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 Staffans veckorpport vecka  34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Första stora fotbollshelgen är över och det blev till sist inte alla ungdomslagen som kom ut i spel. 
 
P 14 och ett lag där motståndarlaget ej fick ihop till ett lag och matchen flyttades fram. 
Samma för P 10. 
 
F 15 och deras match inställd och för första gången i undertecknads småklubbs värld inställd på grund 
av avsaknad av domare. 
 
Jättetrist och alla försök först av Camilla sen både Jenny och undertecknad men till sist fick vi ge upp, 
tyvärr. 
 
Höstens första glada SMS kom från Marcus och P 12 citat Alltid skönt att åka från Malmö med en 5-2 
seger och tummen upp slut citat. 
Såg framför mig en mycket nöjd tränare och första matchen i Gr A, uppflyttade till högsta serien i höst 
och en bra skalp direkt med vinst mot MFF. 
 
Hoppas att detta var den enda förlusten denna vecka för MFF haha. 
 
Herrar A har hamnat i en svacka för första gången denna säsong och med en träningsmatch har laget 
förlorat 4 av 5 matcher och vinsten mot KSF Srbija säger inte så mycket. Ett lag och en förening i kris 
med tränarbyte massor av spelare in och ut och nu också en ny styrelse! 
 
Match mot Dösjöbro IF på lördag sist i serien och en seger är välkommen annars kommer vi få lag som 
"susar" förbi i tabellen och kvalplatsen i fara. Ny tabell på fredag! 
 
Knatte 
En tråkig lördagsmorgon med regn under träningen och en hel del knattar/knattor som saknades. 
Funderar ibland om det är föräldrar som gärna blir hemma vid regn och knatten kommer ej till träning. 
 
37 spelare i åldersklasserna 14 och 15 hade reducerats till 24 där några ej kom ut på planen denna 
lördag. 
 
Kul att samtala med personer på plats och denna lördag Thomas "Jalle" Jalderus och grattis "Jalle" till 
en dotter denna sommar. 
Nybliven pappa i juni månad! 
"Jalle" mycket nöjd med sommarens träningsstart som började i månadsskiftet juli/augusti månad. 
 
30 killar på torsdagens träning. 
 
Kom ihåg U 19 laget med en trupp som får spela U 19 i två år till! Spelare födda 02 till 03 i princip hela 
truppen. 
 
Viktor "Vigge" Rosberg på plats med yngsta dotter i träning och "Vigge" som hjälpte till lite.  
Kom direkt att tänka på ordspråket citat "När fan blir gammal blir han religiös" slut citat. 
 
"Vigge" som idag är ansvarig tippare för andelsspelet på V 75 med namnet V 75 Express på ST 1. 
Ett par "sjuor" men dålig utdelning, tyvärr. 
 
25 mål för Vanstads IF i år och vi skiljs åt på Romelevallen med "Vigges" slutord citat" pågar vi träffas 
här om 5 veckor och har då gjort 40 mål" slut citat. 
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Kollade söndagens resultat Vanstads IF-Köpingebro IF 7-2 och ytterligare 3 mål av Viktor och nu 28 
mål. 
 
18 mål förra året i division 4 och Tabiri med 13 och i år Besnik och nu också Mattias på 10 mål båda. 
Mattias med 4 mål på de 2 senaste matcherna men inga poäng tyvärr. 6 matcher kvar att spela. 
Hörs på fredag! 
 
Sammanfattning från helgens alla matcher. 
 
Förlusten hemma mot Limhamns FF i lördags gör att det har blivit många lag nu som kommer att slåss 
om kvalplatsen uppåt. 
Just nu är vi inne i en dålig trend där vi förlorat tre av fyra nu på hösten. Många orsaker till detta så klart, 
men jag tror att våra motståndare kan oss bättre nu, vi spelar inte som vi gjorde alltid i våras då vi låg 
väldigt lågt med laget och ställde om snabbt. 
Nu är det nästan så att vi får smaka lite på vår egen medicin i många matcher. Tycker ändå att matchen 
i går mot Limhamn är jämn då vi i första halvlek skapar många bra läge för mål. Matchen börjar lite 
olyckligt för oss redan i den 6 min då de på ett friläge gör 1-0. Efter detta driver vi på bra utan att ha den 
skärpan på sista tredjedelen som är så viktig 
Tyvärr låser vi inte fast bollen i anfallsspelet som vi behöver, vi slår bort mycket boll i de avgörande 
lägena, och vi har väl inte riktigt det flytet som i våras heller. Finns inga genvägar utan det är bara att 
jobba på och tror på det vi gör så skall nog vinsterna komma också. Klart om vi som igår ger bort 2-3 
mål där vi slarvar så blir det inte lätt, så en rejäl skärpning behövs på alla fötter och ledare.  
Precis innan matchen igår så fick Ted lämna in då vaden inte kändes bra och det gjorde att Martin fick 
starta sin första match för VAIF och gjorde det riktigt bra på sin ugo fick en smäll i ansiktet som gjorde 
att vi fick byta honom i halvlek och ändra om lite i laget som naturligtvis inte är bra då två av våra 
tilltänkta försvarsspelare inte kan spela längre. 
 
