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 Staffans inför helgen 21-23 juni 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Torsdag och i morgon midsommarafton med dans och glädje sill och potatis och en eller två gökar! 
Idag ett år sedan undertecknad gick i pension 67 år gammal. 
Började på Skatteverket i augusti 1972. Det blev 46 år och alla som läser undertecknads veckobrev vet 
min stora passion för statistik blev undertecknad till sist vinnare av längst anställd på Skatteverket med 
11 000 medarbetare. Skönt att vinna någon liga! 
 
Fick ett tack av Generaldirektören också! Sen gick han och dog! 
 
En otrolig utveckling undertecknad upplevt! I princip varit med från gåspenna till Sveriges störst 
arbetsgivare inom IT. 
Skänkt en gammal skrivmaskin till museum i Kävlinge haha. 
 
Ett år som gått fort och precis som alla andra lite funderingar vad detta pensionärsliv skulle innebära? 
Nöjd för att inte skriva jättenöjd! 
 
Mycket VAIF naturligtvis, men en härlig uppgift med dessa veckobrev, matchläggning för 22 lag samt 
mycket jobb med Romelecupen. 
 
Berättade för några arbetskamrater för en tid sedan att undertecknad följde Brittas viktuppgång under 
hennes graviditet och Fridas födelse 88 
"Toppade" med en vikt på 104 kg rund och trind med helskägg och väldigt lik Hasse Andersson! 
Viktväktare väntade och snabbt ner till 90 kg, tveksam trivselvikt? 
 
Nu detta år slitit ut två par skor och min tik Ester foxterrier hennes trampdynor haha med 2 timmars 
promenad varje dag och invägning i fredags och vågen på 80,1 kg. Hade hoppats på en siffra som 
började på 7! 
Läkaren sa 5 kg till, djävla människa! 
 
Lyckats hålla min depressiva sjukdom och alla demoner i schack sen 2016 (den senaste inläggningen 
och också förhoppningsvis den sista)  och en underbar känsla, men medicinering livet ut väntar. 
PÅ kuppen blivit absolutist i det närmsta! 
Vaknar midsommardag med ingen huvudvärk haha! 
 
Däremot söndagen den 27 maj med P 11 slutsegrare tillsammans med 3 andra lag 2018 i Halör 
Cup och vinner Lilla SM I Falkenberg 2019 och P 10 vinner Halör Cup 2019 samma helg!  
 
Toppas samma helg med vinst för MFF mot småkusinerna från en stad som ligger söder ut från Bjuv! 
tror de heter HIF? 
 
Då hämtades det ut räkor från frysen och en flaska vin öppnades. Söndagskväll och pensionär men 
endast ett glas vin från början, blev två och sen slutade undertecknad räkna glasen men flaskan var tom 
till slut! 
Fy vad undertecknad njöt! 
Ett stort leende på läpparna somnade undertecknad. Vem fan sa att resultat inte har någon betydelse? 
Sök läkare akut! 
 
Fick ett par småsura frågande mail om undertecknad inte tog till i text med dessa cupframgångar 
(svensk avundsjuka)? 
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Svar tog inte till skulle skrivits upp än mer dessa framgångar!  
 
Prestationen från en av många småklubbar i den stora fotbollsvärlden ska inte kunna lyckas med dessa 
framgångar av absoluta toppklass av lag i båda turneringarna.  Samma år och i HALÖRCUP två år på 
rad. Sanslöst är ordet! 
 
Föreningen är på stark frammarsch med bredd och topp tillsammans. 
Det ljus som undertecknad sett långt borta i tunneln har med rask fart närmat sig mer och mer och 
framgångar syns i många av våra ungdomslag och ett allt yngre seniorlag. 
 
Credit och ett erkännande till Tommy föreningens seniortränare som vågat satsa på flera juniorer i vår. 
Naturligtvis under "bilan" med tunn trupp men likväl gett flera juniorer en plats i truppen och också spel. 
 
Startspelare i Hugo Lindelöf, August Jönsson , Mateusz Wieczorek och framförallt Axel Petersson 
född 02. Även mer och mer av Dante Kolgjini i spel och inhopp av Albin Bring född 03 samt Svante 
Valfridsson. 
 
