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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Ja en cuphelg föreningen aldrig ska glömma och till sist P 10 vinnare av Halör Cup med 132 lag med i 
turneringen.  
Vinster mot Åkarps IF, BK Höllviken, Hammarby IF, IFK Lidingö, Djurgården IF 2-2, Brommapojkarna 
och finalseger mot MFF med 1-0. Finns bara ett ord IMPONERANDE! nej två MAKALÖST! 
 
Förra året Veberöds AIF 10 åringar födda 08 vinnare tillsammans med 3 andra lag ett annat 
upplägg då på Halör Cup. 
 
I helgen spel i Falkenberg LILLA SM och förlorar första matchen i gruppspelet mot IFK Haninge med 8-
6. IFK Haninge en av 4 vinnare i Halör cup 2018. Vinst mot LB 07, Halmstads BK. 
7 gruppvinnare till A slutspel plus bästa Tvåa. Lika med Veberöds AIF. i slutspel A endast ett lag som 
vinner alla 3 matcherna mot BSH Österlen, Halmstads BK samt Vasastan. 
 
Veberöds AIF P 11 vinner Lilla SM I Falkenberg. Vilken triumf för Veberöds AIF:s och vår 
ungdomsverksamhet!   
 
Skrev i helgen ska inte kunna gå med ca 20 spelare i varje åldersgrupp mot de allsvenska klubbarna 
som "gallrat mellan 100 till 200 spelare till sin trupp. 
 
Herrar A. 
Seniorlaget har fått stå i bakgrunden denna cuphelg, men kör på som tidigare och match 10 med nu 8 
segrar, 1 oavgjord samt 1 förlust. Makalöst och får nog även skrivas överraskande! 
 
Poäng 25 och i serieledning, men Vellinge IF ut först i kväll mot jumbon Dösjöbro IF som avslutar 
omgång 10. 
 
Serieledning i varje fall till i kväll. 
 
Skytteligan leder nu ensam Besnik Rustemaj med 9 mål 2 före Alexander Engbe Vellinge IF. 
 
Ledning i Fair Play ligan på 12 poäng. 
 
2017 hade laget redan 12 poäng efter 4 omgångar och i detta fall inte bra med många poäng haha!  
Till slut 55 varningar och 6 utvisningar. Låt det aldrig hända igen! 
 
2018 års säsong med 2 förluster och 1 oavgjord efter 3 omgångar och sedan 10 raka vinster innan 
sommaruppehållet. 
10 omgångar 2018 22 poäng. 13 omgångar 31 poäng. 
10 omgångar 2019 25 poäng! 13 omgångar ????????. 
 
Ungdomsserier. 
Tiden går fort när man har roligt säger ett ordspråk. 6-7 april drog alla serier igång och i CuMap fanns 
270 matcher, idag visar CuMap 38 matcher plus 10 matcher på lördag i IF Löddes knatteserie och 
våravslutning. 
 
På fredag får ni all information om höstens seriespel, omlottning, nya lag som ska anmälas eller 
lag som ska utgå från höstens serie. 
Läs och agera snabbt för det kommer att ske omlottning snabbt och innan alla går på semester. 
 
Hörs på fredag! /Staffan  
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Sammanställning av helgens matcher. 
Herrar A och Tommys text. 
Denna underbara lördag så var det 3 poäng som glädje oss, då jag tycker vi gör vår sämsta insats 
spelmässigt i år. Jag vet att det är ibland tufft att vara 100 % fokus i alla matcher, och då framför allt när 
man möter motstånd på den undre halvan som alla förväntar sig att vi skall vinna. Vad jag vet så har 
man aldrig vunnit en match innan man har spelat den, och idag var det många spelare som inte kom 
upp i normal standard som vi kunde se. Jag är super glad för dem 3 poängen som just nu gör att vi 
leder serien 1 poäng före Vellinge som spelar sin hängmatch på tisdag hemma mot Dösjöbro. 
 
Bra att kunna vinna fastän vi inte spelar bra och jobbade lika hårt som innan, och ibland kommer det 
sådana här matcher i serien. Matchen är inte bra från något av lagen då det är dåligt tempo i matchen 
och passningsspelet mindre bra från båda lagen.  Redan efter två min så har Bjärred en bra chans att ta 
ledningen då vi räddar bollen på mållinjen och där kunde det gått illa för oss. I den 11 min slår Joel en 
djupledsboll till Besnik som drar på en halvvolley från ca 20 meter över målvakten mycket snyggt till 1-
0. Tycker Besnik jobba på bra matchen igenom och har flera bra lägen till fler mål, men marginalerna 
var inte med honom idag. Vi snackar igenom första halvlek och försöker rätta till vissa saker som vi inte 
var nöjda med. Andra halvlek är vi det laget som skapar flest målchanser till att döda matchen med 
både friläge, boll i ribba och stolpe men det ville sig inte.  
 