Andra halvlek så byter vi in Dante och Viktor med ca 30 min kvar och dem gör det mycket bra som vi 
skall ta med oss. Tyvärr fick Viktor lämna in med 10 min kvar då baksidan satte stopp för honom resten 
av matchen. Mycket byte och skador som klart påverka oss mot ett sådant bra lag som Limhamn är. Vi 
går ner på en trea med ca 20 min kvar och Mattias nätar två ggr på ett snyggt sätt men det räcker tyvärr 
inte denna dag. 
 
 Dösjöbro borta i nästa och det är en match som vi verkligen måste vinna så vi bryter trenden och 
hänger med in i dem sista 6 omgångar som är kvar. Plus till Johan i målet, Martin och Agge och våra 
inhoppare som gjorde det mycket bra. Kristoffer tillbaka och inga nya avstängningar som vi fick igår så 
vi kommer med fullt manskap mot Dösjöbro IF, hur vi sedan ställer upp får veckan utvisa så klart. 
 
Nedan har ni en laget och målen mot Limhamns FF och info om dem spelare som inte spelade idag. 
Koffe var avstängd 
Matteus var bortrest 
Veberöds AIF – Limhamns FF 2-4 (q-1) 
2019-08-17 Romelevallen, 37 betalande. 
06´ 0-1 Christoffer Levi 
65´ 0-2 Tobias Lewicki 
70´ 0-3 Tim Jörvall 
74´ 1-3 Mattias Jönsson 
77´ 1-4 Christoffer Levi 
82´ 2-4 Mattias Jönsson 
Startelvan:' 
33. Johan Jönsson (MV), 8. Martin Pintaric, 2. Hugo Lindelöf, 15 August Jönsson, 3. Joel Vom Dorp, 11. 
Besnik Rustemaj, 9. Alvaro Olguin Maldonado, 10. Mattias Jönsson, 19. Axel Pettersson, 6. Eric Skiöld 
17. Filip Qvist 
Avbytare: 16. Viktor Björk, 13. Dante Kolgjini, 5. Ted Hörman, 1. Hampus Philip Ekdahl, (MV), 4. Maciej 
Buszko 
 
/Tommy Johnsen Tränare Veberöds AIF 
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U 19 med Henriks text. 
VAIF U19 – Häljarps IF 
Höstpremiär hemma mot Häljarps IF där funderingarna gick kring om det fina spelet från 
våravslutningen skulle hålla i sig. Det gjorde det! Vi inleder riktigt starkt med bra kombinationsspel men 
också hot i djupled. Vi tar ledningen direkt efter fin frispark och suverän nick. Vi fortsätter att spela bra 
under hela första halvlek och skapar många lägen för att utöka ledningen. Tyvärr vill det sig inte i 
avsluten. Andra halvlek är sämre spelmässigt och Häljarps IF både kvitterar och tar ledningen. 
Försvarsmässigt gör vi det bra men vid målen brister koncentrationen och kommunikationen. Sista 10-
15 min går vi ner på 3 backlinje för att nå kvittering. Vi skapar inte särskilt mycket men killarna fortsätter 
att tro på det. I 88 min så kommer läget efter långt inkast och vi kvitterar. Strongt! Sammanfattningsvis 
så var 1:a halvlek av riktigt hög klass och vi visar att vi kan ta ikapp underläge istället för att hänga med 
huvudena! 
  
Henrik igen. 
IFK Klagshamn – VAIF U16 
I våras spelade vi i U 16 serie men då 03’or spelar kontinuerligt i U 19 så bestod laget nästan 
uteslutande av 04’or. Därmed anmälde vi oss i P 15 serie under hösten istället. Förstärkta av 5 st. 05’or 
som kom direkt från sin match tog vi oss an Klagshamn. Fin gräsmatta väntade men tyvärr alldeles för 
långhårig. Detta kombinerat med tidigare regn gjorde det tungsprunget. Idag kom vi inte rätt i 
positionerna efter vad vi pratat om och vi höll bollen lite för länge. Vi försökte och kämpade och höll 
ändå uppe spelet ok. Hade dock svårt att ta oss fram till sista 1/3 av planen. Underläge med 1-0 och 
tunga ben men vi visar moral och kvitterar. Dock så skapar Klagshamn en del chanser, framförallt på 
hörnor och inlägg och de gör sedan 2-1 på hörna. Vi hade sedan inte kraften att nå kvittering. Nya tag 
redan på onsdag då vi möter Öja FF. 
 
