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 Staffans veckorapport vecka 17 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare 
 
Påskhelgen är över och vi fick en fantastisk påskhelg med underbart väder och sol under alla dagarna. 
Knatte påskafton och nu 17 grader jämfört med förra lördagen 2 grader. 
 
Helgen började bra med att Herrar A vinner borta med 1-0 mot KSF Srbija Malmö i en tät match inte av 
allra bästa sort men 3 poäng är alltid 3 poäng och nu 6 poäng på de 3 första omgångarna. 
 
Fortfarande mardrömmar om 2018 års start med 3 hemmamatcher direkt och 0 poäng. 
 
Nu väntar BK Höllviken på Romelevallen på lördag kl. 14.00. 
 
Ungdomsfotboll. 
Mängder av matcher, men tyvärr flera inställda och föreningar med sena återbud och samma orsak alla, 
ej tillräckligt med spelare under denna långhelg. 
Här måste vi hitta snabbt nya speldagar och tider. 
 
F 13 borta mot GIF Nike och ett resultat som inte är vanligt i ungdomsfotboll när matchen slutar 0-0. 
Annars som vanligt med vinster och förluster i en lagom blandning. 
 
Knatte. 
På låg fart denna påskafton i ett behagligt väder men många bortresta och halvfulla trupper rakt över 
med ett undantag då P 6 födda 13 slog rekord med hela 17 spelare och flera nya i träning. 
 
Hemmaomgång för P 8 och spel på Romelevallen annandagpåsk med mängder av publik stor 
försäljning och än en gång ett proffsigt genomfört arrangemang. 
 
Hörs igen på fredag hälsar Staffan 
 
Här kommer en mängd texter från påskens seriematcher, saknas någon match som spelades 
annandagpåsk hoppas på text till fredagens utskick från dessa matcher då. 

Herrar A med Tommys text. 

Hårt jobb gav oss en ny 3 borta mot KSF Srbija Malmö 
Förutsättningarna denna skärtorsdag kväll var kanon, blå himmel, ca 15 grader varmt och ingen vind. 
Jag var och såg KSF Srbija Malmö i premiären då dem mötte Dösjöbro IF hemma och vann med 2-1 så 
det skulle bli en tuff match och krävas ett kanonjobb av oss denna kväll. Första halvlek är mer ett 
ställningskrig mellan två lag som slår bort mycket boll, resningsspelet fanns det mer att önska av, vårt 
passningsspel kunde varit mycket bättre under vissa sekvenser i matchen. Tycker fortfarande att vi 
slarvar alldeles för mycket som gör att vi bjuder på målchanser till motståndarna, utan att dem behöver 
göra så mycket själva. Detta är något som vi måste bli bättre på och jobba vidare med på våra 
träningar, och höja vårt passningsspel flera step i fortsättningen. Det skapas inte så många målchanser 
i första halvlek, men den bästa har Besnik i den 39 min på ett friläge som han tyvärr inte tar vara på. 
Fanns det inget bra då i matchen! jo det fanns det så klart och Agges första halvlek är strålande bra 
både defensivt och offensivt då han är felfri. Han kommer med i ett anfall och får bollen på sin 
högerkant och spelar in ett hårt inlägg som deras mittback nickar rakt in i eget mål (ganska snyggt) i 
den 44 min. Detta står sig till halvlek och vi snackar igenom den och försöker rätta till saker som varit 
mindre bra.  
Andra halvlek är väl som den första då det böljar fram och tillbaka i matchen och det skapas chanser 
från båda lagen att göra mål på. Vi har en hörna i den 50 min där vi får en retur som Joel skjuter i 
stolpens utsida. KSF Srbija Malmö har mer boll än oss i andra och vi får jaga rätt mycket boll som sliter 
på oss lite. Hugo och Dante kommer in sista 25 min och gör det jättebra båda två, och med lite flyt så 
hade Dante dödat matchen i den 86 min då hans skott precis går utanför. Vi jobbar hårt matchen 
igenom och visar upp en bra moral att aldrig ger upp och det ger oss tre poäng denna kväll.  
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Besnik gör många bra saker i matchen då han får bollen rättvänd, men måste lära sig att släppa bollen 
på våra spelare som löper i djupet och skapar bra läge för oss. Besnik är en målgörare och en 
vinnarskalle ut i fingerspetsarna, så lite frustration ligger nog bakom detta och jag är säker på att målen 
kommer efterhand för honom.  

En tung borta seger som gör att vi kommer lite längre upp i tabellen som gör det gott för 
självförtroendet. Vi har oftast 2-3 juniorer med i startelvan och plus en på bänken, som gör att det känns 
X roligt för VAIF som visar att man kommer långt med egna produkter i framtiden och det är så vi skall 
jobba fram över. Nu tar vi ledigt några dagar och tränar tisdag och torsdag nästa vecka och ser fram 
mot matchen mot BK Höllviken hemma 14.00 på lördag som jag såg igår (lördag) förlora mot 
Rosengård med 3-1 hemma.  

Eric avstängning börja gälla nu och kommer inte att bli spelklar från den 3/5 så han missar två matcher 
nu. Inga gula eller röda denna kväll gör att vi endast har Joel och Magic på var sitt gult so far.  

Viktigt för fortsättningen att vi inte drar på oss massa onödiga varningar och utvisningar då truppen inte 
är så bred. 

Nedan har ni en laget och målet mot KSF Srbija Malmö och info om de spelare som inte spelade idag. 
Svante W är fortfarande skadad. 
Axel var sjuk och kunde inte delta, men är tillbaka till nästa vecka. 
Ted har varit i Gambia och ryggen mycket bättre. Så han är tillbaka till tisdagens träning. 
Fredrik jobbade i Stockholm och är tillbaka till nästa vecka. 