Byter in Dante i andra halvlek och han skapar flera bra chanser som skulle resulterat i minst 1 mål, men 
det kommer skall ni se. Det han skapar på sina 30 min var mycket bra, och han tillförde mycket i vårt 
anfallsspel. Calle kommer in sista 25 min och gör som vanligt ett bra inhopp med sin tyngd och sin 
målfarlighet i straffområdet. Resultatet står sig ut och det var en mycket lättad tränare och lag som 
kunde andas ut efter denna seger. 3 poäng är 3 poäng och ibland blir det väl så här och det skall vi vara 
glada för.  
 
Nästa match står Lilla Torg för på lördag kl. 14.00 som nu slog Rosengård FF hemma med 3-0 och har 
börjat klättra uppåt i tabellen så det kommer att bli en mycket tuff match för oss. Efter den så har vi 
Vellinge hemma och avslutar våren med Kosova borta innan vi går på semester. Gäller att hålla i dem 
sista matcherna nu och jobba lika hårt som innan och spela lika disciplinerat som vi gjort, så kommer 
det att bli en skön semester för oss alla.  
 
Till matchen mot Lilla Torg har vi Ted och Hugo tillbaka som gör att vi får lite fler alternativ att mönstra 
laget till lördag. Skall vi ge något plus så blir det att Johan håller nollan igen för 4 gången, inte förlorat 
någon poäng på hemmaplan, tog inga gula, släppt in mindre än 1 mål per match, 9 raka utan förlust och 
till sist är vårt försvarsspel som varit mycket bra med kaptenen Kristoffer i spetsen.  
 
Många bra saker om man gräver ner sig lite och kan ta med sig efter denna match. Kom nu och stötta 
oss i dem två sista hemma matcherna innan uppehållet, för det har spelarna verkligen förtjänat.  
 
Nedan har ni laget och målet mot Bjärreds IF och info om dem spelare som inte spelade idag.  

Ted har fortfarande en känning i ljumsken, Svante var sjuk och Hugo bortrest. 

Startelvan: 2019-05-10   Romelevallen A-plan, 46 betalande.  

Veberöds AIF – Bjärreds IF   1-0 (1-0)   

11´ 1-0 Besnik Rustemaj  

3. 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, 12, 14. Carl Stockwell, 12. Albin Bring, 1. Hampus Philip Ekdahl 
(MV), 21. Mateusz Wieczorek  

 /Tommy Johnsen Tränare Veberöds AIF  
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P 14 och Andreas text. 
Vi spelade BIF-cupen i fredags (Bjärred), blev till slut en lång dag; avfärd 6.45 från Veberöd, hemkomst 
vid 20.30. 
Vi vann komfortabelt våra tre gruppspelsmatcher, mot Staffanstorps ena lag, Lunds SK och Skurup. 
I kvartsfinal mötte vi Staffanstorps andra lag, slog dem med 1-0. 
I semifinalen blev det en betydligt tuffare match, mot Lunds BK. Vi slet på bra och fick med lite tur in ett 
mål på hörna (självmål) men det var rättvist, seger 1-0 till slut. 
Inför finalen mot Wä hade vi flera slitna spelare, både på plan och på bänken. Vi orkade inte riktigt stå 
emot, förlorade med 4-0 men ändå mycket nöjda med en andraplats i turneringen. Genomgående både 
bra spel och inställning, ser nu fram emot en bra avslutning i seriespelet. 

F 13 med Henriks rader. 
Vi ställde upp med två lag i Tjejcupen i Staffanstorp och det blev många matcher, några riktigt 
välspelade men även några matcher där vi tappade skärpan och hela tiden var steget efter 
motståndarna. Det ena laget åkte ut i kvartsfinalen i B-slutspelet och det andra laget var väldigt nära att 
ta sig till final i A-slutspelet men förlorade en mycket spännande match med 2-1 i semifinalen mot 
Furulunds IK. I matchen om 3:e pris var det mycket svårt att ladda om, många trötta ben och vi 
förlorade med 3-1 mot GIF Nike. Furulunds IK vann finalen mot Hyllie IK med 1-0. 
 
