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 Staffans veckorapport vecka 40 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Då var seriespelet i småklubbsserierna färdigspelade för denna säsong och kvar att finns en massa 
spännande kvalmatcher och ett fantastiskt spännande avslut av årets Allsvenska. 
 
Herrar A och förlust mot Lilla Torg FF med 2-1, men det hjälpte ej Lilla Torg FF som var sämst av de tre 
platserna som gav en 3;e plats i serierna och färdig spelade för denna säsong. 
 
Herrar A också en förlorare då förlusten gjorde att VAIF blev sämsta tvåa och förlorade fördelen med 2 
hemmamatcher, tyvärr som gick till VMA IK och BK Flagg. 
 
På lördag VMA IK borta och sedan hemmamatch mot Rydsgårds AIF och till slut bortamatch mot BK 
Flagg. Samtliga kl. 14.00 och lördagar. 
Detta blir tufft! 
 
A-laget de två senaste säsongerna nästan identiska båda vårarna betydligt fler poäng än på hösten. 
 
2019 42 poäng, 2018 45 poäng båda åren med en andra plats i serien. Med beröm godkänd. 
 
2019. 13 vinster 3 oavgjorda 6 förluster 43-30 i målskillnad 42 poäng. 
2018. 14 vinster 3 oavgjorda 5 förluster 51-25 i målskillnad 45 poäng. 
 
Det spännande avslutningen i division 3 Södra Götaland blev förutom Kvarnby IK också Södra Sandby IF 
samt FC Trelleborg nedflyttade till division 4 och BK Flagg till kval då laget överraskade med att spela 1-1 
mot GIF Nike och den poängen gjorde att laget klarade sig från nedflyttning direkt. 
 
Ungdomslagen. 
Fortsatta framgångar även denna med enbart vinster för de lag som spelar i serie med tabell. 
P 15 samt F 15 ej i spel.  
 
Vinst för U 19, P 14 Svart, P 14 Vit, F 13 samt P 13. 
 
Serieledning för U 19 samt F 13, men fler spelade matcher än övriga lag i toppstriden. 
 
F 13 med GIF Nike som i princip flyttar alla matcher hemma som borta. Skyller på få spelare i mail till 
undertecknad och Låtta och vi vill naturligtvis spela matchen, men när detta blir ett mönster varje vecka 
och deras lag har enbart vinster då är något fel enligt undertecknad. Måste man vinna serien till varje pris 
med inlåning av tjejer som spelar i A grupp?  
Just nu GIF Nike 2 matcher färre spelade än övriga lag, inte konstigt med dessa ständiga flyttningar av 
matcher! 
 
Har även en "gås oplockad" med Bjärreds IF som ej kom till match mot P 12 förra veckan, uteblev helt 
enkelt inte ett SMS eller annan info. 
Laget hade via ledare önskat att flytta match från helg till vardag och VAIF fick STORA problem med att 
hitta en domare. (fråga Camilla) 
 
Till sist fick undertecknad be Tommy seniortränare om att få loss Mateusz från träningen för att döma. 
Tommy svarade ok! 
Sen kommer inte Bjärreds IF till matchen! 
 
Har skrivit till Bjärreds IF:s ungdomsordförande om varför laget uteblev? 
Inget svar ännu. 
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Ja mina vänner i föreningen en utomhussäsong med seriespel som började första helgen i april och nu 
ska avslutas i oktober.  
 
För att vara exakt återstår 45 matcher samt 10 matcher i IF Löddes knatteserie som avslutas på lördag. 
 
Det kommer till slut att bli ca 400 matcher med VAIF på planen plus 80 matcher i IF Löddes 
knatteserie.  Imponerande var ordet! 
 
Romelecupen. 
Helt otroligt visar idag tisdag den 1 oktober på anmälda lag 113 till antalet och då har vi passerat 50 % av 
antal lag då "taket" är ca 220 lag till slut. 
 
Pojkar födda 11 och 12 utökas till 20 lag i respektive åldersklass istället för 16. 
 
Sen vet vi som arrangör att fylla de äldre åldersklasserna är lika tufft varje år och hoppas på hjälp av er 
ledare som känner lag och ledare att komma hit. 
Vi väntar dock med er hjälp till seriespelet utomhus är slut. Idag är det 110 dagar till första 
speldag! 
 
Hörs på fredag och denna helg är hela 28 matcher med VAIF på planen. Samtliga VAIF lag ut i spel från 
Herrar A till 5 lag i IF Löddes knatteserie förutom U 19 som än en gång står över i en haltande serie med 
2 lag som hoppade av redan efter lottning. 
 
Hälsar Staffan 
 
Texter från 95 % av helgens alla matcher. 
 
