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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Drömmen om division 3 2020 lever fortfarande. I en jämn match mot Rydsgårds AIF vinner VAF med 1-0 
och får nog anses rättvist till slut. Mattias Jönsson igen och en säsong med antal mål som Mattias aldrig 
tidigare uppnått! 16 i serien och 2 i de två första kvalmatcherna. 
 
På söndag väntar BK Flagg i Malmö kl. 14.00 och matchen måste vinnas för att bli gruppetta! 
Mer om matchen på fredag. 
Däremot buss till matchen på söndag! Alla medlemmar har möjlighet att få åka med gratis! 
Anmälan till kansliet och Eva. 
Mail. eva@vaif.se 
Telefon. 80 400. 
Snabbt besked för att se om intresse finns? 
Absolut Senast onsdag! 
 
Damlag 2020. 
Det börjar hända saker och amatör journalisten snokar överallt. Personer i styrelsen har åter träffat Jenny 
Wanegårdh och även Conny Nordin.  
Tränare har varit på plats, men vet ej om något namn är klart? 
 
Ungdomslagen. 
Nej det blev ingen serieseger för U-19 som spelar 2-2 mot Dalby GIF borta och laget går miste om en 
straff i matchminut 88. 
 
Nu vinner Häljarps IF serien, men jätteviktigt att försöka ta andra platsen inför 2020 och få chans till spel 
i division 2 då. 
  
P 15 tog ej undertecknad ej upp i fredagsrapporten, laget hade då 5 matcher kvar i serien, men i helgen 
har 2 spelats och båda vunnits. Laget började med 2 förluster direkt efter sommaruppehållet men nu 5 
raka och laget lyft från botten och idag en 3:e plats. 
 
Lagen har spelat från 5 till 8 matcher och svårt att få grepp om serien. 
 
Söndag 6-1 borta mot BK Flagg och undertecknad helt nöjd med en seger på söndag med 2-1. 
 
F 15 Ej spelat i helgen och avslutar nu med 2 matcher på tisdag och söndag båda hemma. 
 
P 14 Nej, Svedala IF slarvade ej bort seriesegern och Veberöds AIF på en fin andra plats i Gr A. 
 
P 13 I slagläge för en andra plats, men så händer det att serieledaren Lunds BK förlorar överraskande sin 
sista seriematch borta mot Trollenäs IF med 5-4 och samtidigt vinner VAIF med 4-0 mot Furulunds IK och 
på söndag väntar Harlösa IF borta och med 2 poäng bakom Lunds BK krävs "bara" en vinst och 
seriesegern klar! 
 
F 13 ej i spel och sista matchen på lördag mot FC Champions avgör troligen om laget ska bli 3:a vid vinst. 
Serien svår att analysera med 3 lag på 21 poäng ett på 18 poäng och ett på 15 och olika antal spelade 
matcher. 
 
CUPSEGER FÖR F 07. 
SMS lördagskväll från en strålande glad "Låtta" och en lång dag i Växjö och vunnet cupen med att spela 
8 matcher och inga "blåbärslag" men mot detta skånska lag var de chanslösa och facit 8 matcher, 7 
vinster och 1 oavgjord samt härliga 16 mål gjorda, men det mest imponerande var insläppta mål under 
dagen 0.  
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Semi 1-0, final 1-0 och spel i nästan 4 timmar och inga insläppta mål. 
Fantastiskt! 
 
Grattis till tränarna Stefan Bjerström, Henrik Rönndahl samt allt i allo Charlotta "Låtta" Bjerström. 
 
Följande 13 i truppen: 
Elsa Alsnäs Mauritz, Freja Bjerström, Matilda Rönndahl, Ella Ingesson, Amanda Larsen, Alice 
Larsen, Sara Hokkola, Smilla Johansson. Smilla Saltin, Tova Friberg, Nicolett Johansson, Sara 
Ekberg samt Linnea Sigeholt. 
 
Knatteavslutning. 
Ej det bästa väder vi hoppats på , men strax efter kl. 10.00 slutade det regna. Massor av knattar/knattor 
på plats och naturligtvis prisutdelning utdelning av medalj. fotboll, korvgrillning lockade som alltid! 
 
