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Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Tisdag 10 september och Sverige har spelat 0-0 hemma mot Norge i EM
kvalet i en slätstruken match, tyvärr.
Herrar A spelar 0-0 mot Åkarps IF och precis så jämn som resultatet visar och 2-2 i våras i Åkarp.
Laget håller med detta resultat fortfarande 5 poäng ner till Åkarps IF och när Lilla Torg spelar oavgjort
och då 2 poäng fortfarande bakom Veberöds AIF.
3 bortamatcher återstår och 9 poäng på spel, ser bra ut för kval för stunden.
Klippans FF vinner med 2-1 och nu Bästa Tvåa med 2 poäng före VAIF och nu VMA IK endast 1 poäng
bakom VAIF.
U 19 i bra form och vinner lätt med hela 8-0 mot Oxie SK i en förväntad jämn match innan starten!
Härliga rapporter från träningar och ett GÅ i truppen för stunden.
Credit till seniortränaren Tommy Johnsen som tränar A laget mån, tis., tors., match fredag och på
plats på Romelevallen lördagsmiddag för att se morgondagens seniorspelare i U- 19.
Härligt intresse Tommy och också klar som huvudtränare i föreningen 2020!
Skönt så är den biten klar redan innan "frimånaden" i mitten av november.
P 15 följer upp denna helg med vinst mot FC Trelleborg med 4-0.
F 15 förlorar i en jämn match borta med 2-1 mot SoGK Charlo och höstens första förlust och Charlo
obesegrade i höst med 3 vinster.
Vad säger ni om följande resultat?
17 ungdomsmatcher i helgen från U 19 ner till F och P 9.
15 vinster och 2 förluster!
Rätt bra va ? Händer ej var helg.
Det "blåser" en positiv vind över föreningens ungdomslag och även kring A-laget som vi tillsammans
lagt ner mycket jobb på.
Tack alla som bidraget till detta!
Ej överraskad längre när våra u-lag vinner mot MFF.
P 12 5-2 och P 10 I helgen 11-3. Båda matcherna i Malmö.
Nu vet vi alla att MFF spelar med ett år yngre killar i serier, men i bland annat Halör Cup vunnit mot
samma åldersklass.
P 10 tränar 3 pass i veckan och U 19 samt P 15 efter sommaren också 3 pass i veckan sidan om
seniortruppen.
Undertecknads önskan att föreningen snart kan anmäla ett Damlag i föreningen.
Styrelsemöte måndag kväll och Jenny Wanegårdh inbjuden till mötet. Jenny ledare för vårt äldsta
tjejlag F 04/05.
Diskussion kommer att fortsätta i höst och naturligtvis många frågor kring detta och om framförallt om
antal spelare finns i föreningen eller kan tänkas återvända till Veberöds AIF?
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Kommer att återvända till denna fråga.
Skåneserien för ungdomslag.
På de senaste åren tunt med lag i dessa serier. Finns från 14 år och uppåt.
30 lag som spelar i 3 serier efter geografisk lottning på våren och därefter omlottning efter vårens
resultat.
Födda 90, (tränare Mårten Lindfors samt Lars-Olof Jönsson Kristoffer samt Mattias pappor) , 91
(tränare Stefan Karlsson)
94 (tränades av "Jalle") samt 00 (tränare Johan Jönsson) , men sedan stopp.
På tjejsidan 95-96 (tränare Stefan Jönsson) och sedan stopp.
Hoppas att undertecknad ej missat något lag?
Om så är fallet maila undertecknad så rättar vi till det till fredagens utskick.
Knatte.
Ännu en härlig lördag efter regn hela natten. Många på plats och P 07 i spel i Värpinge och Löddes
knatteserie.
Vill alltid ha något att räkna haha.
Boll o Lek med hela 39 knattar/knattor anmälda och medlemmar. Hur många är kvar idag?
Ingen statistik förs för dessa, ej bidrags berättande men vet att hela 30 spelare på plats jubileumsdagen
och utdelade presenten "gympapåsen".
I lördags frågan till föräldrar om "gympapåsen" och 4 som ej var på plats första lördagen och nu 34 som
fått gåvan.
Kommer att hålla på så till det är färdigräknat! Gissar 36 till 37 som är i träning!
MFF.
Nu börjar det dra ihop sig till EL-slutspel och sitter med 3 gruppspelsbiljetter.
4 hemmamatcher i Allsvenskan i IFK Norrköping, HIF, IFK Göteborg samt AIK. 4 utsålda Stadion?