Herrar A med Tommys text. 
Matchen borta mot Lilla Torg fanns fortfarande chansen att bli bästa två och gå rakt upp, men då skulle vi 
vinna och framför allt skulle två andra lag inte vinna sina matcher och det visste vi skulle bli mycket svårt 
att de inte gjorde. Så blev det också att de andra vann sina matcher klart och vi kunde inte knyta till 
säcken mot Lilla Torg som rättvist vann matchen mot oss. Fick under matchens gång löpande info hur 
läget var och förstod tidigt att det inte skulle gå att bli bästa två. Till matchen hade vi Joel och Ted sjuk 
och Magic bortrest som gjorde att vi fick in ytligare en junior som fick göra A lags debut och det var 
Ludwig Söderberg som spelade de sista 10 min och gjorde det bra. Första halvlek skall vi glömma så fort 
som möjligt då vi inte var bra, samtidigt som jag tycker att Lilla Torg spelade mycket bra i första halvlek, 
och de är absolut ett av seriens bästa lag. Andra halvlek är bättre och framför allt de sista 20-25 min där 
vi krigar och jobbar hårt som vi skulle gjort redan från minut 1 i första. De sista två matcherna har liknat 
varandra där vi inte är på tårna från start och hade jag vetat varför det blir så . Då vi hade så klart gjort 
något åt det. Vi gör 2-1 genom Besnik med ca 15 min kvar och vi går verkligen för det, men fler mål blir 
det inte. Ett stort plus till Hugo i mitten som jag tycker gör sin bästa match för året, och till Koffe som alltid 
håller en hög nivå. Nu var vi redan klara för kvalet och kanske det spelade in lite idag, när det gällde 
inställningen till matchen. Nu inväntar vi lottningen på måndag för att se vilka våra tre motståndare blir, 
kanske Daniel Lindgren (förre VAIF tränare) med sitt BK Flagg, eller min gamle klubb Rydsgård AIF! Vi 
får väl samla oss denna vecka nu som kommer, och se till att alla är friska och hela och göra ett 
superkval som kan ta oss upp i Div. 3. Det kommer att bli ett tufft kval, men chansen är lika stor för alla 
lagen och har vi tur kan vi få två hemma matcher som klart spelar stor roll. Till sist ett stort tack till alla 
som var med på middagen på lördagskvällen, och gjorde den till en super trevlig kväll för alla. 

Nedan har ni en laget och målen mot Lilla Torg FF och info om dem spelare som inte spelade idag. 

Joel, Ted och Magic var inte med idag. 

Lilla Torg FF – Veberöds AIF 2-1 (2-0) 

2019-09-28 Mariedals IP A-plan, 61 betalande åskådare. 

5 min 1-0 Kevin Petersson 
28 min 2-0 Filip Ranmo 
75 min 2-1 Besnik Rustemaj 
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Startelvan: 

33. Johan Jönsson (MV), 2. Hugo Lindelöf, 8. Martin Pintaric, 15 August Jönsson, 7. Kristoffer Lindfors, 
11. Besnik Rustemaj, 9. Alvaro Olguin Maldonado, 10. Mattias Jönsson, 19. Axel Pettersson, 6. Eric 
Skiöld, 17. Filip Qvist 

Avbytare: 
1. Hampus Philip Ekdahl (MV), 13. Ludwig Söderberg,16. Viktor Björk, 8. 21 Matteus Wieczorek 

/Tommy Johnsen tränare Veberöds AIF 
 

U 19 med Stefans rader. 
U 19 mötte Kvarnby IK på Bäckagårds IP. 1:a halvlek var spelmässigt bra men vi hade lite svårt att 
hantera en snabb konstgräsplan. Bollen rullade iväg vid ett flertal tillfällen när vi skulle slå passningar 
genom deras försvarslinje. Killarna skapade ett flertal bra målchanser i medvinden men lyckades inte 
punktera matchen. 2-1 till VAIF inför 2:a halvlek. 

I motvinden i 2:a tappade vi spelet och Kvarnby IK bjuds lite onödigt in i matchen. Vi gör 3-1 och det 
kändes som killarna slappnade av lite väl mycket. Kvarnby IK gör 3-2 och pressar på med en hel del 
långa bollar mot vårt försvar. 3-3 hängde i luften men istället gör vi ett förlösande 4-2 mål som också blir 
det sista i matchen. 

P 14 med Andreas rader. 
Vi mötte Uppåkra IF i C-serien i fredags, en jämn tillställning där vi efter underläge tog över matchen mer 
och mer. Bra passningsspel i högre tempo än tidigare matcher gjorde att vi spelade oss fram till många 
bra anfallslägen. Rättvis vinst 3-1. 

