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 Staffans veckorpport vecka  33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tisdag 13 augusti och skolstart närmar sig med stormsteg. Fotbollsskolan omgång 2 startade under 
måndagen och avslutas på torsdag. 
 
Herrar A vinner sin hemmamatch mot KSF Sbrija med 4-2 efter ledning 2-0 efter 8 minuter. Onödigt 
spännande vid 3-2 men straff nummer 2 av Mattias Jönsson och 4-2 till slut. 
 
Ny tränare i Malmö laget och massor av nya eller andra spelare jämfört med vårens lag. 
Möttes i 3,e omgången i våras VAIF vann med 1-0 och av de 16 spelare i deras trupp då var 4 kvar i 
lördags, tala om omsättning! 
Utespelare i mål och enligt åskådare på plats planens minsta spelare! 
 
Inga förändringar i tabeller alla ettor och tvåor vann och endast i Sydvästra serien som Lilla Torg tar 
över 3,e platsen efter seger borta mot Åkarps IF med 3-0. 
Matchen mellan ettan Vejby IF Fortuna FF i Division 4 Nordvästra fick avbrytas av häftigt regn och 
åskoväder. 
 
Ny match redan i kväll för Veberöds AIF borta mot BK Höllviken sista omgången med match mitt i 
veckan sen bara helg matcher. 
 
Nya tabeller på fredag. 
 
Truppen i kväll; 
Johan Jönsson, Ted Hörman, Kristoffer Lindfors  (K), August Jönsson, Joel Vom Dorp, Maciej 
Buszko, Alvaro Maldonado, Viktor Björk, Mattias Jönsson, Erik Skiöld, Hugo Lindelöf,  Martin 
Pintaric, Carl Stockwell, August Jönsson, Filip Qvist, Axel Petersson samt  
Hampus Ekdahl. 
 
Besnik Rustemaj. Avstängd t o m 13/8 och Dante Kolgjini arbete. 
  
Ungdomscuper. 
Finns texter från samtliga cuper som spelats i helgen. Tack för ca 20 SMS under helgen med resultat 
från era matcher. 
Möllevångscupen, Team Sportiacup samt Kronborg Cup i Helsingör. Ni är fantastiska! 
 
Texter från helgens matcher. 
 
Herrar A och Tommys text. 
Vinst med 4-2 mot KSF Srbija Malmö. 
Viktiga poäng stod på spel denna fredag kväll hemma mot mot KSF Srbija Malmö som under 
uppehållet fått ny tränare och ett antal nya spelare, så man visste inte riktigt var man hade dem. Efter 
förlusten hemma mot Vellinge sist så var denna match jätteviktig för att hitta tillbaka igen, och framför 
allt hålla undan för lagen under ifrån så vi fortfarande har 5-6 poäng till vår fördel. 
 
 Många matcher kvar så klart, men vi har satt oss i ett bra läge och skall göra allt för att jaga ifatt 
Vellinge och minst klara en kvalplats och bästa två går rakt upp också.  
 
Vi får en kanonstart med straff efter redan 4 min som Mattias J inte gör något misstag på. Sedan i den 8 
min så bygger vi upp ett anfall från Johan i målet och spelar oss igenom deras lag där Viktor löper på 
djupet och gör sitt första mål för oss i år på ett mycket snyggt sätt.  
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Vi slappnar av lite efter denna start och bjuder in dem i matchen och deras 1-2 mål kommer i den 15 
min på ett snyggt anfall från deras sida. Efter detta radar vi upp massa målchanser där vi skulle gjort 
minst två mål i alla fall.  
 
Resultatet står sig till halvlek och vi gör inga byten, utan vi kör på med samma elva och går för 3 målet i 
matchen. Det kommer också i den 57 min genom ett långskott av Magic där han lobbar över målvakten. 
Mer spänning blir det i den 76 min då dem gör 2-3 där vi slarvar i vårt uppspel och tappar bollen väldigt 
enkelt och går bort oss. Ny straff i den 82 min efter att Mateusz som kommit in sista halvtimmen blir 
nerdragen i straffområdet, och som Mattias åter tar och slår den säkert i mål. 
   
l och där kändes matchen körd till vår fördel. Som sagt tre viktiga poäng som gör att vi fortfarande är 
med i högsta grad. Plus till hela laget och Johan i målet som gör många fina räddningar i matchen. Vi 
skapar mycket mer i denna match och har mer boll inom laget, kommer runt bättre på våra kanter med 
Agge och Ted som bra understöd i anfallsspelet. Viktor gör sin första match från start i år och gör det 
bra så länge han orkade, Magic var tillbaka på mitten och håller i bollen på ett bra sätt som gör att vi får 
ett lugnare spel och ett bättre djupleds spel.  

