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 Staffans veckorapport vecka 41 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare. 
 
Herrar A överraskar borta mot VMA IK och resultatet 4-4 hade varit klart godkänt innan matchen men 
med en kvart kvar leder VAIF med 4-1 och på mindre än 10 minuter gör VMA IK 3 mål 80, 84 samt 88 
minuten sen var den lördagskvällen åt helvete! 
 
Vad hände frågar sig undertecknad och min rapportör i Axels pappa Mikael kunde inte förklara detta även 
om han såg matchen live. 
Läs Tommys text efter matchen. 
 
BK Flagg vinner borta mot Rydsgård AIF med 2-0 och undertecknads känsla är att även om det blivit 
vinst mot VMA IK kommer avgörandet i matchen BK Flagg-Veberöds AIF söndagen den 20 oktober kl. 
14.00. 
 
Vinst mot Rydsgård AIF hemma på lördag ett måste och Rydsgård AIF med endast 3 avbytare mot BK 
Flagg tyder på en tunn trupp för närvarande. 
  
Kval. 
Lördag 12 oktober kl. 14.00 och Rydsgård AIF kommer till Romelevallen. Föreningen vill försöka locka 
större publik än en vanlig seriematch och gör ett försök att få våra ungdomslag till Romelevallen denna 
dag. 
 
Mail kommer i veckan till alla ledare och även om det är något sent försök få hit era ungdomar. 
 
Ser nu på aktivitetskalendern att flera av våra äldre ungdomslag, tyvärr spelar samtidigt som 
kvalmatchen, gäller P 12, F och P 13 samt U-19. 
 
Ungdomsfotboll. 
F 13 förlorar seriefinalen borta mot Borgeby FK med 2-1. 
 
GIF Nike 3 matcher färre spelade och kan/kommer vinna serien med full poäng enligt undertecknad. Fick 
ett surt mail från ledaren ifråga och taskigt skrivet av undertecknad.   
 
Svar nej skrev bara sanningen och kollat alla deras laguppställningar i höst minst 4 spelare varje helg 
från F 13 laget som spelar i Gr A, därav alla flyttningar av matcher i Gr C. 
 
P 13 förlorar även dem sin seriefinal mot Lunds BK med 2-0. Även Lunds BK förstärkt med spelare från 
laget som spelar i Gr A. 
 
Fortfarande med chans för serieseger för U 19, P 14, F 13 samt P 13. Dock har ingen av dessa lag saken 
i egna händer. 
 
Romelecupen. 
Anmälningar kommer in i en lagom takt och idag 136 lag anmälda. Saknas ca 80 lag med 102 dagar kvar 
till första match. 
Så här långt en kanonsiffra och nu även några äldre lag anmälda i F och P 04. 
 
Knatteavslutning. 
Avslutning av årets knatteträning nu på lördag 12 oktober. Med ett nytt deltagarantal och till sist 141 
knattar/knattor. 
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MFF. 
Från i det närmsta "döden" reste sig undertecknad på den yttersta dagen och tog på sig den blå tröjan 
och halsduken, min kära hustru klädde på mig som ett litet barn med så mycket kläder att frågan var mer 
av vart är undertecknad på väg? Antarktis? 
Anlände till Malmö och Eriks Bar kl. 15.00 och förmatchen började. Fullpackat på stället och himmelsblå 
färger i hela lokalen och alla denna dag höll på Hammarby IF haha!  
 
Fotbollspublik och supportrar är rätt roliga att följa och när Djurdjic nickar in 1-0 till Hammarby IF höll 
lokalen på att sprängas av ljudnivån, de stackars tjejer som jobbade blev helt uppskrämda! 
 
En djäkligt spännande match att följa och med utvisning på lagkaptenen i Hammarby IF Jeppe Andersson 
tog Djurgården över matchen och till sist mycket nära kvittering men 2-1 till Hammarby IF. 
4 förluster i årets Allsvenska i Stockholms derby för Djurgården måste svida enormt! 
Sen in på Stadion efter en god lunch med grillade kycklingvingar pommes och lite grönt och till efterrätt 
hamburgare, bröd och ketchup. 
 
Hade MFF återhämtat sig från matchen i torsdags mot FCK? 
 
Tror att resultatet i Stockholm som nådde spelarna innan matchstart gjorde tändningen, krafter än större 
och även om Lewicki och AC saknades plus ett par byten till av startspelare var MFF det något bättre 
laget denna kväll och 1-0 var rättvist men aldrig säker på segern förrän domaren blåste slutsignal. 
 
Ett nytt IFK Göteborg som är på gång! 
 
14 dagars uppehåll innan bortamatchen mot Hammarby IF spelas på Söderstadion puh.       
AIK därefter hemma och avslutning Örebro SK borta! 
 
