09´ 1-0 Mattias Jönsson
9´ 2-0 Besnik Rustemaj
66´ 3-0 Carl Stockwell
Startelvan:
33. Johan Jönsson (MV)
2. Hugo Lindelöf
3. Joel Vom Dorp
4. Maciej Buszko
7. Kristoffer Lindfors (K)
9. Alvaro Olguin Maldonado
10. Mattias Jönsson
11. Besnik Rustemaj
6. Eric Skiöld
19. Axel Pettersson
17. Filip Qvist
Avbytare: 13. Dante Kolgjini, , 14. Carl Stockwell, 12. Albin Bring, 1. Hampus Philip Ekdahl (MV), 15.
August Jönsson
Tommy Johnsen. Tränare Veberöds AIF
U-19 och Stefans rader.
Äntligen lossnade det för killarna i U 19! Hemmamatchen mot Skanör Falsterbo IF på Romelevallen
genomfördes på absolut bästa sätt.
Det var ett härligt go i laget hela matchen igenom. Killarna hade ett riktigt bra passningsspel, bra
rörelsemönster, pressade motståndarna i rätt läge och föll tillbaka i försvarslinje när det behövdes.
Vi har haft förtvivlat svårt att göra mål i våra tidigare matcher men nu lossnade det rejält. 6 mål är vi inte
vana vid att få se och dessutom 5 olika målskyttar. Killarna styrde matchen från minut ett till slutsignalen
gick.
Tror inte att Skanör hade ett enda farligt skott på mål! Det slutade med en vinst med 6-0. Laget bestod
denna gång av spelare födda 00 till 04. Fantastiskt kul att se så fint samarbete mellan killarna.
Nästa match spelas den 7/6 hemma mot Staffanstorps United.
P 10 med Jespers text från Halör Cup.
Vi har precis landat i soffan efter en heldag i Höllviken. Vilken rolig cup med massor med roliga lag.
Tyvärr så lyste solen med sin frånvaro. Men på planen lyste det från VAIF.
Tuff grupp med Åkarps IF, Hammarby IF och BK Höllviken.
VAIF vs Åkarps IF 4-0
Vi började väldigt nervöst och stillastående. Det var en mittfältskampen dom första 8 min. Men tillslut
fick vi igång vårt spel och kunde på ett fint sätt spela runt Åkarp och vinna med 4-0.
VAIF vs Hammarby IF 4-0
”Gruppfinal” gick det rykten om här nere.
Hammarby har inte förlorat ännu i sin serie i Sthlm. Vi peppade igång killarna ordentligt innan matchen
att vara med från början. Efter 1 min dundrade vi in 1-0 till VAIF och plötsligt stämde allt för VAIF.
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Hammarby fick inte många sekunder att behandla bollen. Vi genomförde denna match med en fjäder i
hatten. 4-0 till VAIF
VAIF vs Höllviken. 6-0
VAIF kunde avslappnat spela av matchen med ett fint passningsspel. Höllviken staben var ordentligt
imponerade hur VAIF spelade, Kul!
Precis i skrivande stund blev omlottning klar för fredagen. Vi hamnar i samma grupp som IFK Lidingö ,
Djurgårdens IF och Brommapojkarna. Ojoj har vi något att bita i, spännande.
Skall bli kul att VAIF tjejerna kommer hit idag fredag. En riktigt fin VAIF familj det kommer att bli!
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