Förra lördagen minst antal i träning i Boll och Lek i höst och 19 fotbollar utdelade, men skam den som 
ger sig och denna lördag fick ytterligare 19 fotbollar nya ägare. Med andra ord 38 fotbollar utdelade i Boll 
och Lek och antalet medlemmar blev till slut 45. 
Antal medlemmar. Kvar i träning i Boll och Lek. 
P 5.  18.                     15. 
P 4.  12.                     11. 
 
F 5.  10.                       7. 
F 4.    5.                       5. 
         45.                     38.  
 
Antal knatter/knattor totalt 142. Underbar siffra och naturligtvis rekord i antal! 
 
Romelecupen 2020. 
Nu 145 lag anmälda. 
 
 
Text från samtliga matcher som spelats i helgen. 
 
Vinst mot Rydsgård AIF i andra kvalmatchen 
Herrar A med Tommys text. 
Varje match är som en VM final där man måste vinna för att vara med i slutkampen om den enda platsen 
uppåt till Div. 3. Oklart in i det sista om vi skulle få spela på naturgräset efter mycket regnande, men 
domaren gav sitt godkännande och det var skönt så vi slapp konstgräset. Tuff match mot ett hårt 
jobbande RAIF som försvarar sig väl och lever mycket på sina omställningar där deras forward Rasmus 
Ridell är ett ständigt hot. Ett lag som också är bra på fasta med många duktiga huvudspelare som vi 
verkligen fick känna av i andra halvlek. Tycker våra 30 första min är bra där vi har bra kontroll på matchen 
och skapar ett par strålande läge för mål, men bollen ville inte in. 0-0 i halvlek och nu gällde det för att gå 
för vinst så att matchen mot Flagg i sista skulle leva, och i den 53 min gör Mattias 1-0 på ett strålande 
avslut utifrån i det långa hörnet nere vid målvakten. Mattias har verkligen levererat i år med nästan 20 mål 
och då har vi en match kvar mot Flagg. Efter detta böljar det lite fram och tillbaka och vi skapar ytligare en 
kanon chans där vi tyvärr skjuter bollen över ribban. Sista kvarten så skickar RAIF upp mer folk i kedjan 
och dem pressar på rätt bra och skapar två bra lägen mot oss. Vi ändrar om och spelar med en 5 där 
back istället för att få stopp på deras huvudspel som jag tycker vi lyckas bra med. Vi krigar och sliter på 
alla fötter och fixar vinsten som dem verkligen var värda. Planen var inte bra som gjorde att spelat kanske 
inte höll högsta klass, men det kan vi strunta i då poängen var så mycket viktigare denna dag. Vill ge 
extra plus till Alvaro som jag tycker tar stort ansvar nu och gör sina bästa matcher för året just nu. Annars 
skall hela laget ha plus för deras inställning och jobb matchen igenom. Nu vann Flagg sin match med 1-0 
mot WMA och det innebär att vi spelar en ren final mot BK Flagg borta på söndag kl. 14.00 på min gamla 
fotbollsplan Dalhemsplanen vid Malmö Fängelset. Då är vi framme vid målet som vi hade i gruppen, och 
nu gäller det att man går man ur huse i Veberöd och kommer till Malmö och hejar på oss så vi kan fixa 
detta. Vi måste vinna för att gå upp så förutsättningarna är enkla. Nu gäller det att knyta ihop säcken och 
förbereda oss så bra som möjligt till matchen nästa söndag. Inga avstängningar och skador så det 
innebär att vi har full träningsgrupp till veckan som kommer, och även Mats L är tillgänglig 

Mvh Tommy 

 

 



 3 av 5 

Nedan har ni en laget mot Rydsgård AIF och målet och info om dem spelare som inte spelade idag. 
Dante Kolgjini,  Hugo Lindelöf och Matteus Wieczorek spelade inte idag. 