Samgående MFF-LB 07. 
Stött på problem i varje fall när det gäller samgående med Damlagen. Här kommer MFF:s huvudstyrelse 
få svårt att få igenom detta. 
 
MFF idag en klubb med regeln en medlem en röst och historiskt en arbetarklubb och nu motion 
inlämnad för att stoppa denna sammanslagning med att "köpa" sig till en Allsvensk plats i 
Damallsvenskan. 
 
"Vänster falang" i MFF med mest känd av alla Tony Ernst tillsammans med Ola Soljer samt Bo Kronquist 
alla tre f.d. ordförande i MFF Support med brett kontaktnät i MFF som kommer att lämna in motionen till 
ett extra årsmöte och att MFF ska börja spela i Division 4 med ett Damlag. 
 
Har inga problem med vilket beslut som än tas, men vill aldrig att MFF ägs av som exempel en "ryss" 
som har klubben som en privat ägodel som man kan köpa och sälja precis när som helst. 
 
Östersund FK. 
Vi visste alla att problem fanns i klubben men inte på denna nivå. Konkursen står bakom dörren 
bokstavligen och kan ske vilken dag som helst. 
Allsvenskan ritas om och MFF den stora vinnaren då MFF är den klubb i toppen som tappat flest poäng i 
årets Allsvenska mot Östersund FK, oavgjort borta. 
 
Innebär vid KK för Östersund FK att tabellen ser ut så här med 3 omgångar kvar. 
MFF                  25 matcher 55 poäng. 
Hammarby IF   26 matcher 53 poäng. 
Djurgården       25 matcher 53 poäng. 
AIK                   25 matcher 52 poäng. 
 
27 oktober Östersund FK-Hammarby IF matchen blir ej av vid konkurs och då har övriga tre topplagen 
chans att ta poäng i den näst sista omgång och för MFF dryga ut ledningen vid vinst mot AIK och de två 
övriga topplagen vid vinster "susa" förbi Hammarby IF. 
 
Må det aldrig ske utan att det ska avgöras ute på planerna! 
 
Risken stor att konkursen kan bli av. 
 
Första frågan som undertecknad vill ställa till Östersund FK. 
Vart har ca 140 miljoner tagit vägen sen hösten 2017? 
 



 3 av 5 

Daniel Kindberg ordförande i Östersund FK får sin dom 5 november och undertecknads grundtips gäller 
fortfarande. Fängelse och snarare år än månader. 
 
Hörs på fredag och till helgen årets sista stora fotbollshelg och ungdomslagen i spel av 19 möjliga lag 
kommer 18 ut till match och för några lag också säsongens sista seriematch. 
 
Staffan 
 
 
 
Texter från alla matcher i helgen. 
Herrar A och Tommys text.   
Grym besvikelse efter första kvalmatchen. 
Här måste vi verkligen rannsaka oss själva som spelare och ledare vad som hände sista 10 min då vi 
släpper in 3 mål och släpper en säker ledning på 4-1. Försvarsspelet är något som vi har varit bäst på i år 
och så händer detta i första kvalmatchen. Skall vi fortsätta att vara besvikna så skulle vi ha gjort minst 3-4 
mål till på alla dem chanser som vi skapade under matchen. 
 
 Klart man inte gör mål på alla chanser, men några av dessa måste vi göra mål på Förutom dem första 
10 min och dem sista 10 min så gör vi en mycket bra match där vi verkligen straffar dem med vårt raka 
anfallsspel som gör att vi skapar många målchanser och vi gör också fyra snygga mål på dem.  
 
Innan vi åkte upp så visste vi att dem var bra framåt, men tröga bakåt och det visade sig vara en bra 
analys på dem. 1 poäng borta och vinst på straffarna gör att kvalet i högsta grad lever vidare för oss. 
Nästa match blir hemma mot Rydsgård AIF på lördag kl. 14.00 och den måste vi för att kvalet inte skall 
vara kört för oss, om då inte BK Flagg tappar poäng hemma mot WMA IK så klart.  
 
Genomgång tisdag och sedan lägger vi denna match bakom oss och ser fram mot nästa match på lördag 
hemma som jag hoppas det kommer mycket folk och tittar på, Rydsgård AIF brukar drar med sig mycket 
folk så det kan blir hur roligt som helst. Plus till Alvaro på mitten som jag tycker gör en mycket bra match 
tillsammans med Philip som sliter som ett djur alltid på våra matcher.  
 
Inga skador och avstängningar gör att vi har alla tillgängliga till lördag och det känns bra. 
 

