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 Staffans veckorapport vecka 39 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tisdag 22 september och nu mindre än en månad till säsongen 2020 är över. 
 
Herrar A förlorar även  mot FBK Balkan med 2-0. 
Gör en godkänd match framförallt i första halvlek men bränner 3 bra målchanser, tyvärr. 
 
Straff i andra halvlek och FBK Balkan tar ledningen sedan frilägesutvisning på lagkaptenen Kristoffer 
Lindfors och strax därefter 2-0 till FBK Balkan som leder serien. 
 
Om det är Gud eller annan religiös ledare som lagt en hand över Veberöds AIF vet ej undertecknad 
men för andra helgen på rad går alla andra resultat till vår fördel. 
 
Förra helgen och Tomelilla IF vinner sin första match borta mot Råå IF med 4-1 och denna helg tar 
IFK Simrishamn sin första seger hemma mot Kulladals FF och vinner med 2-1. 
Gör 2-1 i matchminut 94 på frispark som målvakten tappar och spelare framme och sätter dit den och 
sen blåser domaren av matchen. 
 
En otroligt spännande avslutning med 2 omgångar  kvar.  
 
IF Lödde klart med nytt kontrakt och 13 poäng (kommer ni ihåg vem som skrev 13 poäng behövs?) 
 
Undertecknad har räknat fram o tillbaka och i teorin kan 10 poäng räcka, men för att inte få 
hjärtstillestånd bör fortfarande en vinst till för att säkra kontraktet. 
 
En fördel till i denna avslutning är att GIF Nike möter Kulladals FF i sista omgången! 
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Kulladals FF 
 

9 2 1 6 7 21 -14 7 
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Råå IF 
 

9 1 3 5 8 17 -9 6 
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IFK Simrishamn 

 
9 1 3 5 11 21 -10 6 

12 
 

Tomelilla IF 
 

9 1 2 6 9 19 -10 5 

Omgång 9. 
VAIF                  10 poäng. 
GIF Nike              8 poäng. 
 
Kulladals FF        7 poäng. Kval. 
 
Råå IF                   6 poäng. Nedflyttning. 
IFK Simrishamn    6 poäng. Nedflyttning. 
Tomelilla IF           5 poäng. Nedflyttning. 
 
Ja som ni ser VAIF ej inte helt klara för att slippa direkt nedflyttning, men detta kommer ej att ske. 
Otroligt spännande med 2 omgångar kvar! 
 
Alla 6 lagen riskerar att åka av division 3, men också så att alla 6 lagen kan klara sig kvar utan att ens 
få kvala. Olidligt spännande skulle Peter Harrysson sagt. 
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Undertecknads drömscenario. 
Kommande helgs viktiga matcher. 
Torsdag 24/9 kl. 19.00. IFK Trelleborg-Veberöds AIF. Tyvärr tror undertecknad att det blir 0 poäng. 
Kvar på 10 poäng. 
Lördag 26/9 kl. 14.00. Kulladals FF-Tomelilla IF. Kulladals FF vinner och upp på 10 poäng. Sämre 
målskillnad. 
Lördag 26.(/9 kl. 15.00 IF Lödde-GIF Nike. Vinner IF Lödde och GIF Nike kvar på 8 poäng. 
 
Sista omgången 3/10. 
Veberöds AIF-Högaborg BK. Resultat? Veberöds AIF slutar på 10, 11 eller 13 poäng. 
GIF Nike-Kulladals FF. Hör och häpna kvittar för Veberöds AIF kommer ha 1 av dessa 2 lag bakom 
oss ändå om kommande helgs resultat går vår väg igen! 
 
Bara att få skriva detta lättade trycket direkt! 
 
Truppen mot IFK Trelleborg på torsdag kl. 19.00. 
Hampus Ekdahl (MV), Johan Jönsson (MV), Isac Munthe, Joel Von Dorp, Eric Skiöld, Viktor 
Björk, Hampus Isberg, Henrik Ilmanen Brynell, Axel Petersson, Besnik Rustemaj, Selmir 
Halilovic, Fredrik Persson, Ted Hörman, Filip Qvist,  Andreas Holmstedt, Mattias Jönsson, 
Martin Pintaric, Maciej Buszko.  
 
Damer A. 
För undertecknad något överraskande med en seger mot serieledaren i Hörby FF med 1-0. 
 
Läs Niklas text. Nu väntar ny svårt motstånd i Gärsnäs AIS som nu ligger i vinnarspåret att vinna 
serien  och inga förluster ännu! 
Nu får vi se om Veberöds AIF kan vinna även denna match på lördag? 
 
