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 Staffans veckorapport vecka 35 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
En underbar helg ligger bakom oss och ett väder som mitt i sommaren hela 
helgen. Började fredagskväll när Juniorlaget vinner derbyt borta mot Sjöbo IF med 2-0. 2-2 mot 
Häljarps IF i första omgången i serieledning och Linus Pettersson i ett mål form, med 4 mål gjorda  
Dvs. alla mål laget gjort. 
 
Herrar A vänder den negativa trenden med förluster och vinner borta mot Dösjöbro IF med 5-3. Besnik 
och Mattias 2 mål vardera och junioren Dante 1 mål. 
 
Toppmatch på lördag kl. 14.00 mot Rosengård FF och inför en förhoppningsvis rekordpublik när 
föreningen ska fira sitt 90 års jubileum alla ungdomslagen på plats och säkert många föräldrar också. 
 
Knatte. 
Nytt deltager rekord denna underbara lördag och 2 åldersklasser redovisade samtlig på plats och så 
såg det ut mer eller mindre rakt över. 
Långt över 100 i träning. 
Åldersklasserna 14 och 15 denna lördag 25 i träning och 3 som ej ville träna denna varma lördag haha. 
 
Delade ut reklamblad tillsammans med Amanda S till alla föräldrar om lördagens program och intresset 
verkade stort för att komma.  
 
MFF 
Ja mina vänner den förlusten svider fortfarande och till råga på allt fick undertecknad maginfluensa på 
natten och lever fortfarande på Pågens skorpor och te. Vem fan uppfann te? 
 
Djävla råttgift och längtar efter kaffe men det går ej att dricka ännu. Snittar 15 koppar per dag och 
magen har vant sig sen många år haha. 
 
Lättmjölk i flera månade hos alla supporter men nu surmjölk direkt och Uwe Rösler tackar man för 
dessa två år men ny tränare 2020 önskar 80 % i den första omröstningen. 
 
Vet ej vad undertecknad ska tycka men MFF spelet är borta efter sommaruppehållet. Det hjälper ej med 
framgångarna i EL-spelet.  
Än en gång obefintligt motstånd i dessa 7 matcher och knappt av allsvensk klass. 
 
MFF ledde allsvenskan med 6 poäng och är nu 6 poäng efter Djurgården, 2 poäng efter AIK, Hammarby 
IF samma poäng som MFF. 
Flåsande i nacken BK Häcken 1 poäng efter MFF IFK Göteborg 3 poäng efter samt IFK Norrköping 4 
poäng efter MFF och då ska alla veta att MFF tagit minst poäng efter sommaruppehållet av alla dessa 7 
klubbar! 
 
3 vinster HIF, Örebro SK samt Falkenbergs FF, 5 oavgjorda och 1 förlust 14 poäng. Djurgården 26 
poäng det säger rätt mycket. 
3 Stockholms lag i täten och undertecknads återhämtning kommer att ta längre tid än normalt! 
 
Då ses vi på lördag och undertecknad på plats hela dagen. Ska vi fira ett 90 års jubileum då ska alla dit 
även undertecknad! 
 
Med spelare och föräldrar och annan publik minst 500 till 600 på Romelevallen. 
 
Hörs på fredag om magen vill? 
 
Hälsn. Staffan 
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Här kommer en massa texter från föreningens matcher i helgen. 
Saknar bara text från Juniorlaget hoppas på fredag! 
 
Herrar A med Tommys text. 
Hampus visade vägen mot Dösjöbro IF 
Riktigt tunga poäng borta mot Dösjöbro gör att vi fortfarande är med och slåss om kvalplatserna uppåt 
med en vinst på 5-3. Johan fick kasta in handduken på lördagsmorgonen och vi hade det på känn så 
Hampus var informerad om läget, och han gör en utmärkt match med flera bra räddningar fastän vi 
släppte in 3 mål.  
 