7 JUNIORER SOM FÅTT VARIERANDE SPELTID UNDER   VÅREN. 
 
Tufft jobb för Tommy som ersättare för Daniel Lindgrens framgångar 2018 som huvudtränare och en 
trupp som var än mindre väntade 2019. 
Tappade Viktor Rosberg 18 mål samt Joseph Tabiri 13 mål.  31 mål från dessa två 2018! 
Axel Petersson och Mattias Jönsson vardera 4 mål 2018. Båda kvar 2019! 
 
 Besnik Rustemaj nyförvärv 2019 10 mål redan, Mattias Jönsson 5 fler än hela 2018. 
28 poäng och 1-1 efter 38 minuter mot Vellinge IF och i den bästa värld som kan bli 31 och då exakt 
samma poäng som 2018 efter 13 matcher! 
 
Summa summarum klart bättre vårsäsong än förväntat! 
 
Kvalplats hägrar och igår förlorade Klippans FF överraskande hemma och Veberöds AIF gjorde ett litet 
ryck om Bästa Tvåa OCH DIREKT PLATS TILL DIVISION 3,  
 

1. Veberöds AIF     28 poäng 
2. Klippans FF         25 poäng. 
3. Vanneberga IF    23 poäng. 

Med andra ord en spännande höst som väntar! 
 
Ungdomslag. 
 P 12 med nya tränaren Marcus Andersson mailar nytt lag till höstens seriespel och nu Veberöds AIF 
Vit och Svart i seriespel och uppflyttning till A-serien med Vita laget och Svart i C-serien. 
 
Förlåt Marcus men mailade Eva på kansliet med frågan hur många killar i föreningen födda 07 finns 
det? Marcus har väl inte drabbats av hybris med vårens framgångar? 
 
Svar 24 och några ganska nya. 
Blev en stor och glad överraskning för undertecknad. 
 
Vem blev intern vinnare av våra ungdomslag i seriespel? 
Såg länge ut som P 12 men i näst sista omgången kom första förlusten. Ordspråket som kan användas 
citat "inga träd växer upp i himmeln" slut citat. 
   
F 10 då? 
Här kommer förlusten i sista omgången och samma ordspråk gäller. 
 
Nej svaret blev till sist F 12.  Vinner 7 matcher och 1 som slutar oavgjort. Grattis till vinnare i den interna 
serien av VAIF lag! 
F 12 försöker nu få till stånd en A-serie i höst i vår 2 B serier. 
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Följande önskemål inkomna till slut. 
 
P 10 Gr A samt Gr C. Nivåändring från Gr C till Gr B.  
 
F 12 Gr B. Nivåändring till Gr A.  
 
P 12 Gr B. Nivåändring till Gr A. Veberöds AIF Vit.  
P 12. Nyanmälan till hösten. Gr C. Veberöds AIF Svart.  
 
F 15. Jenny med tränarkollegor om ett helt nytt serieförslag för denna åldersklass. Önskemål 9 mot 9 
och Gr C.  
 
P 16. Avanmälan. Gr B. 
 
P 15. Nyanmälan. Gr B. 
 
Mina vänner ha en underbar midsommar, semester och en sommar där ni kan vila ut och gå ner i varv. 
Ses och hörs om en dryg månad. 
 
Hälsar Staffan 
 
Sammanfattning av veckans 4 och också de sista seriematcherna. 
Herrar A med Tommys text. 
Måste iväg nu på morgonen så blir det en mindre text från matchen igår borta mot Kosova som vi vann 
med 3-1. En match som gör att vi spelat ihop 28 poäng på våren och en andra plats i serien, så vi ger 
alla i truppen och ledare ett MVG. Då har vi också den uppskjutna matchen mot Vellinge den 5/8 som 
gör att vi har en match mindre spelad. Lite kort om matchen som spelmässigt hade mycket att önska 
från många fötter i vårt lag denna underbara onsdag kväll i Malmö. Spelet böljar fram och tillbaka där 
inget av lagen spelar bra fotboll, men i den 37 min får Besnik en djupledsboll och kommer fri och gör 
målvakten och enkelt spelar in 1-0 till oss. 7 min senare så är Ted på utflykt och kommer fram mot 16 
meters och skjuter ett skott nere vid målvakten hyfsat snyggt.  
 
Härligt med 2-0 precis innan paus som gjorde att vi fick lite andrum i matchen. Vi sa i paus att nu går vi 
ut för att göra ytligare mål och inte börja försvara oss för tidigt, men i den 64 min gör den 1-2 på en lobb 
över Johan och helt plötsligt var det match igen. Då hade vi skapat flera super bra lägen att göra fler 
mål innan dess, men focusen var inte där och vi slarvade bort mycket i vårt anfallsspel. Axel gör så det 
mycket viktiga 3-1 målet (76 min) då han viker in från sin kant och dra på ett långskott i långa hörnet 
mycket snyggt. 
 