Träning måndag och sedan match på tisdag borta mot Höllviken, träning torsdag och match hemma mot 
Limhamn på lördag. Eric är tillbaka till dagens match, och Besnik avstängning upphör till lördags 
matchen.  

Skönt att vi har alla tillgängliga då och som gör mitt jobb lite svårare😊 då att ta ut laget då vi har så 
många bra spelare tillgängliga. 3 juniorer i denna match visar att vi är på rätt väg med våra egna 
spelare och då satt även Hugo på bänken, och vi fortsätter med att lyfta upp U 19 spelare till våra 
träningar resten av året. 

Nedan har ni en laget och målen mot KSF Srbija Malmö och info om dem spelare som inte spelade 
idag. 

Besnik var avstängd, Eric är skadad och Dante jobbade 

Veberöds AIF – KSF Srbija Malmö 4-2 (2-1) 

2019-08-09 Romelevallen, 49 betalande. 

04´ 1-0 Mattias Jönsson straff 
08´ 2-0 Viktor Björk 
15´ 2-1 Tobias Olsson 
57´ 3-1 Maciej Buszko 
57´ 3-2 Jonathan Nwabunwanne Reuben 
82´ 4-2 Mattias Jönsson straff 

Startelvan. 
33. Johan Jönsson (MV), 4. Maciej Buszko, 15 August Jönsson, 3. Joel Vom Dorp, 5. Ted Hörman, 7. 
Kristoffer Lindfors (K), 9. Alvaro Olguin Maldonado, 10. Mattias Jönsson, 19. Axel Pettersson, 16. Viktor 
Björk, 17. Filip Qvist 

Avbytare 
21. Mateusz Wieczorek, 2. Hugo Lindelöf, 14. Carl Stockwell, 1. Hampus Philip Ekdahl (MV) 4. Martin 
Pintaric. 

 

F 15 med Jennys text. 
Träningscup  
I fredags bjöd vi in Sjöbo IF och Hörby FF till en liten mini cup. Lagen fick vars 2 matcher a' 2x 20 
minuter, 9- manna. En lagom start så här efter ett långt sommaruppehåll. 

I båda våra matcher låg fokus på passningsspel, rörlighet och att ligga thight i försvarsspelet. Extra 
fokus på att våga komma till avslut och våga finta!  Vi spelar överlag bra och har en positiv inställning 
och kan åka hem med 2 vinster, 9-3 i målskillnad.  
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Nu ser vi framemot seriepremiären på söndag på Romelevallen! 
 
Stort tack till Mateusz och Albin för bra domarinsatser! 
Måste ge VAIF beröm för våra domare som alltid kommer i tid till matcherna, är klädda i domarkläder 
och engagerade i matcherna. Var på cup i Ystad igår och där fanns verkligen ingen dresskod, det var 
mjukisshorts och huvtröjor i blandade färger och till och med badtofflor!!!! 😁 
 
F 13 och Henriks rader. 
I helgen som gick ställde vi upp i Kronborgs Cup i Helsingör, en cup med över 560 lag anmälda och för 
första gången spelade vi 11-manna vilket var en stor utmaning för tjejerna. Vi är mycket nöjda med hela 
helgen även om resultaten inte gick vår väg med förlust i samtliga 5 matcher. Det var en välorganiserad 
fotbollsturnering med bland annat bra mat, boende med promenadavstånd till fotbollsplanerna och 
välordnad transport till och från Helsingör city. Inledningen på fredagen var en upplevelse för 
ungdomarna när alla lagen gick marsch igenom stadens centrum och där var många aktiviteter, 
uppträdande samt tävlingar i hamnen intill Kronborgs Slott under hela eftermiddagen och kvällen. 
 