F 10 och Mårtens text. F10 Halör cup! 
Helgen blev en tuff tillställning för våran del då vi drabbades av många återbud kopplat till sjukdom! Det 
fick till följd att jag fick blixtinkalla tre tjejer födda 2011. 
 
Första matchen visste vi på förhand skulle bli tuff då vi mötte Gislöv. Gislöv är det laget som vi haft tuffa 
matcher mot i seriespel under de senaste åren. 
Denna match blev precis som vi önskat och laget gjorde en mycket bra prestation, inte minst våra 
spelare som debuterade på ”stor” plan. I en match som hade mersmak kunde vi konstatera att vi vunnit 
med 2-0. 

Match nummer två mot Vellinge hittade vi inte riktigt vårat spel och hade väldigt svårt att förvalta våra 
chanser. Utan att imponera vann vi med 2-0. 

Sista matchen för dagen väntade ett Stockholmslag nämligen Nacka FC. Det var ett stabilt lag som inte 
hade några uppenbara brister och de tog tidigt kommandot med 2 mål i första halvleken, vi var rörande 
överens om att det inte var något omöjligt som vi stod inför även om vi förstod att vi behövde höja vår 
nivå. Sista halvleken blev en spännande tillställning där vi reducerade till 1-2 och förde matchen ända in 
i slutet. Tyvärr lyckades vi inte knyta ihop säcken utan vår första förlust denna säsongen var ett faktum. 

Dag 2: 
Första matchen mötte vi Kulladals FF, en match där vi lyckades få ut mycket av vårat spel och kunde 
kontrollerat vinna med 5-0. I den sista matchen ställdes vi mot Utbynäs SK från Göteborg. En match där 
vi endast hade 7 spelare kvar i och med att övriga var tvungna att köra till Staffanstorp och spela i 
tjejcupen. Med vetskap om att det inte fanns möjlighet till något byte samt lite trötta spelare börjar vi 
matchen lite trevande. Inför sista halvlek står det 2-2, men med lite extra pepp i halvtid lyckas vi få fart 
på både ben och boll och vinner tillslut med 5-2. 

Totalt sett en mycket imponerande insats från hela laget! Pga. sjukdom och bortresta spelare spelar vi 
med endast tre spelare som har rätt ålder, fyra som är födda 2010 samt tre spelare födda 2011. Dvs 70 
% av laget kan vara med även nästa år! 

Simultant eller iaf överlappande spelade F 09 tjejcupen i Staffanstorp. Pga. brist på spelare hade vi tagit 
hjälp från det yngre laget . Den hjälpen var ovärderlig! Tufft motstånd under dagen kopplat till få spelare 
så inledde vi med tre knappa förluster. Dagen avslutades dock på bästa sätt med en uddamålsvinst i 
varma vindar. 

Stort tack till alla spelare, ledare och föräldrar under denna stora fotbollshelg. 
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P 10 och Jespers text.   Halörcup, 
 
Efter dag ett som vi blev gruppvinnare fick vi en lottning som kändes väldigt utmanande, men roligt. 
Som en av tränare kollega sa till mig; Jesper, det är precis det här vi ville ju.  
Själv satt man på kvällen med massor med fjärilar i magen 😊 
 
VAIF Vs IFK Lidingö 5-1 
Tidig matchstart, återigen ett nytt lag som vi möter. Vi sa till killarna att lita på sitt spel och inte ge upp.  
Det började återigen lite trevande dom första 3-4 min, sen händer det något. Vi börjar vinna boll högt 
uppe i banan och sätter press 
På IFK och vi börjar hitta varandra på ett väldigt fint sätt. Vi gör våran bästa match än så länge och 
vinner ganska så enkelt med 5-1. 
 
Djurgården IF vs VAIF 2-2 
Storpublik, extra kul att F10 hade kommit förbi för att stötta killarna, Killarna blev lite nervös att deras 
klasskompisar stod där, haha. 
Taktiken var klar, möt DIF högt upp i banan, matchen startade i ett ursinnigt tempo med fina dueller mot 
ett bollskickligt DIF. Här var det dock ingen trevande start från VAIF utan vi chockade  
DIF med ett fint spel och kunde rulla bollen fint mellan lagdelarna. 1-0 kom igenom ett snyggt anfall. 2-0 
kom igenom att våran back bryter bollen högt uppe i banan drar en mittfältare och sedan  
Stänker upp bollen i krysset. 2-0 till VAIF. Andra halvlek startade på samma sätt, högt tempo, men nu 
hade DIF ändrat taktik, gå in, och gå in hårt. Ett spel som vi brukar kunna hantera men DIF fick oss  
lite i obalans, DIF tränarna var också mer på hugget, pratade väldigt mycket med domaren. 2-1 kom lite 
snöpligt en boll som nästan inte ens orkade över mållinjen. VAIF kämpande på men blev allt mer 
frustrerade över många underliga domslut. Men någon minut kvar av matchen fick DIF återigen en ny 
frispark, och kunde på att snyggt sätt stänka upp den i krysset 2-2. Matchen tog slut och DIF firade som 
dom hade vunnit UEFA CUPEN.  
 