Veberöds AIF – Rydsgård AIF 1-0 (0-0) 
2019-10-12 Romelevallen, 198 åskådare 

53 min 1-0 Mattias Jönsson 

Startelvan: 
33. Johan Jönsson (MV), 8. Martin Pintaric, 5. Ted Hörman, 7. Kristoffer Lindfors (K), 3. Joel Vom Dorp, 
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), 4. Maciej Buszko,15. August Jönsson, 6. Eric Skiöld 

/Tommy Johansen tränare för Veberöd AIF 

U 19 med Thomas text. 
U 19 match mot Dalby GIF borta 
Vi var inte helt påkopplade idag hade svårt med både passningsspel och att bemästra underlaget märks 
att vi inte tränat så mycket konstgräs. 

Det blev en fysisk match vi svårt med vårt presspel i första samt stressade i passningsspelet för många 
lycka till pass ryckte upp oss i andra lyckades skapa några läggen . 
Mycket att jobba vidare på men om ser till hela säsongen så tycker jag killarna gjort stora fram steg  
Matchen sluta 2-2 
Forza Vaif    
 
En match kvar bara och ladda om och jobba på      
 
F 15. 
Två matcher tisdag och söndag. Hörby FF samt Anderslöv BoIK. 
 
P 15 med Henriks text och två matcher i helgen. 
Med ösregn och kraftig vind välkomnade vi Harrie FF till Veberöd. Helt galet väder! Harrie började bäst 
där en duktig innermittfältare fördelade bollar och en stor, stark och snabb anfallare hotade. De tar 
välförtjänt ledningen med 1-0. Det skapas annars inte mycket förrän vi har ett helt briljant anfall. Uppspel, 
tillbakaspel, djupledslöpning och avslut där alla bara använde ett tillslag. Otroligt snyggt! Tror killarna inte 
ville ha paus för det innebar bara att de blev kalla… Medvind i andra och vi tar över direkt. Gör både 2-1 
och 3-1 direkt och Harrie FF kommer ingenstans. Senare gör vi även 4-1 genom snyggt skruvad frispark 
direkt i mål. Killarnas inställning måste hyllas! Trots bedrövligt väder och underläge så är det inget gnäll 
utan istället pep och inställningen att detta ska vändas. Tvättpåsen med kläder vägde nog 10 kg av allt 
vatten men det var ändå med lätta steg vi lämnade Svalebo. (resultat 4-1) 

Match mindre än 2 dagar efter matchen mot Harrie där BK Flagg stod för motståndet. Tidigt visade det 
sig att vi är klart bättre fotbollslag. Tar ledningen efter 3 min där bollen flyttas på få tillslag (likt matchen 
mot Harrie). Ökar till 3-0 snabbt. När vi inte är helt koncentrerade tillåts de göra ett mål precis innan 
halvtid. Det blev en hel del tröjdragningar mm och vårt fokus hamnade emellanåt på fel saker, men när vi 
fokuserar på att spela fotboll ser det riktigt bra ut! När andra spelat färdigt för säsongen så laddar vi för 3 
(!) avslutande matcher. (resultat: 1-6) 

Vi hade hjälp av spelare från U 14 i båda matcherna och det fungerade som alltid utmärkt. 
 
 
Återstår KSF Kosova Birlik, FC Bellevue samt BK Olympic. 
Beräknas spelat färdigt strax innan jul tillsammans med GIF Nikes F 13 lag haha!  Gemensam julfest och 
prisutdelning? 
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P 14 med Andreas N text.   
Inför sista A-seriematchen mot Kvarnby IK i söndags var det redan klart att vi slutade på andra plats i 
serien. Avvaktande spel i början av matchen, sen ökade tempot. Vi tog ledningen men Kvarnby 
IK kvitterade och gick förbi. Killarna kämpade bra och gjorde 2-2 vilket blev slutresultat.  
Bra insats då vi saknade tre ordinarie spelare, dessutom tre skadade spelare på bänken när matchen var 
slut. 
 
F 13 ej i spel denna helg 
Avslutar på lördag mot FC Champions. 
 
P 13 med Andreas rader. 
Vi mötte Furulunds IK och för att seriesegern skulle vara i liv så krävdes seger.   
Efter två mållösa perioder ändrade vi spelsystem, om det var det som gjorde får vi aldrig reda på men vi 
spelade en annan fotboll och radade upp chanser och vann till sist med 4-0. 
 