Ungdomsfotboll. 
Då förlorar både U 15 samt F 14 sina matcher, men full respekt från motståndarlagen som maxar sina 
trupper för att gå segrare ur dessa matcher. Full respekt för våra 2 VAIF lag var ordet. 
 
Mest glädjande resultat denna helg var när resultatet från U 19 matchen borta mot Lilla Torg FF kom 
och resultatet 2-5. 
 
U 19  nu nästan uppe på säker "mark" med 9 poäng och kan säkras till 100% på lördag kl. 15,00 och 
Romelevallen med matchen U 19-Staffanstorps United FC. 
 
Slår ett slag för denna match och önskar stor publik som kan stötta killarna! 
 
Ja mina vänner vi står inför en historisk vecka när undertecknad får uppleva för första gången att 
föreningens lag ska mer än 30 matcher för att vara exakt hela 31 matcher och det har aldrig hänt 
under undertecknads tid som matchläggare. 
Från ikväll kl. 19.00 matcher varje dag so tar slut på söndag kväll ca 18.00! Mäktigt. 
 
Alla 25 lagen ute i spel med få undantag. P 7 3 lag ska spela 6 matcher. F 7 med 1 lag ska spela 2 
matcher och också en vecka där vi försöker lägga in en del uppskjutna matcher på grund av 
sjukdomar för ett par veckor sedan. 
 
Tråkigt men måste i en del fall göra intrång på andra lags träningstider.   
Bett ungdomsledare som ska spela att i god tid ge er information om detta. 
 
Hälsar Staffan 
 
 
 
 
 
Helgens matcher och massor av texter som alltid. 
 
Herrar A med Tommys text. 
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Tung förlust hemma mot Balkan med 2–0   
En tung lördag där vi förlorar med 2–0 hemma mot FBK Balkan efter en första halvlek som är mycket 
bra från vår sida. Vi ligger rätt och skapar flera stora målchanser mot dem, men tyvärr är vårt 
målskytte inte med oss just nu då vi missar många klara lägen i våra matcher nu. 2 mål på dem sista  
4 matcherna talar väl sitt klarspråk, och vi skulle absolut gjort 1–2 mål i första halvlek och då har vi en 
boll inne också som domaren blåser bort för hands som man verkligen kan diskutera  om det var rätt.  

Johan var tillbaka i målet och hade inte mycket att göra i första, men betydligt mer i andra och han var 
mycket bra med många fina räddningar. Som sagt en bra första halvlek som vi inte följer upp i den 
andra, där FBK Balkan är mycket rappare och spelar förbi oss flera ggr i matchen.  

Kändes som vi inte var med när domaren blåste till spel i andra, där vi har väldigt svårt att behålla 
bollen inom laget och vi spelade bort mycket boll som gjorde att Balkan kunde ta över matchen.  

FBK Balkan är ett mycket spelskickligt lag som leder serien rättvist och det klart bästa laget och som 
leder serien rättvist och det klart bästa laget och vinner den. 1-0 kommer på straff i den 54 min där 
dem inte gör något misstag, och 2-0 gör dem i den 79 min på ett inspel till deras FW som enkelt lägger 
in den i bortre hörnet.  

Med Koffe utvisad och vi går ner på tre där bak sista 15 min så blir det tufft mot ett sådant bra lag som 
FBK Balkan, och närmare än en nick i ribban kommer vi inte. Klart man blir bekymrad när vi gör en 
sådan bra första och sedan en mycket sämre andra!  

Varför det blir så har nog många förklaringar och vi får analysera detta till veckan och bita ihop då det 
redan är match borta mot IFK Trelleborg på torsdag 19.00. Vi får tyvärr Koffe utvisad som gör att han 
inte spelar på torsdag, och som jag tycker är en av våra bästa spelare just nu. 

Även här får vi fundera hur vi gör med backlinjen till torsdag då han är borta. Resultaten nedan går 
fortfarande vår väg, men vi behöver ta poäng nu och det är endast två matcher kvar, så spänning finns 
och blir över.  
 
Plus till vårt försvar som fick slita hårt matchen igenom och Johan i målet, även Axel tycker jag har 
växt dem sista matcherna och gör det bra. Henke och Isberg i mitten sliter hårt och gör det bra, fastän 
dem alltid inte får den hjälp dem skulle ha.  
Nya tag nu på torsdag så får vi hoppas på det bästa och att vi kan ta dem sista poängen som behövs. 
 
Nedan har ni målen mot FBK Balkan och info om dem spelare som inte spelade idag. 
 
Agge studier i USA, Andy axelskadad, Linus fotskada och Daniel tum skadad, Hugo sjuk, Philip jobb. 

