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Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Vilken fantastisk dag som föreningen fick i lördags! Tropisk värme i princip
och en jättepublik och räkneverket stannade på 740 besökare inklusive alla ungdomsspelare som
räknades vid inmarschen i pausen endast.
Denna dag avslutas som alla ville och Herrar A vinner mot Rosengård FF med 2-1. Undertecknad som
får lite för hög puls och hjärta som "drar igång" väl häftigt hade valt rätt match för innan alla kommit in
och var på plats ledde hemmalaget med 2-0 genom Mattias Jönsson minut 2 och 2-0 genom Axel
Petersson i matchminut 5 och hade både 3 och 4;e målet kommit på klara målchanser hade detta dragit
iväg med stora siffror, men så blev det inte utan en straff i matchminut 58 och reducering 2-1 så vände
matchen och sista halvtimmen blev jobbiga och en härlig räddning av Johan på frispark nere vid
stolproten var briljant!
Senare på kvällen redovisas resultatet från Klippans match och förlust med 4-3 och då är vi tillbaka i
delad ledning om Bästa Tvåa nu med Klippans FF och VAIF med 37 poäng båda och 4 matcher kvar
av årets seriespel. Spänning in i kaklet.
Flåsande i nacken Lilla Torg FF 2 poäng efter och möts i sista omgången!
Som den kända trav experten Hans Lindskog skulle sagt citat" de kommer från alla håll" slut citat
Räknade in alla vid grinden och funderar på motståndet i Rosengård FF, kom sent till samlingen drygt
10 killar som kom pö om pö och till sist 3 spelare kl. 13.35 25 minuter innan matchstart.
Väldigt oprofessionellt enligt undertecknad och funderar på om ett snabbt underläge med 2-0 har med
detta att göra?
Härlig samvaro runt matchen och mycket socialt snack bland publiken. Såg de härliga killarna från
VAIF:s storhetstid och Andreas Larson, Mattias Larsson tillsammans med Christian Ahldin.
Johan Anderssons föräldrar Bengt och Kerstin som undertecknad lärde känna på slutet av 80 talet när
undertecknad flyttade till Hemmestorp. Kerstin på Matöppet som ägdes av Karin och alltid högt i tak och
skratt hela tiden.
Samtal med Hasse och Inga-Lena Karlsson och även sonen Tobias som väntade på derbymatchen
dagen efter mot Lunds BK och Torns IF har inte förlorat mot "Krubban" på de senaste 11 matcherna!
Men den tog slut på söndagen när Lunds BK vinner i Stångby med 3-2.
Hasse och Inga-Lena på sin första hästauktion ute i Vomb och Kolgjini Sale och där fick de uppleva
både svenskt och Europa rekord när den 1,5 åriga hingsten såldes för 4 700 000 kr! Aristoteles Face!
Vi lägger namnet på minnet.
Dante Kolgjini polare med Tobias gjorde för undertecknad en pigg insats i matchen mot Rosengård FF
och på söndagen debuterade Dante och körde sitt första travlopp i VM 75.
I vimlet sågs också Patrick "Björkhaga" Svensson jagande spelare till turneringen i Gå-Fotboll i
Vellinge i mitten av september och första träningen på onsdag 5 september på Multiarenan vid Svalebo
kl. 19.00.
En otroligt spännande trupp är kallad till denna historiska upptakt.
Träffade nästan hela "tjejmaffian" från Romelecupen. Detta trevliga gäng av tjejer/kvinnor som bidrog
med årets fantastiska resultat.
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Lyckades få en kram av alla dessa och funderade på att hoppas man aldrig blir så gammal att man inte
vill kramas haha!
Hoppas man är med även vid klubbens 100 års jubileum!
Många kan tackas för denna härliga lördag och trevliga arrangemang men väljer att skriva Niclas
Wendel samt Johan Andersson som frontfigurer för programmet! Tack båda!
Knatte.
