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 Staffans veckorapport vecka 33 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Herrar A-Tomelilla IF 3-3 och tyvärr 2 tappade poäng. 
Samma start som mot Vellinge IF och underläge 0-1 efter 10 ni minuter. 
Kom igång med spelet och rättvis kvittering i matchminuten 45 genom nyförvärvet Selmir Halilovic 
nyförvärv från Rosengård FF och där skyttekung 2019! 
Mycket bra spel i andra halvlek de första 25 minuterna och 2-1 genom August Jönsson och 3-1 och 
Selmir Halilovic igen. 
Sedan i samma anfall två i ”virket” och med kvarten kvar ser allt ljust ut men nej för plötsligt reducering 
och kvittering och slut 3-3,tyvärr. 
 
Otroligt viktigt att få med sig poäng direkt med 11 matcher bara och inte bli inblandad i bottenstrid. 
Bra spel i båda matcherna dock men också koncentration som ”försvinner” stundtals och att vara på 
”tå” direkt! 
Två insläppta efter 5 minuter och nu 10 minuter. Hoppas på en "trea" mot IFK Simrishamn. 
Läs Tommys text nedan. 
 
Damer A i debut hemma mot Askeröds IF på Romelevallen och en säker seger med 7-3. 
 
Höstens första seger för VAIF blev det för  
P 15 Sydvästra som vann med hela 8-1 hemma mot Husie IF! 
 
Ja då är det igång och nästa helg massor med matcher för våra lag och också knattestart på lördag  
kl. 09.30 på Romelevallen. 
Åldersklasser flickor o pojkar födda 12-13-14 samt 15. 
 
Tommys text 3–3 kändes som förlust mot Tomelilla   
Känslan när domaren blåste av matchen mot Tomelilla var en tomhet och en stor besvikelse att vi inte 
fick alla te poängen med oss hem då vil leder med 3–1 med kvarten kvar. Då har vi haft tre i virket och 
friläge där vi kunde dödat matchen till både 4–1 och 5–1 och så blir det så här, fotbollen är inte alltid 
rättvis. Även i denna match får vi ett tidigt mål i baken (10 min) där dem får en hörna som Johan går ut 
och skall boxa bort, men träffar deras spelare in i mål. Efter detta så driver vi på och skapar många 
målchanser, med många skott utifrån men som tyvärr inte vill in.  
 
Det dröjer till den sista minuten där Selmir får bollen utanför 16 meters och gör sin försvarare och 
skjuter in 1–1 nere vid första stolpen och det var verkligen rättvist och skönt inför pausvilan. Snackar 
igenom första och vi har en bra energi och tror verkligen på detta och tre poäng idag. 2–1 (55 min) gör 
vi genom Agge som kommit med upp i anfallet och skjuter ett skott som letar sig över mållinjen precis, 
men mål är mål. 3–1 kommer i den 69 min efter ett strålande förarbete av Henke till Selmir som inte 
gör något misstag på sitt friläge.  
 
Efter detta har vi frispark i ribban, Henke cykelspark i ribban, friläge och massa bra chanser i deras 
straffområde där vi inte är noga och tar avslut som vi skall. Istället får dem en omställning i den 75 där 
dem spelar in bollen i vårt straffområde som går över Joel och deras FW nickar mot mål som Johan 
lämnar retur på och som han sedan drar in i mål. Helt plötsligt var det match igen och ca 15 min kvar.  
 
Tyvärr får vi byta Joel (skadad fot) som gjorde att vi fick ändra om lite och det blev mindre bra. 3–3 (82 
min) kommer på en långboll där vi missar lite och dem tar ett avslut som Johan inte kan ta. Detta står 
sig matchen ut och det var besvikna spelare och ledare i VAIF. 2 poäng efter 2 matcher är inte vad jag 
önskat mig, men vi förlorar inte och vi spelar hyfsat bra, skapar mycket målchanser i matcherna, men 
släpper till för enkla mål just nu. Andy gör sin första match från start och gör det mycket bra. 
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Selmir startar också idag (mycket bra) och gör två mål och är ett ständigt hot för våra motståndare. Ny 
match på tisdag redan borta mot Simrishamn 19.15 och då får vi ta vår första tre istället. 
 