Veberöds AIF – Balkan 0–2 (0–0) 

2020-09-19 Romelevallen A-plan, 50 betalande. 

54´ 0–1 Sebastian R “straff” 
79´ 0–2 Andrej S 

Damer A med Niklas text. 

VAIF-Hörby FF Dam Div.4 Södra 1-0. 
Spelare i VAIF: Minna Wetterling, My Rosen, Basma Abenar, Klara Bring, Cornelia Bildtgård, Nellie 
Nordin, Elin Nilsson, Lova Sjöblom Wolfbrandt, Elin Öjerholm, Elin Nilsson, Elin Ullner 1, Linn Olsson, 
Moa Nordgren, Camilla Barkblad, Martina Nilsson och Emma Larsson. 

  

Serieledande Hörby FF på besök i Veberöd. Vi har pratat mycket om vårt defensiva spel och det var 
också det vi tryckte på då vi trodde att det skulle vara vägen till framgång. Vi pratade också om att 
behålla lugnet och ha tålamod i vårt anfallsspel. 
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Första halvlek är lite upp och lite ner i vårt anfallsspel, vi spelar oss ofta fint ur deras första press. 
Tyvärr förvaltar vi inte det på ett bra sätt. Vi spelar med väldigt små marginaler vilket gör att vi ganska 
ofta tappar boll i uppspelsfasen. Det som är oerhört glädjande är att defensiven stämmer väldigt bra. 
Matchen är ganska jämn, kanske med ett litet bollövertag för gästerna. Vi skapar några halvchanser 
och de några men vi är där och stör hela tiden.  

Halvleken slutar 0-0. 

I paus pratar vi om att löpa mer för att göra oss spelbara med större marginaler och att vara noga i 
vårt passningsspel. Annars bara fortsätta komma på försvarssida, hitta rätt i positionerna och jobba 
hårt. 

Andra halvlek ser i stort sett ut som första med den skillnaden att spelarna tagit åt sig det vi pratat om i 
paus. Nu kommer vi fram till klara målchanser och förutom att vi sätter 1-0 i 60 minuten har vi ett par 
nickar strax över och ett par skott från nära håll som går utanför eller räddas av deras målvakt. Hörby 
FF har också en del chanser men vår defensiv för dagen är näst intill 100%.  

En riktigt bra genomförd laginsats med några individuellt starka prestationer gör att vi vinner matchen 
och håller nollan mot ett tidigare obesegrat Hörby FF.  

Detta är en prestation som visar att vi är på väg i rätt riktning och att hög träningsnärvaro ger goda 
resultat! 

U 19 och Henriks rader.      Lilla Torg FF – VAIF U19 

Lite annorlunda omgivning eftersom vi spelade mitt i Malmö. Kronprinsen på ena sidan och Turning 
Torso om vi tittade västerut. Charmig idrottsplats men tyvärr spel på konstgräset istället för 
naturgräset. Tycker vi är laget som tar tag i matchen direkt.  
 
Vi spelar oss genom laget medan Lilla Torg spelar långt på sina anfallare. Vi gör 0-1 efter ca 7 min 
och 0-2 efter ca 15 min.  
 
I en omställning där vi går bort oss kommer spelare fri som hakas upp lite och det blir straff. 1-2. Innan 
halvtidsvilan gör vi både 1-3 och 1-4. De enda chanser de skapar är när vi gör misstag. Om vi bara är 
fokuserade i andra halvlek så ska vi åka hem med 3p. I början av andra flyttar de fram spelet och 
reducerar till 2-4, efter ett misstag från oss.  
 
Det är lite svajigt ett tag men sedan tar vi tag i spelet igen. Vi gör 2-5 efter otroligt snyggt 
passningsspel och skott i bortre krysset. Matchen var över i och med detta. 
 
Oerhört glädjande att vi gör många mål och på många olika sätt. Inspel från kanten, back som följer 
med i anfall, skott utifrån. Bra inställning inför matchen hos alla!  
 
Vi är det bättre laget och fullt rättvis seger. Vi är inte helt klara för spel i div 2 även nästa år men detta 
ska vi inte tappa.  
Match hemma mot Staffanstorp United FC på lördag. Välkomna ner alla ör att stötta killarna i denna 6 
poängsmatch! 
 

U 15 Skåne med Jims text.      P15 Skåne C, VAIF - LB07 1-2 

Seriefinal och första förlusten mot ett duktigt LB07.  

