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 Staffans veckorapport vecka 32 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Ett litet kortare veckobrev denna vecka pga. kraschad dator.  
Man blir ju helt hjälplös när datorn slutar fungerar och man högst troligt inte har någon back-up! 
Dessutom helt borta när det gäller datorteknik. 
 
Vi fixar det förhoppningsvis under veckan så allt blir som vanligt. 
 
Näst helg möter Herrlaget Tomelilla IF lördagen 8 augusti kl. 14.00 på Romelevallen. 
Premiär för det nya Damer A laget som möter Askeröds IF söndagen 9 augusti kl. 17.00 på 
Romelevallen och redan samma helg seriespel för både U 19 samt U  15. 
 
Knattestart lördag 15 augusti. 
 
Helgen 14-16 augusti och 18 matcher och sen är det fullt med matcher varje helg. Härligt! 
 
I lördags var det dags för första hemma matchen mot Vellinge IF och dessvärre utan publik. Det blir 
inte detsamma när den trogna publik inte finns på plats och heja fram laget. Dock hade några 
entusiaster slutet upp utefter staketet och nere i hörnan och kunde se matchen. 
 
Vi får nöja oss med två referat i denna rapport. 
 
Staffan 
 

1–1 mot Vellinge i premiären med mersmak   
Äntligen så var dagen kommen till vår första seriematch hemma mot Vellinge IF, ett Vellinge som vann 
serien förra året och som vi förlorade båda matcherna mot. Ett Vellinge som redan hade spelat en 
match mot Högaborg hemma innan uppehållet och gjort det mycket bra med en vinst med 3–1 så vi 
alla visse det skulle bli en tuff match idag mot dem. Då våra två träningsmatcher efter uppehållet inte 
var bra, så var vi nog många som var lite oroliga var vi stod. Tycker vi börjar matchen mycket bra och 
våra första 30 min är bättre än på mycket länge, där vi skapar 5–6 chanser mot dem utan att få sätta 
dit den. Då har vi redan i den 5 min fått 1–0 i baken på en fast situation där vi tappar markeringen på 
deras spelare som enkelt nickar in den. Så det var ingen start vi önskade oss, men spelarna visar upp 
en mycket bra moral och jobbar vidare efter vår gameplan och gör det mycket bra. Vi har mycket boll 
och spelar riktigt bra med många spelvändningar och kommer runt bra på kanterna med Axel och Eric. 
Henke och Isberg gör det riktigt bra på mitten, och hittar in bakom deras backlinje med fina instick.  
 
Detta står sig till halvlek och vi snackar igenom den och gör ett byte då Ted lämnar in och Isac 
kommer in på backen. Vi börjar andra halvlek bra och skapar fortfarande målchanser mot dem, utan 
att ha lika mycket boll som i första, Mycket varmt denna dag så vi gör två byte med halvtimmen kvar 
för att få in ny kraft för att hota dem. Mattias och Eric (Mycket bra) ut och Selmir och Dante in rakt av 
för att hota dem ännu mer bakom deras backlinje. Vi skall få belöning för vårt hårda jobb hela tiden då 
vi får en straff i den 79 min där Selmir vinner bollen och blir sedan nerdragen och straffen är solklar.  
Besnik tar den och gör inget misstag utan med kraft drar upp den i nättaket. Efter detta så böljar det 
lite fram och tillbaka och Vellinge har också ett par vassa målchanser mot oss. Vi skapar också bra 
lägen genom Besnik som har ett par skott där deras målvakt gör några fina räddningar på. Vi gör 
ytligare ett byte med 20 min kvar då Isberg (mycket bra) går ut och Andreas Holmstedt vår nye spelare 
från Österlen FF kommer in på mitten och gör det bra.  
 
Vi skall få sista målchansen där vi får en omställning och Agge jobbar upp bollen till Besnik som sedan 
spelar tillbaka till honom och han drar den direkt precis över ribban, och jag önskade verkligen honom 
ett bättre öde där. 1–1 slutar det och jag tycker vi som helhet gör en mycket bra match där vi visar att 
vi blir att räkna med i serien. Ännu en gång så är träningsmatcher en sak, och tävlingsmatcher en 
annan och med lite flyt så skulle vi haft all tre poängen idag.  
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Hårt jobb betalade sig idag och en stor eloge till alla spelarna som slet hårt denna underbara lördag. 
Nu ser vi fram mot Tomelilla hemma nästa lördag 14.00 och förhoppningsvis tar vi vår första trea där 
istället. 
 
Nedan har ni en laget och målet mot Vellinge IF och info om dem spelare som inte spelade 
idag. 
 
Hugo och Linus skadad, Daniel bortrest, Martin, Tim och William utanför truppen, Philip jobbade med 
MFF. 
 
Veberöds AIF – Vellinge IF   1–1 (0-1) 
2020-08-01   Romelevallen A-plan, 0 betalande. 
 
05´ 0–1 Hugo Andersson 
80´ 1–1 Besnik Rustemaj (Straff) 
 
Startelvan: 

33. Johan Jönsson (MV)  
5. Ted Hörman  
3. Joel Vom Dorp   
7. Kristoffer Lindfors (K)  
15. August Jönsson 
19. Axel Petersson  
9. Hampus Isberg 
17. Henrik Ilmanen 
11. Besnik Rustemaj  
 6.  Eric Skiöld  
10.  Mattias Jönsson 
  

Avbytare: 13. Dante Kolgjini, 12, 8. Andreas Holmstedt, 14. Selmir Halilovic, 1 Hampus Philip Ekdahl 
(MV), 4. Maciej Buszko, 16. Viktor Björk, 12. Isac Munthe  
 
/Tommy Johnsen Tränare Veberöds AIF 
 
 
Lite från vår träningsmatch i lördags  Lunnarps BK – VAIF U19 
 
Den klart finaste dagen på många veckor och då var det dags att spela trän match Lunnarp. Vi skulle 
nog åkt till stranden istället… Vi försökte få ihop rollerna i försvarsspelet men vi lyckades inte alls. 
Hamnade fel mest hela tiden. Framåt fanns det stundtals fina kombinationer men vi fastnade strax 
utanför straffområdet allt som oftast. Vi släpper också in riktiga skitmål. I andra var tanken att spela 
högre försvarsspel men det fanns ingen ork till det. Vi får i alla fall göra matchens snyggast mål… 
Vi tog snack både under och efter matchen med killarna om hur det kan bli så här. Största 
anledningen är att killarna inte skött sommarträningen och vi har haft många borta under uppstarten. 
Vi har nu 2 veckor på oss att ta oss samman och visa den karaktär som gjorde oss så bra under förra 
året. Upp till bevis! (resultat 5-2). 
 
Henrik Boman 
 
 