Första dagen av 2 till årskortsinnehavare, sålda 7 657 biljettpaket!
Kommer troligen inte finnas biljetter att köpa för allmänheten till FCK matchen i varje fall. Här kommer
medlemmar att få köpa ett biljettpaket samt ytterligare 1 biljett ett sätt att stoppa FCK supportrar att
köpa biljetter på "fel" ställen på Stadion.
Mycket på gång nu och glad att landskamper är över för stunden.
En stor fotbollshelg kommer med hela 27 matcher och hemmaomgång för P 7 och spel på
Romelevallen PÅ söndag i Löddespelen.
Hörs på fredag! /Staffan
Här kommer texter från samtliga MATCHER I HELGEN!
Tack alla!
Ett rättvist resultat i dagens match.
Herrar A med Tommys text.
Matchen idag var vår sista seriematch hemma och den slutade 0-0 mot ett mycket bra Åkarps IF.
Tycker det var två bra lag som tog utvandra lite och gjorde att dem riktiga målchanserna inte fanns där.
En match med hårt jobb från båda lagen som bjud på lite ytor, och där lagen låg kompakta och hade en
bra balans i lagen.
Tycker att vi gör en av våra bättre matcher på 90 min där vi håller en bra nivå matchen igenom.
Matchen var mycket viktig då det gällde att hålla avståndet till Åkarp, som innan matchen låg på 4 i
serien och 5 poäng efter oss, och det avståndet har vi kvar med 3 matcher som återstår. Lilla torg fick
också i oavgjort i helgen, så det innebär att vi ligger fortfarande två med chans på att bli bästa två som
också går rakt upp till Div. 3. Så klart skall vi ta dem poängen som krävs för att säkra vår kvalplats
uppåt, och så får vi se var vi landar efter sista seriematchen.
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Tyvärr fick vi Filip skadad sista 20 min då foten fick sig en ordentlig smäll, men jag hoppas och tror att
det inte skall vara något problem inför nästa match som är på fredag borta mot Staffanstorp kl. 19.00.
Ett stort plus till Alvaro på mitten som jag tycker gör sin bästa match för året, och vårdar bollen på ett
bra sätt och lugnar ner det när det behövs. Johan i målet är en klippa som alltid och håller en hög lägsta
nivå. Axel på sin kant tog ett stort ansvar både framåt och bakåt och var mycket bra. Annars så gör
laget en bra insats på alla fötter och vi har nu tre raka utan förlust och tar oss med detta till veckan som
kommer.
Var och tittade på vårt U 19 (lördag) som vann stort mot Oxie (8-0) och det finns många bra spelare för
framtiden i Veberöd, så det är viktigt att vi fortsätter med vårt samarbete där vi lyfter upp spelare som
tränar med oss några veckor och sedan kör vi runt på andra.
Måste berömma Hugo Lindelöf som spelar med A laget, och när han kan spelar med U 19 och gör det
på ett strålande bra sätt där han verkligen hjälper dem både på plan och utanför plan som den ledare
han är.
Många spelare i U 19 som tagit stora steg i sin utveckling som spelare och människa, så en stor eloge
till ledarna där.
Nog för mig nu så ses vi i Staffanstorp på fredag så vi kan ta ytligare poäng i slutspurten.
Nedan har ni en laget mot Åkarps IF och info om dem spelare som inte spelade idag.
Viktor Björk och Mateusz Wieczorek spelade inte idag.
Veberöds AIF – Åkarps IF 0-0 (0-0)
2019-09-06 Romelevallen, 49 betalande åskådare.
Startelvan:
33. Johan Jönsson (MV), 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, 6. Eric Skiöld,
17. Filip Qvist
Avbytare: 1. Hampus Philip Ekdahl (MV), 4. Maciej Buszko, 2. Hugo Lindelöf, 13. Dante Kolgjini, 8.
Martin Pintaric.
/Tommy Johnsen Tränare Veberöds AIF
U 19 och Thomas text.
U 19 match mot Oxie SK.
Startade lite avvaktande men fick snabbt igång vårt spel och verkligen kul att se att killarna försöker
hålla sig till spel iden och spelmönster som vi jobbat på träning märks också att vi blivit bättre på dom
små detaljerna som hur man tar i mot bollen och beslutsfattande.
Har bra kontroll leder med 4-0
i halvtid pratar om att det är viktigt att fortsätta med vårt eget spel
samt bibehålla koncentrationen och kvalitet inte helt enkel när motståndaren tappar sugen tycker att gör
en av bättre matcher rent taktisk men att det fortfarande finns mycket kvar att jobba med både som lag
så som spelmönster mm och även på det personliga planet.