P 13 och Rickards rader. 
Cup i Ystad för P 06, vi valde ”svår” grupp. Bra genomförd cup och ledning med 2-0 i semifinalen mot 
LB07, tre missade frilägen, men tyvärr kommer LB07 ikapp på två onödiga mål och sen gör de 3-2 med 
matchens sista spark. Överlag är vi väldigt nöjda, men likväl ett något bittert slut. 
LB07 vinner finalen 
 
P 12 med Marcus text. 
Träningsmatch mot Husie IF 5-2 där vi gör en riktigt bra match. Passningsspel med få touch på bollen 
som gör att Husie IF har svårt att hänga med och ju längre det går av matchen blir de mer o mer 
irriterade. Vi har även variation i spelet med några riktigt fina crossbollar! Vi gör även snabbt mål efter 
avspark. Lite längre än förra gången, 5-10 sekunder denna gång 👍 
 
Team Sportia Cup. 
5 matcher spelades under dagen. Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med dagen. Vi fortsätter med 
samma tema från matchen mot Husie IF. Lite småsaker vi som vi dock behöver jobba vidare med.  
Grabbarna kan verkligen sträcka lite extra på sig, många spelare som höjt sig en nivå sedan i våras 
vilket är riktigt roligt att se!! 
Nu drar snart serien igång och vi har fått några riktiga genomkörare denna helg! 
 
Nu gäller det bara att fortsätta på den inslagna vägen med några småjusteringar som vi rättar till på 
träningen under hösten. 
 
P 11 och P 10 med Joakims texter. 
Vi hade ett lag i P-11 dvs ett år äldre svår grupp. 
En turnering där Vi fick bekänna färg och konstant spela på max i matcherna. 
Vi visar dock i samtliga matcherna att vi verkligen klarar av att spela på denna nivån trots att jag inte 
tycker vi inte riktigt är på tå och så aggressiva som vi brukar. 
Stora skillnaden är fysiken och det märktes inte minst på hörnor som vi släppte in några stycken. 
Vi är extremt nöjda med matcherna och fastän vi ligger under och förlorar matcher så fortsätter killarna 
med positivt snack och en vilja och tro att detta kan vi vinna. Stor eloge! 
Dagen slutade resultatmässigt med 1 vinst och 4 förluster, men ändå extremt nöjda tränare och spelare 

Sön – P 10 
Ett lag i vår egen åldersgrupp. 
Vi börjar dagen lite trevande och får inte riktigt igång vårt spel. Hängde kanske i lite från lördagen? 
Vi får två tuffa matcher mot bl.a. Vellinge där vi förlorar med uddamålet, men sen tar det sig rejält och vi 
kör över övriga 3 lag med 5-6 mål. 
Killarna visar upp ett bra passningsspel och när rörelsen kommer igång så har övriga lag väldigt svårt 
att hänga med oss 
En bra turnering och genomkörare inför seriespelet och vi tar med oss mycket positivt från denna 
turnering. 

F 09 samt F 10 med Mårtens text. 
Helgen som gick har vi för andra året i rad, deltagit i Möllevallscupen i Skanör.  

Deltagandet har varit med två lag ( Flickor födda 09 och 10) och först ut på lördagen var det yngre laget. 
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Första matchen mötte vi Trelleborgs FF, bra fart från start och vi kände att matchbilden blev precis som 
vi önskat. Därför väldigt snöpligt när TFF gör 1-0. I halvtidsvilan var vi alla överens om att vi var tvungna 
att fortsätta tro på oss själva för det kommer ge resultat! Mycket riktigt jobbar alla spelare stenhårt i sista 
halvlek och vi lyckas göra två mål😎 

Det visade sig efteråt att målet som TFF gjorde var det ända målet som vi släppte in denna dag! Vi 
sammanfattar dagen med idel positiva glädjerop och 4 vinster! 

Dag 2 och det äldre laget! 
I hård vind var vi tidigt på plats för att möta hemmalaget Skanör Falsterbo. Innan matchen pratade jag 
med deras tränare som berättade att dom normalt spelar i flickor födda 08 och hade idag dispens för ett 
par 08:or. Detta var dock inget som oroade oss utan vi gick tidigt in och visade vilket lag som ville styra 
spelet! Matchen slutade med en komfortabel seger, 3-0. Därefter stod Gislövs IF som motståndare, 
Gislövs IF är ett lag vi haft många jämna matcher emot. I dag var det ett resolut och betryggande spel 
som gav oss vinst med 3-0.  