I ett underbart väder redan vid starten denna lördag som blev så härlig att uppleva! Från kl. 09.00 till
kl.16.30 fanns undertecknad på plats med familjen Sjöstedt, Roger, Jessica och Amanda.
P 8 samt F 8/7 fanns ej på plats då dessa trupper var med på inmarschen till A-lagets match och P 7
var iväg för att spela sina premiärmatcher i IF Löddes knatteserie.
Kvar var F 6 och P 6 samt alla i Boll och Lek födda 4 och 5 år flickor som pojkar. Denna lördag kom
hela 30 knattar/knattor till träning.
Minst ett halvt dussin nya på plats och samtal med 3 mammor med samma bakgrund inflyttade från
Malmö i sommar.
Skäl. En lugnare miljö för barnen att växa upp i, prisvärda fastigheter att köpa i Veberöd, en bra
kollektiv trafik till Lund och Malmö.
En trevlig mamma och rolig sådan önskade 3 fotbollar och tröjor. Hann tänka trillingar men nej tvillingar
födda 14 samt av bara farten en född 15 som mamman uttryckte det!
Gå-Fotboll.
Då är det dags för första träningen på onsdag 5 september på Multiarenan vid Svalebo.
Patrick har tagit ut en bruttotrupp på ca 20 spelare eller snarare kallat 20 spelare.
Hur många kommer , ja inte ens Patrick vet hoppas på ca 10 "lirare" dock.
Ola Sjödahl kommer som en gång spelade i Skånelaget. Något namn sticker ut t ex Mårten Nilsson
ägare a blomsteraffären som kanske nu satsar på något ny karriär när Nilssons Blommor stänger snart.
En blomsteraffär som Mårtens farfar startade 1924 och kanske den mest kända affär i byn?
Vi hörs på fredag som vanligt!
Hälsar Staffan
Texter från helgens alla matcher.
Herrar A med Tommys text.
Våra första 10 min i matchen mot Rosengård hemma var strålande bra, där vi gör 1-0 redan efter 2 min
genom Mattias och sedan 2-0 i den 5 min genom Axel. Vi är verkligen på hugget och springer mycket,
och framför allt öppnar Agge upp det med fina djupledslöpningar på sin högerkant som bäddar för
målen som vi gör.
742 st. hade kommit till denna dag då vi firade 90 år som klubb och det var verkligen super roligt med
så mycket folk på idrottsplatsen. Att se Staffan Darfelt på idrottsplatsen var roligt då jag endast mailar
honom all info som han sedan lägger upp på hemsidan, och det måste vara många år sedan han var
nere och såg en A lags match hoppas att det inte tar lika lång tid nästa gång. Tillbaka till matchen som
efter vår drömöppning dog lite, men vi skapar ändå två super bra chanser till att döda matchen redan i
första halvlek. Det är fruktansvärt varmt som gör att tempot i matchen inte är alltför högt.
Andra halvlek är en trög historia från vår sida då vi inte gör vårt jobb hela tiden, utan bjuder in
Rosengård i matchen som vi visste på förhand är ett av seriens bästa lag framåt. Så i den 59 min får
dem en straff som är klar och dem gör inget misstag och så var det match igen.
Ca 30 min kvar av matchen och det skulle bli nervösa och jobbiga och det gällde för oss att inte släppa
till mer bakåt. Vi gör lite byte i andra för att få in lite energi och jag tycker att spelarna gör ett bra jobb
som håller ut mot dem och vi vinner matchen. Det fanns chanser för båda hållen och med lite tur och
skicklighet så reder vi ut det.
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Andra halvlek är inte bra spelmässigt då vi inte har tillräckligt långa anfall, och låter dem ha bollen
betydligt mer som gör att dem blir farliga. Värmen satte säkert sin prägel på många spelare som inte
kom upp i normal standard. Starkt att vinna ändå och vi behåller vår andra plats i serien och har nu 5
poäng ner till Åkarp som vi möter hemma på fredag kl. 19.00 och snacka om super viktigt match för
båda lagen.