I söndag mötte vi Lilla Torg FF i A-serien. Vi tog tag i matchen direkt, ledde med 3-0 efter första perioden. 
I andra reducerade Lilla Torg FF snabbt till 3-2 efter en del oreda i vårt lag. Vi tog återigen tag i vårt spel 
och utökade igen till säker vinst, slutresultat 6-3. Extra glädjande med ett par oväntade målskyttar samt 
två mål på hörnor, vilket vi har haft svårt med i tidigare matcher. 

F 13 med Henriks text. 
På söndagen mötte vi Lunds BK borta och precis som många matcher tidigare i höstserien äger vi spelet 
men har förtvivlat svårt att gå på avslut, det skall dribblas ända in i mål. Men några mål får vi trots allt in 
och vi vinner matchen välförtjänt med 3-0. 

P 13 med Rickards text. 
Ny match mot Dösjöbro IF som hittills var obesegrade och kom till Veberöd med 5 raka vinster. Våra 
grabbar taggade till ordentligt och visade upp ett väldigt bra spel och resultatet skrevs till 7-1 efter en bra 
genomförd match. 
 
F 12 och Henrik igen. 
Bortamatch mot BK Höllviken och vi börjar ofokuserat, nästan som om vi redan har vunnit innan domaren 
blåst igång matchen. Men tjejerna spelar upp sig i andra och tredje och gör det dessutom riktigt bra, vi 
vinner trots den dåliga inledningen utan några större bekymmer med 9-0. 
 
P 11 och Andreas text. 
Vi mötte Lunds BK i lördags, spelade på en mycket liten 7-mannaplan vilket enligt min åsikt ledde till riktig 
Hawaii-fotboll. Skottläge efter varje brytning ledde till mängder med slumpmål. Vi spelade bra men 
slarvade lite när vi behövde rensa i försvaret, bjöd på ett par billiga mål. Trots att vi slet matchen igenom 
blev det förlust, fick höra att det slutade 8-7 (tappade räkningen ganska tidigt. Men vi räknar ju inte…) 

Enligt rapport från Dennis mötte laget Klågerups GoIF, inledde lite trevande men de spelade upp sig och 
spelade riktigt bra allt från period två och resten av matchen. Vann tillslut med 4-0, bra insats av hela 
laget 
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F 9 och F 10 med Mårtens text. 
Denna helgen avverkades två matcher i sedvanlig ordning. Först ut var det yngre laget som tog emot FC 
Staffanstorp under fredagskvällen. En jämn och välspelad match där vi dock hela tiden kände att vi var 
det bättre laget. Tjejerna håller ett högt tempo matchen igenom och till slut kan vi konstatera att vi var ett 
par bollar upp. 

Under söndagen var det dags för det äldre laget att på bortaplan ta sig an Vellinge IF. Vi kan i efterhand 
konstatera att vi inte lyckades få igång laget från start, redan i de första anfallet gör Vellinge 1-0, efter lite 
trevande spel går vi till första pausvilan med 1-1. Efter tydliga instruktioner mellan första och andra 
halvlek var vi återigen på fötter och hittade tillbaka till vårat ordinarie spel. Resterande del av matchen 
kändes betryggande och efter stor dominans i bollinnehav skrevs segern till 4-2. 

P 10 med Jespers text. 
Sydvästra A1, VAIF vs Kvarnby 13-0 
 
VAIF satte full fart med en gång med ett snabbt och moget spel. I första perioden hade vi ca 80% 
bollinnehav och Kvarnby IK var inte många ggr över mittlinjen. Men 0-0 stod efter första efter en 
storspelande Kvarnby målvakt.  
 
VAIF fortsatte i andra med sitt fantastiska snabba spel och många fina tekniska nummer. Idag hade vi en 
anfaller också som var glödhet och då snackar vi het, ja jisses, anfallaren hade stundtals lekstuga med 
baklinjen och målvakten. Kvarnby IK hänger med huvuden och det blev 13-0 till VAIF med mersmak. Bra 
jobbat killar! 
 
P 9 och Thomas text. 
Två hemmamatcher i helgen. Först ut var Södra Sandby IF, som redan i första halvlek fick ta in en extra 
spelare. När det väl blev 5 mot 6, blev det lite jämnare, men bara lite,  bra passningsspel, bra löpningar 
utan boll.  
 
Sen stod Staffanstorps United på schemat.  
Även dessa erbjöds extra spelare, men avstod. Jämnare match, högre tempo , men ett väldigt bra 
försvarsspel bidrog till många målchanser (o därmed mål). 
 