F 13 med Henrik R text. 
Vår första seriematch spelades mot IF Limhamn-Bunkeflo och det blev en något darrig inledning men 
när vi väl fick ordning på spelet kunde tjejerna ta över matchen och en stabil vinst med 6-3 var 
välförtjänt och rättvist på alla sätt. 
 
P 14 och Andreas text. 
Vi mötte BK Olympic i A-seriepremiären, en match vi drog ifrån ganska snabbt målmässigt. Vi låg bra i 
försvarsspelet och tog väl vara på våra målchanser, ledde med 5-1 som mest. Ett par tuffa domarbeslut 
gjorde att BK Olympic kom tillbaka i matchen men aldrig riktigt nära, slutresultat 5-3. 
 
F 12 med Henrik R rader. 
Eskilsminne IF var motståndarna i vår första seriematch och vi fick en kanonstart där vi tar ledningen 
efter bara någon minut. Efter det tidiga ledningsmålet var vi aldrig riktigt hotade även om vi av någon 
anledning fick gästerna att ta över matchen i mitten av andra perioden då vi börjar bli ofokuserade och 
tappade spelet helt och hållet. En fin insats av alla spelare i de övriga perioderna med stundtals riktigt 
bra passningsspel och Veberöds tjejerna vinner matchen övertygande med 4-0. 
 
P 13 och Rickards text. 
Seriepremiär och lite nystart i B-serien på gott och ont. Ledning med 3-1 inför sista perioden, matchen 
slutar 3-3 efter ett sent kvitteringsmål. 
 
P 12 Vit med Marcus text. 
Första matchen denna helg avklarad! Jämn match där vi ta ledningen med 1-0. MFF kommer tillbaka 
och tar ledningen med 2-1. 
Här är det motigt för VAIF... en efterlängtad periodpaus där vi kan samla oss. Vi kommer igång igen och 
vänder matchen med en riktig kämpar insats! Utespelarna sliter riktigt hårt och vår målvakt gör några 
svettiga räddningar! Vi går upp till en 4-2 ledningen och MFF börjar hänga lite med huvudena. 
5-2 målet lägger vi säkert in i öppen kasse från mittplan, var målvakten var på väg undrar vi fortfarande! 
En riktigt kämpar insats idag!!   
Vi säger grattis till Vidar som fick sitt första gröna kort idag!  
Stort tack till 08 - killarna, Tristan och Vilmer. 
 
P 12 Svart och Daniels text. 
Då var det dags för andra matchen denna helg. 
Motståndare var Bjärred. 
Vi var inte på hugget från början, och fick inte riktigt vårt passning-spel i gång.  
1:a perioden slutade 1 - 3.  
I 2:A perioden var vi lite bättre, och vi hade fler fina skot på mål. Istället gjorde Bjärred några mål, och vi 
började hänga lite. 
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I 3:a perioden var vi trötta, men alla krigade på. 
Vi vet att killarna är bättre, men det var bara uppförsbacke i dag. Slut, förlust med 2 - 9.  
Stort tack till 08 - killarna, Isak och Hannes och Theo. Samt stort grattis till Theo, som fick Gröna Kortet.  
HEJA VAIF....   
 
P 11 med Dennis rader. 
Seriepremiären avklarad för båda lagen och vi tar lärdom, En stark öppning mot Malmö City för lag Vit 
men fokus räcker inte hela vägen. Malmö City tar en pinne och vinner på att vi tappar fokus på slutet. 
 
Lag Svart fick en bra start mot Lund Bois och har kommandot i större delen av matchen men på slutet 
blir vi stressade och tappar vår ledning när passningarna inte sitter. 
 
Vi spelar riktigt bra enkel fotboll i båda matcherna och det ser lovande ut för säsongen 
 
F 10 och F 9 text på fredag. 
Vinst 4-0 samt 3-3 för yngsta laget. 
 
P 9 Svart och Vit och Thomas text. 
En bra första speldag. 
Efter ett långt sommaruppehåll var grabbarna (och en tjej) taggade till tusen. 
Vi visade prov på disciplin och spelförståelse, det vi kanske saknade - om vi ska vara självkritiska - var 
flåset. 
Men det löste sig på bästa sätt. 
Både Dalby GIF o Lunds FF fick åka hem besvikna. Lunds FF kanske ännu mer, som stora delar av 
matchen fick spela 6-5. 
 