Man blir aldrig full lärd alltid nya saker att plocka upp kommer alltid en ny aktion att jobba med
.
Måste också säga att stämningen i och utanför plan är super killarna
visar sin bästa sida.
Matchen sluta med vinst 8-0.
Kommer alltid en ny
och jobba på alltid på tå Forza VAIF!
Coach U 19/Thomas Jalderus
F 15 och Jennys text.
Idag väntade en tuff bortamatch mot Charlo. Svårspelad maskrosmatta förlåt gräsmatta och tjejer med
en halvbra inställning.... Vi får verkligen inget gratis idag och tjejerna kämpar och sliter. Vi åker på 2
tråkiga baklängesmål när vi sjabblar med bollen i eget straffområde istället för att bara rensa! En match i
högt tempo. Sista kvarten tryckte vi verkligen på för en kvittering men det ville sig inte idag. Vi får ta
med oss att vi gör ett väldigt fint spelmål och ger aldrig upp!
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P 15 med Henriks text. VAIF U15 – FC Trelleborg
Söndagsmatch kl. 10.00 med ett gäng 15 -åringar kändes lite ovisst… Skulle de gäspa sig igenom
samlingen? Det blev faktiskt tvärtom. Härlig stämning i omklädningsrummet och alla var ”på”. Vi inleder
bäst och tar ledningen tidigt. Vi fortsätter spela bra hela första halvlek och utökar ledningen. Vi
kontrollerar även andra halvlek och det känns oerhört tryggt. Oerhört tätt bakåt där vi inte släpper till en
enda målchans för FC Trelleborg på hela matchen. Vinner det mesta på mittfältet genom hög press och
vågar utmana när ni är rättvända.(resultat 4-0)
P 14 med Andreas text.
Vi mötte IFK Klagshamn i fredags i A-serien. Bra fokus i en jämn match. Vi hade det mesta av spelet,
lite snöpligt underläge då
IFK Klagshamn kontrade in 0-1 efter tio minuter i sitt första anfall. Vi malde på matchen igenom och
vann rättvist med 5-2.
Kommande match spännande, möter då serieledarna Svedala IF.
I söndags mötte vi Staffanstorp United FC i C-serien. En jämn match även där, dock med fler
individuella missar här och där. Vi har otur med skott, flera träffade ribban tyvärr. Staffanstorps United
FC drog ifrån i slutet och vann med 7-3. Bättre och bättre spel i serien trots ny förlust, vi kämpar vidare!
F 13 med Henriks text.
En stabil seger mot Lunds FF även om spelet lämnade en del övrigt att önska vann vi utan några som
helst problem med 5-0.
P 13 med Rickards rad.
Nytt derby mot ett väldigt taggat Dalby GIF. Seger med 4-1 i en stundtals bra match.
.
F 12 och Henriks rader.
Hemmamatch mot Vellinge IF och det var total dominans för Veberöds tjejerna som spelade en mycket
fin fotboll. Efter en något trevande start fick de så småningom igång ett bra passningsspel med många
härliga anfall och hade inte Vellinge IF haft en mycket duktig målvakt hade det blivit betydligt större
siffror, vinst med 9-0.
P 12 och Marcus text.
Match mot Linero IF på Svalebo
En välspelad match, både fotbollsmässigt och fair play.
Grabbarna gör en riktigt bra match med stor fokus på passningsspelet .
När matchen är slut kan vi räkna in betydligt fler passningar inom VAIF än Linero IF vilket ger resultat!!
10-3 till VAIF.
Grattis till Erikas för sitt gröna kort!
Match mot Klågerups GoIF en härlig höst dag på Svalebo. En jämn och spännande match där det tog
ett tag innan det rassla i nätet. Båda lagen försöker rulla boll men tar ut varandra och där blir ingen
riktigt fart för någon av lagen.
När det väl rassla i nätet så var det VAIF som stod för målen ⚽⚽⚽⚽
Seger 4-0
Extra fjäder i hatten att vi håller nollan 👍
Grattis till Antons gröna kort(det andra och intern ligaledning)
Vi vill även lyfta fram Mateusz denna helg!
Han gör en riktigt bra match som domare. Spelare i både hemmalag och bortalag följer fair play och där
är inget gnäll från någon, mycket till stor del av Mateusz hantering som domare och tydlighet.
Bortalaget ger även mycket beröm till Mateusz efter matchen!!
P 11 och Dennis text.