F 12 med Henriks text. 
Ingen seriematch för vår del men vi fick en inbjudan från Växjö BK om vi inte ville ställa upp med ett lag i 
Nian Cup som är en 9-manna turnering med slutspel för F 07. Detta tyckte vi var ett utmärkt tillfälle att 
testa hur vi låg till mot andra lag som vi inte brukar möta och det blev verkligen en minnesvärd dag.  
 
Tjejerna gjorde en riktigt bra turnering och åker mycket välförtjänt hem med guldet efter vinst i finalen 
med 1-0 över Älmhults IF, det blev 8 matcher totalt och 16-0 i målskillnad vilket vi naturligtvis är mer än 
nöjda med. 
 
Gruppspel.                         Kvartsfinal.                             Semifinal.                    Final. 
VAIF-Vislanda   2-0.           VAIF-Alvesta GIF   4-0           VAIF-HGH FC  1-0      VAIF-Älmhults IF  1-0 
VAIF-Åhus IF    4-0. 
VAIF-Asarum    0.0. 
VAIF-Växjö        3-0. 
VAIF-Älmhult    1-0. 
 
P 12 och Marcus text. 
Säsongens sista match mot IF Lödde. 
Chanser på båda hållen. När 60 min är spelade så kan vi skriva 0 för IF Lödde i målprotokollet. Starkt att 
vi håller nollan i denna match. Det rasslade i nätet för VAIF några gånger. Så vinst i sista matchen för 
säsongen.  
 
P 11 och Andreas rader. 
Match flyttad och även en inställd. 
 
F 10 med Mårtens text. 
Sista helgen med seriespel tillbringades i Borgeby där vi hade match med båda lagen. 

Först ut de något äldre tjejerna som utan att imponera stod som slutsegrare, denna matchen släpper vi in 
5 mål vilket vi inte gjort tidigare under säsongen. 

F 9 och Mårten igen. 
Det yngre laget startade med full hastighet och helt plötsligt gör vi mål på alla våra chanser. Under 
kontrollerade former vinner vi till slut med 7-2. 

Nästa helg är vi anmälda till cup i Trelleborg och där ser motståndet riktigt spännande ut. Vi kommer 
sedan att ta november månad som en återhämtningsmånad och inte genomföra några träningar under 
denna månad. För att sedan starta upp vinterträningen under december. 

P 10 med Jespers text. 
Sydvästra A1, VAIF Vit vs Eslöv 6-3  

Matchen går inte till historieböckerna som den mest välspelade. VAIF hade väldigt svårt med Eslövs 
väldigt defensiva uppställning. Det var svårt att ta sig in i Eslövs straffområde. Men vi gör något som vi 
inte ser ofta i våran åldersgrupp, stöter vi på patrull så behärskar våra killar olika spelsystem som vi helt 
apropå kan ändra under en match. Killarna har kommit väldigt långt när det kommer till spelförståelse. 
Väldigt kul att se. VAIF vinner med 6-3. 
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Sydvästra B1, VAIF Svart vs Dalby 2-7 
Duktiga Dalby kom på besök idag till oss. En väldigt jämn match från början tillslut där dock Dalby var 
något vassare med avsluten än oss. 
Det som dessa killar har kommit väldigt långt med är att man aldrig ger sig. För vi #vigerossaldrig vi 
krigade på under hela matchen och peppade varandra. Bra jobbat killar.   
 
P 9 Svart med Björns rader. 
Veberöds AIF -Staffanstorp United   
Idag spelade vi vår sista 5-manna match. 
Matchen började bra och vi kontrollerade matchen. Vilket resulterade i några mål.  
I andra halvlek var det jämt spel. 
I tredje halvlek var Staffanstorp bättre i början. Sen tog vi åter överspelet och killarna kämpade bra in i det 
sista. 
 
Nu ser vi fram emot 7- manna nästa säsong. 
 
P 9 Vit och Richards text. 
I söndags var det dags för sista matcherna för säsongen. 
Med en trupp bestående av sex killar och en tjej, tog vi emot Dalby GIF hemma på Romelevallen. Som i 
vanlig ordning hade vi med oss ett bra passningsspel in i matchen. Killarna höll bollen i rörelse, när tillfälle 
gavs gick de mot mål. Man kan väl bara konstatera att vi hade en trevlig söndagsförmiddag. 
 
 
 