Vi spelar exakt samma formation, exakt samma spelidé med överbelastning i exakt samma ytor, så 
det var två lag som tog ut varandra helt centralt så matchen i sig bjöd inte på något skönspel utan 
mest en kamp. 

 

Undertecknads kommentar om LB 07.  
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Respekt hade LB 07 som kom med en spelare 2 meter lång och spelandes i LB 07 U 17 Nationell 
serie. Killarna och föräldrar i LB 07 hade aldrig sett killen innan matchen.  

Ej "fusk" men kan ifrågasättas av många orsaker enligt undertecknad. 

Hur viktigt är det att vinna en serie komma upp i Gr B nästa när killen ej spelar i laget? 

U 15 Sydvästra Gr C och Jim igen.    P15 Sydv C, VAIF - Lilla Torgs FF 3-3 

Vår klart bästa match i den här serien. Vi ligger under med 1-3 men orkar att komma tillbaka och få 
med oss en poäng. 
Vi är fortfarande obesegrade i serien vilket är starkt av grabbarna. 

F 14 med Henriks text. 
I lördags spelade vi match mot FC Rosengård och det är alltid tufft och inspirerande att möta detta 
duktiga lag. Vi inleder matchen mycket bättre än sist vi möttes och tjejerna sliter verkligen för varandra 
och trots att gästerna tar ledningen i början av matchen så är det ingen som hänger med huvudet.  

Även om vi får jaga mycket boll så kan vi med jämna mellanrum visa att vårt spel också håller en hög 
nivå. Vi förlorar förvisso med 4-1 men vi är mer än nöjda med inställningen och den höga lagmoral 
som tjejerna visar upp. 

U 14 med Andreas rader.     Söndag och bortamatch mot IFK Malmö. 
En viktig match för att hänga på toppen Vi börjar bra och gör 1-0 tidigt i matchen. 
Och efter det känns det som att killarna trodde det skulle rulla på .Men vi kommer ner i deras tempo 
och låter och låter de styra spelet.  

Ligger på hälarna och hamnar efter nästan alla positioner på plan.  

De gör 1-1 precis innan vilan. Sen spelar vi bättre, men kommer inte ändå inte upp till normal nivå. 

En mentalt jobbig match  som vi till slut vinner  med 3-2 och har fortfarande full pott. 

U 13 Sydvästra Gr A och Jims text.  P13 Sydv A, VAIF - FC Bellevue 0-8. 
Lite individuella misstag och felbeslut så var det 0-4 efter halva första. Spel med en man mindre i 20 
min och ett par spelare borta gjorde att vi blev uddlösa i matchen och hade svårt att etablera något 
anfallsspel.  

Dock stor eloge till grabbarna att man kämpar vidare och inte ger upp. 

Andra perioden blev 0-1 och tredje perioden 0-3 är bra perioder vi tar med oss. 

U 13 med Dennis rader VAIF:s 08;or. 
Idag tog vi emot Harrie FF hemma i 9manna, en tuff match där vi inte riktigt fick vårt eget spel att 
fungera och Harrie var numret större i kläderna. Harrie FF åkte hem med vinst 5-2. 

Vi fortsätter träna vidare och vi var starka och spelade upp oss genom hela matchen, tyvärr räckte det 
inte hela vägen. 

Vi tar en del lärdom om att vi måste våga kliva in framför vår motspelare även om de är mer en ett 
nummer större. 

P 12 och Dennis igen. 
Vi tog även emot Linero IF på hemmaplan i 7-manna. Linero började starkt och satte många snabba 
mål där vi inte riktigt var på tårna. Ett hungrigt Linero fick åka hem med en vinst men vi ser positivt på 
vår spelutveckling och även här höll vi huvudet högt och fokuserade på vårt spel. 
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Vi spelade bättre boll ju längre matchen gick och det var en positiv utveckling. Riktigt bra kämpat av 
grabbarna och nästa gång ska spelet från sista perioden komma redan i första period 

F 11 med Mårtens text. 
Mårten borta med jobb och mailar uddamålsvinst mot Borgeby FK samt en match inställd då 
motståndarna hade för många sjuka för att kunna spela. 

P 11 med Jespers text.            Sydvästra VAIF vs Löberöds IF 
Första gången som vi möter Löberöds IF (Var ligger det ens?!?). 

Vi gick igenom för killarna vad som gällde i denna match, våga ta ansvar. 

Tyvärr så bjöd inte Löberöds IF upp till någon match utan våra killar kunde spela ut Löberöds IF efter 
noter. 
Märkbart var att Löberöds målvakt hade flest skott på mål från sitt egna lag  från eget straffområde, ja 
och det är sant, och då förstår ni säkert i hur tråkigt dom spelade. 

