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 Staffans sammanfattning inför helgen 28-30 april 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Ännu en helg som innehåller en extra fridag och Valborg samt 1 maj står framför dörren. Skattmasen 
dock i full tjänst och 8 timmar i telefonpanel på Valborg. Ring så kan vi snacka lite fotboll också. 

Föreningen dukar fram ett härligt "smörgåsbord" med att alla VAIF:s lag med två undantag spelar match 
denna helg. F 15 samt F 17 står över och samtliga andra lag finns i spel i hela 27 matcher denna helg.  

14 matcher i Veberöd. Händer nästan aldrig. 

För att börja med de yngsta P 07 (födda 10) debuterar i IF Löddes knatteserie och har hemmaomgång 
på Romelevallen kl. 12.00 lör. 29 april och ni ser Lag Vit samt Lag Svart i 4 matcher. 

Kom ner ta en fika ät något gott och kolla när glädjen är som störst i fotboll. 

Dagen därpå debuterar F 07/08 (födda 09/10) med 2 matcher i Dösjöbro. Extra kul att vi efter att ej haft 
ett tjejlag i spel förra året i IF Löddes knatteserie nu är på banan igen och täckt upp för tjejlag där både 
2018 och förhoppningsvis även 2019. 

Fullt med godsaker med andra ord och läs om alla 14 matcher Helgens matcher 

Herrar A till Osby och reda en "liten" seriefinal när ettan IFK Osby möter trean Veberöds AIF kl. 14.00 
på lördag 29 april. 

Herrar A kommer till spel med följande trupp; 

1. Nehar Maliqi, 2. Hugo Lindelöf, 3. Daniel Nilsson, 4. Anes Begic, 7. Kristoffer Lindfors, 8. 
Joseph Owusu Tabiri, 9. André Wihlborg, 10. Mattias Jönsson, 11. Selwan Aljaberi, 13. Adis 
Krasnici, 14. Mathias Andersson, 15. August Jönsson, 17. Philip Olsson, 20. Linus Gerdtsson. 5. 
Tim Hörman. 16. Mateusz Wierczorek 21. Deni Dulji. 5. Eric Skiöld. 6. Tim Hörman. 

Småskador i truppen och ej helt klar med vem som tvingas tacka nej till matchen.         

Fotboll i Europa och annat smått och gott. 

Förra helgen var undertecknad befriad från trädgårdsarbete (kyla tack för den) och det blev en 
fotbollshelg framför TV med en handfull matcher naturligtvis de båda semifinalerna i FA-cupen i 
England, 

Manchester United matchen och naturligtvis El Clasico och Real Madrid-FC Barcelona och säkert några 
till som redan är glömda haha. 

Fantastisk match på lördagen och Chelsea mot Tottenham. Hade allt och frisk offensiv fotboll över 90 
minuter och ett mål som undertecknad skriver in i min "bibel". Nemanja Matic gör sitt första mål för 
säsongen med en hästspark som i varje undertecknad ej hann uppfatta. Säsongens snyggaste mål 
kanske? 
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Vilken pärla. Lite grus i maskineriet den senaste tiden för Chelsea men snart kan ändå laget vara 
seriesegrare i Premier League och vinna FA-cupen och bara att gratulera Veberöds största Chelsea 
fans i bankmannen Martin Wanegårdh i så fall. 

El Clasico söndagkväll som avslutning på en stor fotbollshelg och ett El Clasico som även denna match 
hamnar i "fotbollsbibeln". 

Tre generationer Madrid fans i Lindfors släktet i Veberöd men vi andra tackar för att spänningen håller i 
sig in i "kaklet".  

FC Barcelona besegrade Real Madrid med 3-2 i en fantastiskt händelserik, nervkittlande och välspelat 
seriefinal som verkligen innehöll det mesta. En av världens bäste fotbollsspelare Lionel Messi frälste 
Barcelona genom att snyggt och säkert placera in 3-2-målet i matchens slutsekunder, ett mål som 
dessutom var hans 500 mål för Barcelona. I och med segern i El Clasico övertog Barcelona 
ligaledningen från Real Madrid, men lagen har lika många poäng och katalanerna har spelat en match 
mer än marängerna. 