Nedan har ni laget och målen mot Tomelilla IF och info om dem spelare som inte spelade idag. 
Hugo och Linus skadad 
Martin, Tim och William utanför truppen 
Philip jobbade med MFF 
  
Veberöds AIF – Tomelilla IF   3–3 (1–1) 
2020-08-08   Romelevallen A-plan, 0 betalande. 
  
10´ 0–1 Jakob W 
45´ 1–1 Selmir Halilovic 
55´ 2–1 August Jönsson 
69´ 3–1 Selmir Halilovic 
75´ 2-3 Kevin K 
85´ 3–3 Leo B 
  
  
Startelvan: 
33. Johan Jönsson (MV), 5. Ted Hörman, 3. Joel Vom Dorp, 7. Kristoffer Lindfors (K), 15. August 
Jönsson, 19. Axel Petersson, 18. Andreas Holmstedt, 17. Henrik Ilmanen, 11. Besnik Rustemaj, 
6.  Eric Skiöld, 4. Selmir Halilovic 
  
Avbytare: 13. Dante Kolgjini, 12, 8. Hampus Isberg, 14. Selmir Halilovic, Daniel Jönsson (MV),  
4. Maciej Buszko, 16. Viktor Björk, 12. Isac Munthe  
                   
/Tommy Johnsen Tränare Veberöds AIF 
 

Härlig tre borta mot IFK Simrishamn 

Då kom äntligen vår första tre i serien efter 2 oavgjorda sedan innan, och det var ett disciplinerat VAIF 
som gjorde det. Efter insatsen senast mot Tomelilla hemma som var mycket bra fastän vi inte vann, så 
valde vi att starta med samma 11 mot Simrishamn. Redan i den 7 min gör vi 1–0 på ett strålande 
inlägg från Besnik som hittar in till Selmir som snyggt nickar in bollen. Tycker våra första 20 min är 
mycket bra där vi ligger rätt och har bra koll på våra motståndare. Sedan har Simrishamn mer boll och 
skapar några halvchanser men inget som resultera i något mål. Istället gör vi 2–0 i den 38 min och 
åter är det ett superbra inlägg från Eric som hittar in till Besnik som på volley drar den direkt i mål. 
Härlig start att vi får dem första målen nu och inte behöver jaga som vi gjort i dem två första 
matcherna. 

Detta står sig till halvlek och vi går in med en skön känsla, men vet också att det är en halvlek kvar 
och det krävs ytligare ett jättejobb i 45 min. Vi gör inga byten men skall försöka centra ihop laget lite 
mer så dem inte hittar in mellan våra ytterbackar och innerbackar som dem gjorde några ggr i första 
mycket bra. Andra halvlek böljar lite fram och tillbaka och tyvärr får dem 1–2 i den 56 min där bollen 
studsar lite på mållinjen innan dem stöter in den. Match igen och nu gällde det att vara smart och vara 
på rätt sida och samtidigt ställa om till anfall så fort som vi vinner bollen där vi kände att dem var lite 
sämre och det skapade stora ytor för våra spelare. 

 Men redan 5 min efter deras mål så får vi en frispark från ca 20 meter från deras mål som Besnik drar 
dit nedan om målvakten på ett snyggt sätt. Sista halvtimmen så spelar vi av den på ett mycket bra sätt 
där Simrishamn inte skapar några farliga chanser mot oss, där emot har vi många fina lägen att göra 
ett par mål till framåt som skulle resulterat i ett bättre resultat. Vi vinner matchen mot ett bra 
Simrishamn och vi tar äntligen vår första vinst i Div. 3. Plus till hela laget och avbytarna som kom in, 
men lite extra plus till Axel och Eric våra kantspringare som gör bästa insatserna för året. 

Försvaret höll ihop det bra med Johan där bak som alltid. Selmir där framme gör ett hästjobb och 
kunde med lite flyt gjort ett par mål till, men det kommer och han blir bara bättre och bättre. Besnik 2 
mål och en framspelning skall han vara nöjd med och bidrog skarpt till vår vinst idag. Andy som är ny 
ser bättre och bättre ut och han kommer vi att få stor nytta av länge i VAIF med sin inställning och 
fotbollskunnande som han har. 
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Ny match redan på lördag borta mot Nike kl. 15.00 på konstgräs, och kan vi hålla detta fokus och 
hårda jobb på planen, vara lika disciplinerade i vårt spel så skall vi kunna ta ytligare en ny tre då. Inga 
nya skador och inga avstängningar till lördag och alla tillgängliga så det känns bra, och nu njuter av 
denna vinst till imorgon torsdag då vi börjar förbereda oss inför Nike matchen. 