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

WMA – Veberöds AIF 4-4 (1-3) 

2019-10-05 Arkelstorp A-plan, 199 betalande åskådare. 
8 min 1-0 Karl Rydhög 
28 min 1-1 Mattias Jönsson 
29 min 1-2 Besnik Rustemaj 
35 min 1-3 Besnik Rustemaj 
74 min 1-4 Eric Skiöld 
80 min 2-4 Oscar Hall 
84 min 3-4 Karl Rydhög 
88 min 4-4 Oscar Hall 

Startelvan: 

33. Johan Jönsson (MV), 2. Hugo Lindelöf, 3. Joel Vom Dorp, 8. Martin Pintaric, 16. Viktor Björk, 7. 
Kristoffer Lindfors, 11. Besnik Rustemaj, 9. Alvaro Olguin Maldonado, 10. Mattias Jönsson, 19. Axel 
Pettersson, 17. Filip Qvist 

Avbytare: 
1 Hampus Philip Ekdahl (MV), 6 Eric Skiöld, 4 Ted Hörman, 16. Dante Kolgjini, 21 Matteus Wieczorek, 15 
August Jönsson 

/Tommy Johnsen Tränare Veberöds AIF 
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F 15 och Jennys text. 
Bortamatch hemma på Romelevallen i onsdags mot Skegrie BK. 

En fantastisk gräsmatta, lite lagom regn och laddade tjejer. 
Vi tar tag i matchen från början och ger inte Skegrie BK många chanser till anfall. Vi spelar bra när vi 
håller ihop våra lagdelar och passar runt bollen. Ikväll kommer vi till många anfall och gör 6 spelmål samt 
1 på straff. Slutresultat 7-2. Inte någon utdelning på fasta situationer ikväll, men riktigt bra hörnor. 
Fantastisk laginsats ikväll och härligt att se tjejerna spela fotboll! 
 
P 15 med Henriks rader. 
Den genomblöta gräsplanen inbjöd inte direkt till bländande fotboll utan det blev mer närkamper än 
skönspel. Lunds BK behärskade planen bäst där de spelade igenom vårt mittfält. I första halvlek kommer 
de dock inte till särskilt många farliga avslut eftersom vi försvarar oss bra. I andra halvlek så har killarna 
täppt till uppspelsmöjligheterna genom mittfältet, vi vinner mer boll där och Lunds BK spelare längre 
bollar. Dock kommer de till farliga chanser men en grym målvakt, uppoffrande spel och lite tur gör att vi 
inte släpper in mål. Vi kände tidigt i matchen att om vi fick chansen att komma rättvända mot deras 
mittbackar så skulle vi utmana dessa med fart. Vi fick inte många sådana lägen men i mitten på andra 
kommer det och vi kommer igenom och avslutar genom att även dribbla av målvakten! De sista 20 
minuterna visar killarna om möjligt ännu högre moral och vägrar släppa in ngt mål. Frustrerade ledare och 
spelare i Lunds BK tvingas acceptera sin första hemmaförlust för säsongen. ALLA killar (04’or och 05’or) 
visar enorm inställning och det gav resultat idag! (resultat 0-1). 
 
P 14 med Andreas text. 
Lag Vit. 
Vi mötte FC Bellevue i A-serien, duktiga killar, 06/07-lag. Vi spelade bra med bra fokus, vann rättvist med 
4-1. 
 
Lag Svart.   
I söndags mötte vi Lunds BK i C-serien, var inte med själv men fick höra att Veberöd ägde matchen men 
hade svårt att hitta målet. Förlust 2-4. 
 
F 13 och Henriks rader. 
Hemmamatch mot Södra Sandby IF och det var långt ifrån någon av våra bättre matcher. Det var ett 
väldigt lågt tempo och vi kunde tydligt se att det blivit lite väl mycket fotboll för tjejerna den sista tiden för 
det var många tunga ben och allmänt ofokuserat. Men vi vinner ändå matchen med 4-1 vilket kändes 
extra bra när vi inte riktigt var på hugget. 
 
F 12 och Henrik igen. 
I lördags var det bortamatch mot IF Limhamn-Bunkeflo och det tog ett tag innan tjejerna fick ordning på 
sitt spel men när de väl kom igång kunde de dominera matchen. När vi går upp i 4-0 ledning bestämmer 
sig hemmalaget för att spela med 8 spelare och då blir det genast väldigt mycket svårare för oss men vi 
vinner matchen ändå med 5-1.  
 
P 12 med Marcus text. 
Lag Vit. Kvällsmatch borta mot FC Trelleborg. Förlust efter stolpe ut för VAIF denna kväll. 
FC Trelleborg var bättre denna dag och VAIF får ta revansch nästa gång! 
 
Lag Svart och som vanligt blåsigt Staffanstorp. Vinst med bud på fler mål för VAIF mot Staffanstorps 
United FC. Grönt kort till Hampus Andersson! 
 