Lag Vit hade speluppehåll denna helgen!
Lag Svart mötte Linero. IF
Vårt sätt att spela börjar sätta sig och all övning på veckoträningarna börjar sitta i ryggraden.
Vi håller bollen på marken och får snabbt igång vårt passningsspel.
Grabbarna snackar bra , passar snabbt runt bollen Linero IF fick jaga mycket boll.
Vi går obesegrade av plan trots en straff mot oss !
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P 10 och Jespers text. Sydvästra A, Malmö FF vs VAIF 3-11
Match mot MFF idag, en match i högt tempo. MFF fick under stora delar av matchen jaga bollen då vi
rullade fint till varandra mellan lagdelarna. Vi gick till 6-0 ganska så enkelt, sen plockade MFF in en
extra spelare men det räckte inte för MFF, utan vi fortsatt vårt spel och matchen slutade 3-11 till VAIF.
Extra kul när MFF tränaren kommer fram till oss och säger att dom aldrig har mött ett sådan bra lag som
VAIF, välorganiserat i alla lagdelar och fin blick för spelet. Bra jobbat killar.
Sydvästra B, VAIF vs Klågerup GoIF 11-6.
Trevliga Klågerups GoIF kom på besök idag. När domaren Johan hade blåst igång match så han jag
inte ens ta min först slurk på kaffet innan det stod 2-0 till Klågerups GoIF. Killarna peppade igång
varandra och tog tag i spelat och innan jag hade fått ner kaffet så stod det 6-2 till Veberöd. Stundtals
fick vi gång vårt passningsspel och då hade Klågerups GoIF svårt att hänga med. Men det var en sådan
där Hawaii match med många mål. 11-6 till VAIF. Bra jobbat killar.
F 10 med Mårtens rader.
Under söndagen mötte det äldre laget Lunds FF borta. Det blev en hackig match med ganska fysiskt
spel vilket resulterade i ett antal spelavbrott. Den senaste tiden har vi haft hög träningsnärvaro vilket vi
nu börjar se resultat av, matchen blev inte speciellt spännande utan vi förde spelet rakt igenom och
seger med 8-1 var ett faktum.
F 09 och Mårten igen.
Båda lagen har den gångna helgen spelat varsin match. Först ut var det yngre laget som under
lördagen mötte Askeröd IF borta.
Efter att haft lite problem med målskyttet de sista matcherna lossnade det ordentligt denna helg. Strax
över 10 mål lyckades laget peta in.
P 9 och Thomas text.
Två borta matcher med 30 minuters mellanrum, blev en prövning för en sargad grupp. Med 5 respektive
6 spelare tog vi oss an uppgiften.
Jag tog ett gäng till Klågerup, där vi återigen hittade det fina passningsspelet som vi av med förra
helgen,
Vi hade en trivsam förmiddag helt enkelt.
P 9 med Richards rader.
Vi andra begav oss till Tornavallen, där vi bestämt möte med Torna Hällestad IF.
Passningsspelet denna söndag var på sin spets, den formsvacka vi uppvisade förra helgen var som
bortblåst. Killarna bjöd på underhållande fotboll.
P 8 med Jessicas text.
Lördagen var det andra gången för höstens Löddespel i Värpinge.
Vädret var helt okej så det tackar vi för!
Första matchen stod GIF Nike som motståndare för vårt lag svart- det var en tuff match där GIF Nike
var väldigt duktiga med att driva bollen genom våra killar som var lite ofokuserade och därmed
tappade spelet. Första halvlek var mer jämn än de andra två.
I andra matchen var det lag vit mot Genarps IF där vi började bra med fint spel och vi kunde driva bollen
genom hela planen. Vi fick in några mål men det räckte inte hela vägen fram. Vi tappar fort fokus och
samt vilken position killarna har. Detta pratade vi med killarna när vi hade pauser.
Tredje matchen stod Värpinge IF som lag svarts motståndare, direkt när matchen börjar ser vi att
killarna har lyssnat på oss ledare, dem håller sina positioner, kan driva bollen och pratar med varandra.
Denna matchen blir mer jämn mellan lagen.
Sista matchen var det Eslövs BK som stod som motståndare mot lag vit. Här blir det bara bättre och
bättre med allt. kul att se att killarna tar sig till informationen vi säger till dem, väldigt fin fotboll spelar
dem med fina passningar och hjälper varandra.
I denna åldern räknas inte poäng utan att dem har roligt vilket vi i vårt lag tycker är viktigt. Alla ska tycka
fotboll är roligt!
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