Jaja, vi gnuggar vidare. Bollinnehav 99-1% till VAIF Hahaha!   

Sydvästra P12 Sjöbo IF vs VAIF. 
Mitt i veckan match, det var länge sen. På uppvärmningen så märkte man att killarna var sjukt heta för 
dagen.  

Sjöbo IF skulle få det tufft. Vill nog på ett ödmjukt sätt säga att vi spelade vår bästa match för i år.  

Vi var sjukt aggressiva i vårt positionsspel, vi höll i bollen och hittade varandra på ett föredömligt sätt.  
Sjöbo IF fick mestadels jaga boll och spelare. Alltid kul att visa upp grannbyn hur man spelar i VAIF. 
Bollinnehav 80/20 till VAIF. 

F 9 med Helenas text. 
I söndags tog vi VAIF:s  flickor 9 emot IFK Simrishamn hemma för första gången. 

Det är inte riktigt samma lag vi möter nu som förra "terminen" och vi vet inte helt varför? 
För andra helgen i rad möter vi dessutom  tjejer där hela laget är födda 2010, inte heller  det vet vi 
varför. 
Vi tror att vi spelar i en serie för tjejer födda 2011, för vårt lag är ju ca 50/50 tjejer födda 2012& 2011. 

Det spelar lite roll  för det kan vara enorm skillnad både på längd & bredd på en tjej  i årskurs 2 jämfört 
med årskurs 4. 

Målvakten i vårt lag tycker också att det är skillnad på skott från en åttaåring eller tioåring. 
Oavsett detta spelar våra tjejer riktigt bra fotboll. 
Efter första perioden stod det 0-0 och det var jämt  och riktigt bra spel. 

Tidigt i andra perioden gjorde IFK Simrishamn mål, men strax därefter  vi! 
Sedan gjorde en mycket duktig spelare i IFK Simrishamn  tre mål på rad helt ensam och i snabb takt. 

Våra tjejer lät henne vara alldeles för ensam och länge med bollen, något vi snabbt fixade till sedan. 
Vi gjorde  sedan 2 mål och hade mängder  med bra inspel passningar och skott på målet - men inte 
turen med oss. 
Matchen slutade 5-3 till IFK Simrishamn men vi gick hem  nöjda med vår insats och har bra grejor vi 
ska träna på i veckan 

P 9 med Jessicas text. 
Fredag kväll och dags för match. Motståndarna stod Malmö City FC.  

Det var härligt väder.  När motståndarna kom så var det första dem sa, så fint här är! 
 
Ledaren tog en bild av Romelevallen! 
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Vi fick igång ett  fint spel med passningar där vi använde backarna till hjälp i många situationer. 
Killarna drev bollen vid rätt situationer, många fina skott och mål. Mycket snack mellan spelarna. 
Andra halvlek var helt och hållet vår. 
I sista halvleken så var det ganska jämt mellan lagen. Båda lagen spelar fin fotboll, vår målvakt gör 
sådana räddningar att man som ledare får rysningar. 
Våra föräldrar var helt inne i matchen på ett fantastiskt sätt. Vi räknar inte poäng men det var ett 
ganska jämnt resultat. 5-6. 
 
Ett härligt lag och ledare som tackade på ett fint sätt!! Vill även tacka Lova som dömde vår match, 
kanon domare! 
 
Söndag match igen, dags för oss att köra till Linero. 
  
Matchen startar och vi har spelet från start. Killarna gör det återigen med passningar, tittar upp och 
nyttjar backarna. Detta sker hela tiden. Gräset är blöt och killarna glider ganska ofta.  
Vi spelar tre kanonbra halvlekar. Vilka skott, mål, räddningar, passningar, hjälper varandra, killarna 
pratar hela tiden.  
 
Rör sig så att det blir ett bra anfall med passningar. Vårt sista mål skjuts från vårt eget mål!!! 
Efter denna helg så är vi ledare mer än nöjda med vad våra killar har presterat men vi är alltid nöjda !! 
En härlig fotbollshelg. 

Knatte med Jessicas rader. 
Underbart väder som nästan alltid när det är knatte🌞 P 8 var ej närvarande denna lördag, dem 
spelade match. 

Det var ca 69 knattar på plats. En del var fortfarande sjuka även några ledare. 
 
Härlig stämning på plan med mycket spring bland barnen och mycket skratt. 
 
Lennart Fridh hjälpte till med Boll och Lek. Vill tacka Markus Nilsson som tog sig an även F6 när Elin 
var borta. 
3 lördagar kvar . Den 10/10 är det knatteavslutning 😊 
 
 