1-0 baken efter 1 min på ett lång skott i bortre krysset som var helt otagbart för honom. Vi kvittera 
snabbt genom Besnik på en retur i straffområdet och då hade vi spelat 7 min. 2-1 kommer och genom 
Besnik i den 14 min där han avslutar ett fint anfall från oss. 3-1 gör Dante på ett långskott utifrån i det 
långa hörnet mycket fint i den 31 min. Efter detta böljar spelet fram och tillbaka och dem får ett inkast i 
den 42 min där vi är alldeles för passiva och låter deras spelar löpa in i vårt 16 meters område och 
trycker upp den i nättaket och även detta mål kunde Hampus göra något åt. I andra halvlek gör både 
Mattias 4-2 0ch 5-2 på bra djupledsspel med fina avslut otagbart för deras målvakt. Deras 3 mål 
kommer på straff i den 80 min där Hampus kommer lite fel och fäller honom och inget snack om den.  
 
Dem sista 10 min spelar vi av och tar med oss dessa 3 superviktiga poäng. Som helhet bra att vi gör 5 
mål framåt, lite onödigt att behöva släppa in 3 mål mot Dösjöbro bakåt stabilt som vanligt där Koffe var 
tillbaka efter sin avstängning och visar åter igen hur viktig han är för vårt lag. Dante gör mycket bra i 
matchen och härligt att han fick göra mål idag. På minussidan är vårt anfallsspel som vi behöver bli 
bättre på och framför allt utveckla det mer så vi har fler alternativ när vi har bollen i uppspelsfasen. Vårt 
passningsspel är fortfarande upp och ner där vi slarvar mycket. Vårt press spel måste bli bättre på hela 
banan och balansen i våra lagdelar behöver också jobbas med. 
 
Tycker vi jobbar på bra i matchen och det var väldigt varmt som gjorde att tempot ibland gick ner i 
matchen. Skönt att hitta tillbaka till vinnarspåret nu inför lördagens tuffa match hemma mot Rosengård 
kl. 14.00 och då vi också firar 90 år med mycket Aktiviteter under hela dagen (Se Hemsidan) Inga nya 
avstängningar och så får vi se vad som händer med Johan i veckan, Viktor kommer fortfarande att vara 
borta ett par veckor till. Vi ses till lördag och så hoppas vi på en stor publik som hejar fram vårt VAIF till 
en ny trea. 

Nedan har ni en laget och målen mot Dösjöbro IF och info om dem spelare som inte spelade idag. 
Johan målvakt och Viktor är skadad. 

Dösjöbro IF - Veberöds AIF 3-5 (2-3) 

2019-08-24 Höllvikens IP, 41 betalande. 
01´ 1-0 Patrik Pavlovic 
07´ 1-1 Besnik Rustemaj 
14´ 1-2 Besnik Rustemaj 
31´ 1-3 Dante Kolgjini 
42´ 2-3 Marcus Gunnarsson 
53´ 2-4 Mattias Jönsson 
67´ 2-5 Mattias Jönsson 
80´ 3-5 Tim Hörtewall “straff” 

Startelvan: 
1 Hampus Ekdahl, 3. Joel Vom Dorp, 8. Martin Pintaric, 5. Ted Hörman, 6. Eric Skiöld, 7. Kristoffer 
Lindfors (K), 9. Alvaro Olguin Maldonado, 10. Mattias Jönsson, 11. Besnik Rustemaj, 13. Dante Kolgjini, 
17. Filip Qvist 
Avbytare: 19. Axel Pettersson, 2. Hugo Lindelöf, 4. Maciej Buszko, 15 August Jönsson, 21 Mateusz 
Wier 