Plus till Johan i målet och hela försvaret som gör det mycket bra, Mattias har nu gjort 13 mål och leder
målskyttet på det före Besnik på 12 strutar. Ett stort tack till alla dessa människor som gjorde lördagen
till en kanon dag för alla i VAIF och våra besökare. Vad skulle vi göra utan alla dessa ideella ledare som
brinner för våra klubbar? Nu jobbar vi vidare i veckan så hoppas vi att så många som möjligt tar sig ner
till idrottsplatsen på fredag.
Startelvan.
33. Johan Jönsson (MV), 7. Kristoffer Lindfors, 8. Martin Pintaric, 5. Ted Hörman, 15 August
Jönsson, 3. Joel Vom Dorp, 11. Besnik Rustemaj, 9. Alvaro Olguin Maldonado, 10. Mattias
Jönsson, 19. Axel Pettersson, 13. Dante Kolgjini, 17. Filip Qvist
Avbytare: 1. Hampus Philip Ekdahl (MV), 4. Maciej Buszko, 2. Hugo Lindelöf, 21. Mateusz
Wieczorek
Nedan har ni en laget och målen mot Rosengård FF och info om de spelare som inte spelade idag.
Viktor skadad och Eric var bortrest
Veberöds AIF – Limhamns FF 2-1 (2-0)
2019-08-31 Romelevallen, 742 fritt inträde.
02´ 1-0 Mattias Jönsson
05´ 2-0 Axel Pettersson
59´ 2-1 Mohamed Al-Haish “straff
/Tommy Johnsen Tränare Veberöds AIF
Juniorlaget med Thomas text.
Vi började matchen lite trögt fick inte till vårt passningsspel och kom fel i våra positioner i försvarsspelet
Efter ca 15-20 min började vi komma igång både i försvararbetet låg rätt i våra positioner samt kom upp
i press snabbare och i anfallet skapade riktigt många och bra lägen blev riktigt vassa i omställning
spelet.
Var riktigt nöjd med just omställningarna där vi blivit snabba och många som går med ställer till det för
våra motståndare Leder med 4-0 i halvtid
Andra halvan börjar bra fortsätter att skapa offensivt är inte tillräckligt kalla
Tappar spelet i mitten på andra då motståndaren ändra uppställning och fyller på med mer folk skapar
några läggen men det är inte från vi kommer helt fel i försvaret och försöker spela oss ur i en situation
som vi borde gjort annorlunda
Istället får vi straff i mot oss som dom gör mål på, efter det blir vi lite oorganiserade och tappar spelet så
dom får göra ytterligare ett mål till, där vi är helt fel ute efter lite tillrättavisning och byte så lyckas vi
komma rätt igen samt genom lysande attityd och inställning så släpper vi inte in fler mål, måste säga att
det är en otroligt go moral i laget och att man vill vara med och göra skillnad både på träning och match
matchen slutade 6-2
Nu gäller det bara att jobba vidare se framåt. FORZA VAIF
Man kan alltid bli bättre en den senaste aktionen
U19 Coach/Thomas Jalderus
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F 15 och Jennys text.
Onsdagskväll och dags för hemmamatch mot Sövestad på Romelevallens fantastiskt fina gräsmatta. 27
grader varmt och strålande sol. Efter en bra uppvärmning blåser Mateusz igång matchen. Sövestad
startar i ett rasande tempo och vi står på hälarna och efter 1,5 min tar de ledningen. Tung start men en
stor eloge till tjejerna som jobbar sig in i matchen och får till kvitteringen efter 10 minuter. Vi fortsätter att
spela runt bollen och trycker in ett mål till. Sedan har vi många chanser att utöka men Sövestad får en
gratis chans efter slarv från vår sida och 2-2. Men skam den som ger sig och vi rullar in 3: an, 4: an och
5: an.
Mycket bra match idag från båda lagen. Vi får det att stämma i alla lagdelarna och är nöjda med alla
tjejer, en helt annan glöd än i våras och nu får vi resultat med oss.