Tycker den här drabbningen mellan Real Madrid-Barcelona var den bästa El Clasico som jag kan 
minnas mig ha sett på väldigt länge. Det var fart och fläkt, offensivt, positivt spel från bägge lagen. 
 
Det skapades många målchanser och det gjordes ett gäng mål. Det var en del kontroverser och mycket 
känslor. Det var stor dramatik. Det var onekligen högklassig fotboll. Det var en ren och skär 
fotbollspropaganda. Sedan visade Messi ännu en gång vem som är fotbollskungen … I ärlighetens 
namn kunde matchen sluta hur som helst. Det var en jämn match. Båda lagen hade ungefär lika många 
klara chanser att måla och kändes jämnstarka. På sätt och vis är det imponerande att Barcelona 
mäktade med att skaka av sig den senaste tidens besvikelser och vinna mot den formstarka Real 
Madrid på bortaplan. Det är ytterligare ett intyg på att Barcelona har kvalitéer så att det räcker och blir 
över, men att man inte alltid förmår leverera utifrån sin kapacitet.  
 
Skillnad på geni eller dåre och tänker direkt på lagkaptenen Ramos i Real Madrid. 22;e utvisningen i La 
Liga genom åren och därmed ohotat etta plus några utvisningar i Champions League också. 
 
Fullsatsning med sträckta ben och Messi kom undan överfallet med minsta möjliga marginal. Inte läge 
för Ramos att peka finger mot domaren och teckna no no .... 
 
Avslutade helgen eller möjligen startade veckan med att vara på plats måndagkväll och MFF-
Djurgården. Nu 20 000 åskådare på varje match, en otrolig förvandling de senaste åren och skapar 
naturligtvis en atmosfär som gör matchen bättre än vad den är.  
 
Djurgården bjöd upp till dans och en match som växlade med 1-0 till MFF, plötsligt 1-2. Berget in och 2-
2 och så det snyggaste målet på Swedbank när sydamerikanen Yoshimar Yotún slår till med ett skott 
utifrån som landar långt uppe mot krysset och 3-2 till MFF i matchminut 86.  
 
Man tackar och bugar och slår sig ner på Mac Donalds i Staffanstorp och en god kopp svart kaffe med 
en liten mjukglass innan färden går mot Hemmestorp och om MFF vinner guld vågar undertecknad ej 
utropa redan men bästa och bredaste truppen finns i Malmö och byten i andra halvlek och Eikrem samt 
Berget in säger allt om laget. Kryss mot Kalmar FF i går och bara att konstatera det finns inga "lätta" 
matcher. 
 
Herrar A tar sin "trea" igen på Romelevallen och så länge vi kan vinna hemmamatcherna då ser det bra 
ut. 
 
Ja en bra fotbollshelg för en nörd som undertecknad är.  
 
Kollar av Allsvenskan och på delad 1;a plats i skytteligan finns Sirius spelaren. Kingsley Sarfo. Namnet 
bekant och googlar honom och 2014 i spel i min älskade fotbollsklubb BW 90 IF. 
 
Hämtad från en akademi i Ghana som 17 åring och agent flyger honom till Sverige, hamnar i Mjällby 
som ej kan lösa honom nästa anhalt Sjöbo och BW 90 IF där finns Leif Nilsson och killen är klar, ja du 
milde Moses som det kan bli. 
 



 3 av 3

I dag 22 år och spås en lysande fotbollskarriär om allt går killens väg får man väl skriva.  
 
På samma plan för 5 år sedan fanns Kwame Bonsu spelandes i allsvenskan för Gefle IF de senaste 
åren och gör det på ett alldeles utmärkt sätt. 
 
Ja då hamnade vi utanför småklubbsvärlden kul att skriva om detta någon gång. Här följer några referat 
från matcher i veckan. 
 