Detta står sig ut efter en match som spelmässigt hade mycket mer att önska från vår sida, stundtals såg 
det ut som bollen åket jojo mellan lagen. Starkt att vinna utan att spela bra och på bortaplan mot ett lag 
som hade två raka vinster bakom sig. Plus till Johan i målet som endast släppt in 12 mål och varit 
mycket bra våren igenom tillsammans med vårt försvar som har hållit hög klass dem också. Nu går vi 
på semester och börjar igen måndagen den 15/7 med en vecka som börjar med syreträning, så vi 
kommer snabbt tillbaka i fysik form på dem tre veckor vi har på oss innan vi 
börjar spela igen. 
Träningsmatch hemma mot Janstorps AIF torsdagen 1 augusti kl. 19.00. 

Tack till alla som hjälp till med Seniorerna på något sätt som gjort att vi har fått ihop laget och truppen 
på ett bra sätt. 

Till sist en GLAD MIDSOMMAR till alla i VAIF så ses vi snart! /Tommy 

-1 Besnik Rustemaj 
44´ 0-2 Ted Hörman 
64´ 1-2 Dardan Behrami 
76´ 1-3 Axel Petersson 

  

Startelvan: 
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33. Johan Jönsson (MV), 15. August Jönsson, 3. Joel Vom Dorp, 5. Ted Hörman, 7. Kristoffer Lindfors 
(K), 9. Alvaro Olguin Maldonado, 10. Mattias Jönsson, 11. Besnik Rustemaj, 6. Eric Skiöld, 14. Carl 
Stockwell, 17. Filip Qvist 

Avbytare: 13. Dante Kolgjini, 12, 2. Hugo Lindelöf, 19. Axel Pettersson,  Hampus Philip Ekdahl (MV), 
4.Maciej Buszko 

U-19 och Stefans text. 

U19 tog emot serietvåan BK Landora på Svalebo gräs. Grabbarna satte hög press på Landora redan 
från början. Detta gjorde att vi fick övertaget i matchen ganska omgående. Detta + bra spel och bra 
avstånd mellan lagdelarna gjorde att vi ägde 1:a halvlek helt och hållet. Spelet i 1:a halvlek var nog en 
av de bästa halvlekarna killarna gjort under vårsäsongen. Utöver 4 gjorda mål i 1:a hade vi ytterligare 
målchanser som borde resulterat i några mål ytterligare. I 2:a halvlek mattades tempot av en del i 
värmen men killarna hade full koll på matchen och fortsatte skapar målchanser. 
 
F 13 med Henriks text. 
Sista seriematchen spelades hemma mot Furulunds IK och återigen blev det en fysisk match med 
hårda dueller och mycket kamp i alla lagdelar. 
Gästerna började matchen bäst och vi fick inte igång vårt passningsspel men allteftersom matchen gick 
krigade vi in oss i matchen. När vi gick in i sista perioden stod det 0-0 och matchen böljade fram och 
tillbaka men det skapades inte många målchanser från någon av lagen. Matchen såg ut att sluta helt 
mållös men när det återstår drygt en minut av matchen gör Furulunds IK mål på ett skott som avlossas 
från ganska långt håll. Det kändes naturligtvis väldigt tungt men vi tar nya tag till hösten då vi kanske får 
revansch. Serien har varit otroligt jämn med många fina matcher och vi är mer än nöjda med tjejerna 
som utvecklats väldigt mycket under den här säsongen. 
 
P 13 och Rickards rad. 
Bra match mot starka Kvarnby IK , jämn och välspelad, förlust med 1-0. 
 
Fotbollsskolan. 
Albin och Johan hälsar att allt har flytet på och att spelarna har varit lyhörda för övningarna och vad 
som instruerats. Fokus har lagts på teknik- och passningsövningar samt en del skottövningarna. 
Tisdagseftermiddagen tillbringades på beachplanen samt i Fritidsgårdens aktivitetsfält.  
Torsdagen avslutas med tävlingar bestående av fotbollsturnering och fotbollsgolf på Romelevallen. 
Stort tack till hjälpledarna Klara och Lova samt till Låtta som hjälpt till med servering mm. 
 
 

 
 