Nedan har ni en laget och målen mot IFK Simrishamn och info om dem spelare som inte 
spelade idag. 

Hugo och Linus skadad, Martin, Tim och William utanför truppen, Magic och Viktor ej tillgänglig 

IFK Simrishamn - Veberöds AIF 1–3 (0–2) 

2020-08-11 Korsavads A-plan, 50 betalande. 

07´ 0–1 Selmir Halilovic 
38´ 0–2 Besnik Rustemaj 
55´ 1–2 Hannes Hörberger 
61´ 1–3 Besnik Rustemaj 

Startelvan: 
33. Johan Jönsson (MV), 5. Ted Hörman, 3. Joel Vom Dorp, 7. Kristoffer Lindfors (K), 15. August 
Jönsson, 19. Axel Petersson, 18. Andreas Holmstedt, 17. Henrik Ilmanen, 11. Besnik Rustemaj,  
6. Eric Skiöld, 14. Selmir Halilovic 

Avbytare: 13. Dante Kolgjini, 8. Hampus Isberg, 1. Hampus Ekdahl (MV), 10 Mattias Jönsson, 16. 
Philip Quist, 12. Isac Munthe 
/Tommy Johnsen Tränare Veberöds AIF 

 
Elin och Damer A. 
Härligt att inleda med en vinst.  
 
Veberöds AIF- Askeröds IF 7-3 
En söndag som gick i hettans tecken, för jisses vad varmt det var. 
Detta var tredje matchen på ganska kort tid som vi skulle möta Askeröd men vi pratade innan matchen 
att detta skulle vara en helt ny match och att vi skulle köra på direkt från början.  
Domaren upplyste oss om att vi skulle få två korta vattenpauser per halvlek, det hade varit en spelare 
som tuppat av under en match på lördagen så det var en säkerhetsåtgärd för oss spelare.  
Vi inledde ganska piggt men tyvärr får vi en skada efter ca 3-4 minuter som gör att vi tvingas till ett 
tidigt byte. Vi får dock igång vårt spel och gör 3 snabba mål. Därefter tappar vi vårt eget spel och vi 
slarvar vilket leder till att Askeröd kan göra 3 mål varav ett på straff. 
Vi blir lite stressade men lyckas ändå få in ett mål till och går till halvtidsvila med ledning 4-3. 
 
Vi pratar om lite justeringar i halvlek och hur vi ska komma åt deras långa uppspel. Vi gick in taggade 
från start i andra halvlek trots trötta huvud och ben. 
Vi försöker ha tillit till vårt eget spel, att hålla bollen inom laget och rulla runt precis som vi gör på 
träningarna.  
Vi lyckas trycka in några mål till och till slut står det 7-3 på tavlan vilket också blir slutresultatet. 
 
Nu är premiären gjord och det var skönt att inleda med en vinst och nu fortsätter vi köra på.  
 
Jim och P 15 Sydvästra. 
Seriepremiär mot Husie IF igår där vi vinner med 8-1. Vi börjar matchen väldigt försiktigt och har i 
inledningen väldigt mycket felpass som gör att vi inte får igång centralt mittfält. Efter ett par justeringar 
så sitter uppspelsfasen bättre vilket ger mer spelalternativ när vi går in i etableringsdelen. Vi tröttar ut 
Husie med vårt spel så det rinner på lite i slutet. Bra match av alla killar överlag! 
 
Ja äntligen en dator i hemma. Den tidigare halvdöd i 6 månader och för ett par veckor sedan stendöd. 
Hjälp av Nils-Åke/VAIF med lån av en annan dator ska vi nu försöka komma igång igen! 
 
Ett par veckobrev finns att läsa på hemsidan dock. 



 4 av 4 

Var har du sparat dina 120 mailadresser frågade Nils-Åke undertecknad. Svar har ej sparat dessa 
skriver 120 mailadresser vid varje utskick . Nils-Åke höll på att ramla av stolen haha. 
Nu har vi försökt återskapa dessa mailadresser men är osäker på hur detta kommer att fungera? 
 
Skriv era texter i vanligt mail då denna dator ej har World. 
Kommer att beställa detta snarast men tills vidare bara vanliga mail om era matcher. 
 
Hörs på fredag om allt nu fungerar? 
 
Hälsar Staffan 
  
 
  
 