Med en stor fotbollshelg framför oss önskar undertecknad en trevlig Valborgshelg med 1 maj inbakat 
och som avslutning MFF-Örebro SK 1 maj kl. 15.00 på Swedbank Stadion. 
 
Hälsn. Staffan 
 
Herrar A. DM match mot Högaborgs BK 2-1 och Kristoffer med dessa rader. 
Ja vi hade långt ifrån ordinarie lag på undertecknads mail till Kristoffer att Högaborgs BK kom mer med 
ett U-lag än A-lag 4 spelare som fanns i A-laget i helgen som gick. 
Linus, Adis, Jag, Daniel och Hugo backar. Deni, Qvist, Andre och Pippo mittfältare och Selwan och 
Matte J på topp. Bänken 4 juniorer. August Jönsson, Mateusz Wierczorek, William Isaksson samt 
Mahdi Askari. 
En match mot Högaborg BK där vi skapar de farligaste chanserna. Vi leder med 1-0 (Selwan på pass 
från Deni) i halvlek men har bud på fler. Deras farligaste chans kom med ett par minuter kvar av första 
halvlek och skott i stolpen. Annars har vi bra kontroll, kommer till mycket lägen och vi jobbar väldigt bra 
defensivt över hela banan. Andra halvlek fortsätter på samma sätt som första.  
Qvist gör mål på pass av Mattias J. Högaborgs BK får ett tröstmål i slutet, tror det kan vara 
självmål efter ett inlägg och en tilltrasslad situation. Vi håller undan och tar hem segern.  
 
F 13. Jennys text. 
Matchrapport från F13 sydöstra serien: 
Hemmamatch mot Gärsnäs AIS, 9 - manna.  
Fokus på att ligga tätt i försvarsspel och våga bredda ut. Taggade tjejer och redan efter avspark 
kommer vi fria på höger kant och efter ett fint inlägg nickar vi in bollen i mål.  Alla gör sitt jobb på plan 
och hjälps åt, fina passningar och mål och 6-0 i halvtid.  I andra fortsätter vi på inslagen väg och vi gör 
inte många misstag, inte samma fokus i avsluten men fortsatt bra spel och matchen slutar 9-1. 
 
Mycket nöjda med tjejernas insatser idag, vi hade en plan och den följer vi hela vägen. Kul att se att det 
vi tränar på ger utdelning på matcherna.  
Äkta hattrick av en av tjejerna idag! Nickmål = glass till hela laget på Niromas 😉  
 
P 13. Henriks text. 
VAIF – Trollenäs IF 
Hemmapremiär mot Trollenäs IF i tisdagskväll. Några sena återbud löstes med hjälp av Johan P (P03) 
och Hampus & John (P05). Tack killar! Vår fula ovana att släppa in tidiga mål höll tyvärr i sig.  
 
Redan i 3:e minuten kommer snabb omställning där vi är för heta på gröten och de kan göra 0-1- Snart 
därpå gör de 0-2 via långt inkast, snabbt avslut. Sedan tycker vi att vi har mer av spelet och kommer 
längre framåt. Sista 15 min är vi mest på deras planhalva De kör mer med omställningar. Vi har dock 
svårt att få fram laget och komma in med spelare i deras straffområde. Vi har ändå flera chanser som 
mycket väl kunde resulterat i mål. I andra är det mest spel på mittplan där de återigen skapar chanser 
via omställningar och hörnor. Ofta räddas vi av att mittbackarna gör fantastiska brytningar. 0-3 kommer 
på hörna där vi tittar på boll. Vi skapar inte många chanser i andra halvlek.  
 
Vi jobbar vidare med omställningen till 11 manna men är övertygad om att vi kan matcha Trollenäs 
IF än mer med fler matcher i benen. (Ex har de spelat 25 matcher 11 manna och blev 2:a i cup i helgen 
där 72 lag deltog ). 
  
 
 
 

 

 