Nya tag och ny match på onsdag.
P 14 och Andreas rader.
Vi mötte Bjärreds IF i söndag, C-serien. En ganska jämn match där Bjärred fick utdelning på ett par av
våra misstag. Vi hade lite svårt att komma till målchanser, lite tunna mot storväxta Bjärredspelare. Tack
till spelar lån från U 13 Viggo L, Algot och Alvin (som storspelade som målvakt)!
F 13 med Henriks text.
Hemmamatch mot GIF Nike och vi fick en bra känsla innan matchstart eftersom alla verkade taggade
men inledningen blev ändå lite avvaktande och det tog ett tag innan vi var med i matchen. Även om vi
under vissa perioder spelade bra så fick vi aldrig riktigt till det i de avgörande lägena. Tyvärr så låser sig
spelet för oss under slutet av matchen och då blir vi straffade direkt när det blir ofokuserat och slarvigt
passningsspel. Vi förlorar tyvärr med 4-0, ett resultat som inte riktigt speglade matchen men det var
utan tvekan rätt lag som vann den här gången.
P 13 och Rickards text.
Derby mot Torna Hällestad, seger med 5-0.
P 12 med Marcus text.
Match mot LB07 igår.
Hård och tuff match där vi tar sista perioden med oss från denna match. Stundtals får vi igång ett riktigt
bra passningsspel. Lite otur med några mål bakåt. Men återigen visar grabbarna att vi inte ger upp och
vi vinner sista perioden!
Extra plus till LBs målvakt!
Grattis till Elias Gibbs som fick sitt första gröna kort.
LB07-VAIF 6-2.
P 11 med Dennis text.
Lag Svart möte Lunds FF.
Vi höll jämna steg med Lund genom halva matchen sedan tappade vi fokus och lund fick till fler avslut.
Lund åkte hem med en vinst i bagaget.
Lag Vit mötte Malmö FF lag 2.
Vi höll ett högt tempo och fick jobba hårt för att hänga med Malmö vilket vi gjorde.
Malmö var riktigt tekniska och vände snabbt bort våra spelare som inte riktigt vågade gå in med kropp
och de fick till flera snabba avslut.
I sista perioden började vi få till vårt eget spel i vårt tempo och fick till några bra avslut.
Vi kom dock igång en period försent.
F 10 och Mårtens text.
7 mot 7 så stod Hyllie för motståndet. I den matchen fick vi se en underhållande och rörlig fotboll från
vår sida. Matchen blev aldrig dramatisk utan en komfortabel seger som skrevs till 10-2.
F 9 och Mårten igen.
Två stycken hemmamatcher spelade under helgen. Första matchen 5 mot 5 bjöd inte på något skönspel
men ett intensivt kämpande hemmalag lyckades spela 2-2 mot GIF Nike.
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P 10 och Joakims rader.
Sydvästra B, Linero IF borta
En match borta mot Linero IF som började lite sömnigt med mycket slarv och dålig koncentration.
Killarna var inte på hugget när domaren startade matchen, men det tog sig efter hand som tiden gick.
En match där Veberöd ändå är numret för stora för Linero IF och siffrorna (enligt killarna) blev 12-4.
P 9 med Thomas text
Hemmamatch mot Lunds BK.
Tyvärr kom vi inte upp i nivå! Det fina passningsspelet var som bortblåst. Vi stod mycket på hälarna och
väntade.
Killarna kämpade dock på så gott det gick.
Vi släppte å andra sidan inte till något bakåt så Vi skyller på den tryckande värmen och kommer igen
nästa vecka.
P 9 och Richards text.
I fredags var det dags igen, vi tog emot Löberöds IF. Grabbarna var som vanligt riktigt taggade och det
visade sig på planen. Vi tog tag i matchen redan i ett tidigt skedde, passade runt bollen och hittade
möjligheter. Även de fasta situationer funkade bra, vann bollen och gick mot anfall.
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