F 15 med Jennys rader. 
Äntligen dags för seriepremiär borta mot FC Champions.  29 grader varmt och strålande sol, kan det bli 
bättre? Vi börjar matchen med bra intensitet och rullar in 0-1 efter bara några minuter.  Vi fortsätter att 
skapa målchanser men bollen vill inte in. I tjugonde matchminuten blir vår anfallare fälld precis utanför 
straffområdet och olyckligtvis bryter hon nyckelbenet. Vi blir såklart alla skärrade och det är svårt att få 
igång tjejerna, en välbehövlig extra vattenpaus kommer mycket lämpligt för vår del. Dels kan vi 
bestämma oss för att vi ska fullfölja matchen och dels att vi ska fortsätta offensivt tillsammans som ett 
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lag och ta tre poäng för vår kompis som är på akuten! Tjejerna lyfter sig och i halvlek leder vi med 5-1. 
Fortsatt pepp i halvtid. Mycket vätska och energi i tjejerna och i andra halvlek spelar vi ut rejält! Vi testar 
nya positioner och när slutsignalen ljuder kan tjejerna stolta meddela lagkamraten på akuten att de fixat 
tre poäng. Slutresultat 16-1, med 10 olika målskyttar varav tre gör hattrick! 

Ny vecka framför oss och ny match redan på onsdag! 
 
P 14 och Andreas rader. 
Vi mötte Kulladals FF i söndags och Gr A. Tog klar ledning med tre mål, Kulladals FF reducerade två 
gånger, efter det gjorde vi tre mål till, blev aldrig riktigt oroligt.  
Bra insats av alla spelare, bra anfallsstyrka med 5 målskyttar. 
Slutresultat 6-2. 
 
Andreas igen. 
Vi mötte Stehags AIF i C-seriepremiär, första matchen för klubben för ett par nya spelare. En jämn 
match där vi tog övertag i början, tappade tyvärr ledning 3-1 till förlust 5-3 efter snabba mål i slutet av 
matchen. Bra inställning men lite mer att önska i passningsspelet till kommande matcher. Tack för 
spelarlån Ludvig, Zack och Viggo Lloyd från U 13. 
 
F 13 med Henriks text. 
I söndags spelade vi bortamatch mot Skurups AIF och det var inte någon av våra bättre matcher. 
Matchen vinner vi visserligen utan några som helst problem med 4-0 men vi hade kunnat vinna mot 
detta lag med betydligt större marginal. Hemmalaget drar ner tempot rejält och vi faller tyvärr in i detta 
långsamma spel och får av den anledningen inte igång något passningsspel. Nästa helg kommer det att 
bli betydligt högre tempo när vi möter ett av seriens bästa lag och då kommer matchbilden att se 
annorlunda ut. 
 
F 12 och Henrik igen. 
Hemmamatch mot Husie IF och förutsättningarna var inte dem bästa eftersom många av våra spelare 
hade lämnat återbud av olika anledningar. Men trots värmen och endast en avbytare kunde tjejerna 
ändå styra matchen och stundtals spela en riktigt fin fotboll. En bra insats från alla lagdelar och vi vinner 
matchen med 7-1. 
 
P 12 och Marcus text. 
Två matcher i helg, tyvärr gav Lunds BK återbud 2 timmar innan matchstart. 
 
Match mot Staffanstorp United FC. Vi hamnar 2-3 meter ifrån våra motståndare i stort sett under hela 
matchen vilket gör det lättare för dem att rulla boll. Ska tilläggas att Staffanstorp var ett riktigt starkt och 
bra lag. Det vi tar med oss efter helgens match att trots underläge genom hela matchen så fanns 
kämpaglöden kvar genom hela matchen. Ett stort grattis till Tristan som fick matchens gröna kort.  
 
P 11 med Dennis text 
Helg två och två matcher spelade. 
Lag Vit mot BK Höllviken  
Vi Mötte ett duktigt BK Höllviken tropisk värme. Idag körde vi på hög press som en väl inoljad maskin 
och lyckades få in flest bollar på en duktig motståndarmålvakt. Bra kommunikation på plan. Vinst 4-1 
 
Lag Svart mötte BK Lödde. 
Vi var taggade och fick spela en riktigt bra match där vi förde matchen i stor utsträckning, tyvärr föll vi 
tillbaka lite för mycket efter vi gjort ett mål och öppnade upp oss för snabba kvitteringar. 
Snacket i laget blir bättre för varje match och vi lyckas hålla den positiva andan uppe. 
Vi jobbar vidare med kommunikation och att hålla bollarna på marken och få igång passningsspelet, 
Förlust på udda målet inte helt rättvist. 3-4. 
 