P 11 med Andreas text. 
Lag Vit mötte LB 07 i A-serie i lördags, hade svårt att hänga med i deras tempo i början av matchen. Vid 
underläge 0-4 vände vi och kom nästan upp till kvittering, sen orkade vi inte och bjöd på ett par enkla 
bakåtmål, slutresultat 3-8. 
 
Lag Svart mötte I söndags Lunds BK i C-serie, en riktigt välspelad match. Bra press och många mål, 
tappade räkningen efter ett tag, fick höra att det blev 8-3.  
 
F 10 och F 9 med Mårtens text. 
Då kom söndagen och spelare och tränare möttes av en frostig gräsplan på Svalebo. Denna match hade 
vi under ganska lång tid sett fram emot, BK Höllvikens lag är nämligen det enda lag som besegrat oss i 
serien. Det märktes ganska tydligt att det var prestige i denna match, stor uppslutning på publiksidan där 
båda lagen hade bra stöd i ryggen. Vi var väldigt noga med att inte gå i samma fälla som förra helgen där 
vi inte var på tårna i början av matchen. 
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Det rådde inga tveksamheter i matchinledningen från vår sida denna gång, tjejerna håller ett mycket högt 
tempo där vi lyckas väldigt bra med att hålla ihop laget och utnyttja kanterna. Det resulterade i att vi tidigt 
tog ledningen med 2-0. Tjejerna gör idag en mycket fin prestation och levererar bra resultat på alla 
positioner, det syntes tydligt att det var stolta tjejer som tackade publiken efter matchen som slutade i 5-2 
seger. 

Denna helg var det två intressanta matcher som skulle spelas mot BK Höllviken! 

Först ut var det yngre laget som på bortaplan tog sig an motståndet. Det blev en trivsam match för vår del 
där tränaren Fredrik Lönnborn kunde konstatera att våra yngre spelare har tagit åt sig av träningen och 
kan omsätta den till matcherna. Ett rörligt spel med högt tempo ledde slutligen till en odiskutabel seger. 

P 10 Vit och Joakims text.  FC Rosengård, lör. A1 

Vi tar tag i matchen direkt och går snabbt upp i ledning. 
Många snabba passningar inom laget samt fina kombinationer gör att Rosengård inte hänger med denna 
dag 
I mitten av matchen så sätter Rosengård in en extra spelare som gör att spelet jämnas ut något, men 
slutresultat 8-5 kändes aldrig hotat. 

Staffanstorp United FC, sön A1 
En ganska jämn match i första perioden, men mycket långbollar från Staffanstorp United FC . De kommer 
igenom några gånger och leder 1-0 efter första halvlek. 

I andra så lägger Vi in en högre växel och kör på rejält, men en storspelande målvakt samt ramträffar gör 
att det endast står 1-1. 

I tredje så känns det som Staffanstorp United FC knappt är på vår planhalva, men killarna börjar se slitna 
ut efter 3 matcher på 5 dagar samt ett par skador gör att vi endast har en haltande avbytare. Resultatet 
står sig och killarna rejält deppiga efter 1-1. 

P 10 Svart och Joakim igen. Arlövs BI, sön B 2 
Match mot Arlövs BI  
En extremt böljande match där man knappt hänger med vem eller vilka som gör mål 

Vi faller tyvärr in i Arlövs BI lite dribbla och inte passa spel vilket inte är den fotboll vi vill spela. Killarna 
kämpar dock på hela matchen och går från underläge till en 8-6 ledning innan Arlövs BI i slutet får in 
ytterligare en boll 

Vi håller dock i matchen och killarna jublar av lycka över vinsten 8-7. Fast spelet inte fungerar så visar 
killarna prov på inställning och de ger sig aldrig. 
 
P 9 Svart med Thomas rader. 
Lunds Bois stod för motståndet denna kalla, blåsiga oktober förmiddag. På en liten plan, med små mål 
(som det tydligen ska vara på fem manna ) så lyckades vi ändå hitta varandra i vårt passningsspel. En väl 
genomförd match. Å nu ser vi fram emot de två sista matcherna någonsin i möte 5 mot 5, hemma nästa 
helg.  

P 8 i IF Löddes knatteserie och Jessicas text. 
Lördagen den 5/10 var det sista omgången av Lödde spel och även sista gången för våra killar. 
Kallt men solen tittade fram lite senare på dagen då våra killar började att spela. 
 
Våra killar gillade att ha sovmorgon  , var lite mer fokuserade. Vi spelade 4 matcher totalt. 
Första matchen var väldigt jämn där motståndare spelade på långa boll vilket våra killar läste av. 
Våra killar hade mer spel och passningar. Denna matchen slutade tyvärr 2-3. 
De andra matcherna spelade vi mycket bra fin fotboll där våra killar glänste lite . 
 
Dagen avslutades med medaljer ! 
Ett stort tack till Peter Joelsson och Lödde för denna fina cup. 
 