VAIF VS Brommapojkarna 4-1 
Pågarna med vit tröja och svarta shorts skulle ta sig an BP, en direkt avgörande match vem som skulle 
vinna gruppen. Reglerna var enkla, vinna! ( inget som vi dock berättade för pojkarna) 
Nu var det återigen en stor publik, Djurgårdens Ledarstab var också på plats. Vi visste att BP spelade 
en fin fotboll som är otroligt duktiga på passningsspelet mellan lagdelarna. Därför kom det som 
En chock att BP direkt vid avspark rullade hem bollen till deras högerback som avlossade ett långskott 
efter 4 sekunder och 1-0 till BP till, BP och Djurgårdens glädje. VAIF knöt näven och efter 1 minut kunde 
VAIF visa upp en fantastisk fint spel mellan lagdelarna och spela ut BP med ett snabbt passningsspel 
med one touch, och boom boom så var det kvitterat till 1-1 till en stor glädje från spelare och publik. Sen 
var det en stor uppvisning från VAIF sida resten av matchen, som tränare så stod man bredvid planen 
och njöt. Det var nog den första matchen som man stod och bara log hela matchen ut.  
Efter signalen såg man DIF staben gå mot tunga steg från planen, BP staben sprang fram till oss och 
killarna och berömde vårt spel, och bjöd upp oss till Stockholm för en revansch i höst. 
 
Våra kompisar från FC Trelleborg och FC Rosengård tränare mötte upp oss vid player area och vi stod 
och väntade nervöst vilket lag som skulle få möta oss. Plötsligt skrek FC Trelleborg till, Yes... det blev 
MFF, Jesper och Henke... gå nu in och...... 😊. FC Trelleborg hade mött dom under dag två så vi fick 
lite tips.  
 
VAIF VS MFF 1-0 
Kan uppriktigt inte direkt återupprätta i text form i denna match, hahaha. Har man sätt Rysare filmen 
"DET" så var det inget mot vad detta var.  
En stor skillnad mellan lagen var mentaliteten. MFF hade redan vunnit matchen innan domaren hade 
blåst i pipan. MFF var och är väldigt tekniska men vårt mittfält låg 100% rätt i position under hela 
matchen och med ett fantastiskt understöd av backarna så kunde MFF typ skaka fram två avslut mot 
mål under hela matchen. VAIF med snabba omställningar kunde gång på gång komma till bra lägen 
mot en duktig MFF målvakt. 0-0 i halvlek. Vi peppade killarna att fortsätta med sitt spel, man såg nu att 
killarna började bli trötta efter en lång helg. Andra halvlek började i ett väldigt högt tempo, nu började 
det lukta mål för VAIF, två skott i ribban, ett friläge, en straff som uteblev. Bollen vill inte in!!!! Och nu 
händer det något som jag aldrig kommer glömma, en av våra anfallare stod som avbytare  
Och började dra i min jacka, Jesper, jag vill komma in. Ok, gå nu in och kör på och gör det som du är 
bäst på! Vår anfallare fick bollen på vänster sidan, dra deras innermitt, drar deras högermitt, snurrar upp 
deras back, målvakten rusar ut fintar bort målvakten med, och avlossar ett stenhårt skott i bortre . 1-0 till 
VAIF med 5 sekunder kvar av matchen. När domaren blåser av matchen så är det TV-pucken firande 
från killarna. Men också ett mycket mycket besviket MFF.  
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Som knappt ville tacka efter matchen. Och det är det här som jag älskar med fotboll, glädje och sorg. 
Framgångar och motgångar. Denna gång så hade vi framgång!   
 
Jag som är del av tränarstaben vill uppriktigt säga tack till Jocke, Henke och Wojciech för denna helg 
bra cochat!!! Och till alla föräldrar i P 10, tack för ert stöd. 
 
 
Over and out! 
 