F 10 och F 9 med Mårtens rader. 
På lördagen spelade yngre laget borta mot ett, skulle det visa sig, överlägset TFF. 
Trots idogt slit så fick vi se oss besegrade med inte mindre än 8-0. 
På söndagen var det äldre lagets tur (förstärkta med revanschsugna töser ur yngre laget) som tog sig 
an Gislövs IF på bortaplan. 
Gislövs IF är laget vi verkligen ser fram emot att möta då spelet brukar vara ganska jämt. 
 
Vi har dock aldrig lyckats vinna på deras hemmagräs vilket vi ändrade på i helgen. 
Efter en tajt match i tryckande medelhavsvärme kunde vi high-five en 1-0 seger٦ 
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P 10 och Jespers text. 
Sydvästra A Vaif vs LB07 7-2 
 
Duktiga LB kom till ett sjukt varmt Veberöd.  
 
LB07 blev sönderlästa av killarna idag. Vi gjorde allt rätt i den första perioden och gick till välbehövlig 
vila med 4-0 efter första. I den andra började vi som vi slutade, men sakta med säkert började LB07 
komma in i matchen och tryckte ner oss långt ner i banan. Glädjande så tog vi tag i taktpinnen och 
hittade tillbaka till vårt spel och kunde spela ut och vinna ganska så säkert med 7-2. Bra jobbat killar. 
 
Sydvästra B VAIF vs Löberöds IF 5-2  
Ett lag som vi aldrig har mött tidigare, ett duktigt Löberöds IF som vill spela bollen mellan lagdelarna. 
VAIF var hungrigare idag, vi var ett strå vassare på varje lagdel. Vi rullade runt bollen och Löberöds IF 
fick jaga. Blev en del snygga mål och bra räddningar från båda målvakterna. Bra jobbar killar. 
 
P 9 och Thomas text. 
Ett mycket trivsamt besök i Furulund. Trots att 5 killar anmälde sig sjuka dagen innan.  
Vi fick 7 killar (o tjej) som var taggade till tusen. Genomförde matchen på ett mycket positivt sätt. 
Bländande passningsspel och målchans i nästan varje anfall.  
Ett tecken på att vi är på rätt väg.  

P 9 med Richards rader. 
I söndags var vi och besökte Stångby (Tornvallen), där killarna möte Torns IF. 
Killarna spelade riktigt bra fotboll, detta trots att det var väldigt varmt.  
Vi hade ett utomordentligt bra passningsspel, som killarna använde sig av för att skapa möjligheter. När 
möjligheten sen kom gick de direkt på mål. Killarna skapade många och bra målchanser. 
 
P 8 i IF Löddes knatteserie och Jessicas text. 
I helgens hetta var det dags för P 8 att ha hemmaomgång med Lödde. 
Vädret var på topp och spelarna var taggade kiosken var laddad med massa godsaker. 
Efter lång ledighet från matcher var killarna taggade men nervösa. 
Motståndarna denna dagen var Dalby G, Torns IFIF, Bjärreds IF och Värpinge IF 
. 
Pågarna spelade fin fotboll med många passningar men tappade lite fokus. Det berodde nog på vädret. 
Totalt 4 matcher med fin rolig fotboll där pågarna växer i sina roller mer och mer. 
Vi går härifrån med 1 vinst 3 förluster. 
 
Vi ledare är så stolta över killarna att dem orkade att spela i hettan. 
Vill även säga ett stort tack till våra duktiga domare som idag var Lova och Toby. 

 
 

 