Till dagens cup var det endast 3 lag i våran åldersklass vilket gjorde att det blev dubbelmöten, därav 
beslutade vi oss för att prova ett nytt spelsystem som vi inte tränat på tidigare! Under lunchuppehållet 
hade vi 20 min teorigenomgång med tjejerna. Resultat blev ytterligare två komfortabla segrar med två 
insläppta mål👌 
Summering av helgen är idel positiva med 8 vinster och totalt tre mål insläppta😎 

Med kommande veckas två träningar känner jag att vi är väl förberedda inför höstens seriestart! 

Knatte. 
En härlig start i lördags! Saknades spelare i de flesta åldersklasser (semestrar fortfarande), men i 
åldersklasserna födda 14 och 15 där det dök upp mellan 15 och 20 nya knattar /knattor och när gruppen 
var samlad fanns det 37 spelare på plats! 
 
Dagens hjälte Marcus Nilsson tränare som ensam stod framför alla dessa 37 knattespelare och drygt 
50 föräldrar. 
 
Elin på dop Niklas på semester föräldrar hoppade in med lite hjälp men 4 ledare krävs minst för att få 
någon ordning på så många. 
En kille som hjälpt till lite i våras Jens fick en ledartröja efteråt och då ska vi vara 4 ledare till gruppen. 
 
IF Löddes knatteserie startar 24-25 augusti. 
 
Fotbollsskolan omgång 2 startade under måndagen och håller på till torsdag, betydligt färre deltagare 
än den som började efter skolavslutningen som alltid. Ledare Albin Bring samt Johan Persson. 
 
Seriestart för hösten. 
110 matcher ska spelas i Veberöd fram till 27 oktober då matcher i IF Löddes knatteserie inräknade och 
på ett ungefär samma antal bortamatcher, respekt var ordet! 
 
Till detta krävs det u-domare och 114 domaruppdrag ska Camilla Munthe tillsätta. 
Tyvärr har både Camilla och undertecknad fått signaler att u-domare känner sig påhoppade av våra 
egna ledare/tränare och föräldrar! 
 
Detta kan vi/föreningen aldrig tolerera! 
 
Ett antal u-domare kanske 15 till antalet som gör att alla seriematcher kan spelas och ett tufft uppdrag 
att klara av. 
U-domare som från och med i år ska klara av att döma alla ungdomsmatcher upp till 16 år. 
 
Skärpning krävs inför höststarten , titta er själv i spegeln och ställ frågan kunde mitt uppträdande 
idag mot u-domaren gjort att killen/tjejen funderar på att hoppa av?  
 
Läs vad Jenny Wanegårdh tycker om våra u-domare och håller med henne till 100%. Våra u-domare 
står högt i kurs i jämförelse med många andra föreningar detta har föreningen fått höra under många 
år!  
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NI KOMMER aldrig ATT SE EN U-DOMARE I BADTOFFLOR FRÅN VEBERÖDS AIF!  
Otroligt att läsa detta från Jenny 
 
Då släpper vi ut alla föreningens 18 ungdomslagen plus Herrar A till helgen 13 matcher i Veberöd och 6 
på bortaplan. 
 
Flytt av seriematch. 
Kan skrivas och ingen lögn. Går i princip ej att hitta nya tider för detta. 
Matchspel på konstgräs mån-tors tidigaste kl. 20.00.  
 
Mörkret kommer fort och spel på naturgräset på Svalebo fungerar bara ett par veckor till. 
 
Romelevallen och naturgräset där har vi onsdagar som reservplan, men i princip bara U 19 och P 15 
som spelar där. 
 
Stoppat 3 sådana krav på matchflyttningar förra veckan. 
 
Den klassiska föreningen X spelar med lag vit o svart i en åldersklass. 
Vit har hemmamatch på lördag och svart ska spela i Veberöd samma dag och ringer och försöker flytta 
matchen i Veberöd. 
 
Tankefel mina vänner flytta er hemmamatch blir undertecknads svar. 
 
Är en snäll påg men här tar undertecknad brösttoner direkt haha! 
Skicka sådana samtal, mail till undertecknad!  
 
Hörs på fredag hälsar Staffan 
 

 