KSF Srbija Malmö - Veberöds AIF 0- 1 (0-1) 
44´ 0-1 Självmål, men Agge ligger bakom det. 

Startelvan: 
33. Johan Jönsson (MV), 15. August Jönsson, 3. Joel Vom Dorp, 4. Maciej Buszko, 17. Filip Qvist, 7. 
Kristoffer Lindfors (K), 9. Alvaro Olguin Maldonado, 10. Mattias Jönsson, 11. Besnik Rustemaj, 14. Carl 
Stockwell, 6. Eric Skiöld 

Avbytare: 13. Dante Kolgjini, 12. Mateusz Wieczorek, 2. Hugo Lindelöf, 1. Hampus Philip Ekdahl (MV) 

P 14 Vit med Andreas rader. 
Hemmamatch i söndags mot Linero IF i B-serien. Vi tog kommando från början, tog en klar ledning i 
första perioden. Efter det bevakade vi ledningen, lät Linero IF spela runt bollen men lät dem inte komma 
till farliga avslut. Vi utökade med ett par mål och matchen slutade 7-1. Mycket bra insats av alla killarna! 

Ingen match i C-serien denna helg. 

F 13 och Henriks rader. 
I lördags spelade vi borta mot GIF Nike och det blev en match som vi kontrollerade i stort sett från 
början till slut men vi hade förtvivlat svårt att få in bollen i mål. Matchen slutar helt mållös vilket var 
något frustrerande men det är bara att ta nya tag till helgen som kommer. 

P 12 och Marcus rader. 
Påskafton innebar borta match mot Bjärreds IF. En liten trög start på den matchen från Veberöds 
grabbar och Bjärreds IF gör 1-0 ganska omgående. 
Detta blev en väckarklocka för grabbarna som tog tag i spelet och vände ganska omgående 
matchbilden där vi kom igång med ett passningsspel som vi är trygga med. 
Matchen präglades av hårda närkamper in i det sista och där blev nog ett och annat blåmärke.  
Slutresultatet var där en del bud om........med en gnutta ödmjukhet skriver jag 13-3 till Veberöd. 
Grabbarna får beröm från en Bjärred tränare efter match för ett mycket bra passningsspel!!  
Påsken avslutades med löpträning på slinga i Veberöd :)  
Samling hemma hos Elias W innan vi i gemensam trupp tog oss till slinga. 
Vi tackar mamma och pappa Wanegårdh!! 
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P 11 med Jims rader. 
A1, Höllviken 1-6 
Höllviken öppnar starkt och gör tre snabba mål. Vi kommer mer och mer in i matchen och andra och 
tredje perioden får vi igång vårt spel. Tyvärr går vi inte in 100 % i närkamperna och Höllviken vinner 
rättvist matchen. 
 
C2, Staffanstorps United 5-5 
En svängig och rolig match där både vi och Staffanstorp gör många fina mål och vi får även se många 
fina målvaktsräddningar. Vi leder med 5-4 i sista minuten men i sista sekunderna kvitterar Staffanstorp 
och matchen slutar rättvist 5-5. 
 

P 10 Vit och Svart med Jespers rader. 
Äntligen seriepremiär och äntligen spel på gräs. 

P 10 Sydvästra A1 VAIF vs FC Bellevue 8-1 
Vi har haft bra träningsveckor bakom oss där vi märker att killarna har tagit ännu ett steg framåt och det 
fick FC Bellevue känna av. Vi satte full fart med härliga passningskombinationer. Man märkte att det var 
länge sen man spelade på gräs, många tunga ben. Killarna spelade dock en mogen och framåtlutande 
fotboll under hela matchen och vinner väldigt enkelt. 
 
P 10 Sydvästra C2 VAIF vs Svedala IF 19-0 
Det var ett taggat lag som hade seriepremiär och premiär i 7-manna. Matchen började lite trevande men 
tillslut började VAIF hitta bredden och kunde enkelt spela ut Svedala. En stor eloge till Svedala som inte 
hängde med huvuden utan körde på hela matchen. 
 
A1 sydvästra, 
Höllviken vs VAIF 5-6 
Stor uppförsbacke direkt med 0-2! Jobbig första halvlek när motståndarna har den ”åttonde” spelaren på 
sin sida. Självmål bjuder vi på med idag med. Nää det var inte mycket som stämde idag men då får man 
ta på sig pannben a la VAIF P 10, och vips var det 2-2. Men nu hittade domaren en straff, Som 
egentligen var klockren brytning. Då gör Alex en fantastisk räddning! Sedan följs lagen åt till 5-5, VAIF 
började hitta tillbaka till spelet så smått, och minsann så blir det vinst med 5-6 till slut.  
Fler hjärtstartare till idrottsplatserna tycker vi! 
 
C2 sydvästra, 
Staffanstorp vs VAIF 5-4 
VAIF var mycket bättre än Staffanstorp United. Fint passningsspel och bra spelförståelse från VAIF. Det 
var en svängig match där Staffanstorp United hade en klar taktik, får man bollen så skjut. Och bollen är 
rund. Killarna visade upp en bra moral och krigade på under hela matchen. Bra jobbar killar! 
 
P 8 med Jessicas text. 
Då har vi haft premiär för IF Löddes knatteserie och spel som vi hade hemma på Romelevallen. 
Kanonväder. Stor publik och kiosk/grillning full rulle. 
Två lag hade vi. Våra motståndare var GIF Nike, Genarps IF och Uppåkra IF. 
Under matchernas gång får vi till ett bättre spel med många passningar. Vi gjorde 4 bra matcher. Det 
blev 1 vinst 2 förluster 1 oavgjord. 
 

 
 


