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 Staffans veckorapport vecka 43 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Veberöds AIF och Herrar A spelar i division 3 2020! 
 
Med kanske säsongens bästa spel vinner VAIF rättvist borta mot BK Flagg med 2-0 och samma resultat 
redan efter första halvlek och 2 mål av Besnik Rustemaj. Om om inte funnits kunde kvalgruppen slutat 
med 9 poäng och 4-1 med en kvart kvar borta mot VMA IK som slutade 4-4 vunnits. 
Rättvis gruppseger och bäst i alla 3 matcherna, tveklöst! 
 
Härligt att under en dryg timme få uppleva segerfirandet på Niroma!  
Kim bjöd på pyttipanna som killarna tyckte var jättegod och så god att den tog slut haha! 
"Adolf" fick äta hamburgare med pommes! 
 
Ett underbart segertal från sportchefen Lennart Fridh.  
En fullständigt tokig person men som skratten duggade när Lennart snackade, ingen person som är känd 
för ödmjukhet eller blygsamhet. 
Har talet från honom via Mikael Petersson mobil. Kommer att bevaras för all framtid! Tack Mikael.!  
Går ej att köpa för en del ord i talet tål inte offentligheten. 
 
Tacktal från spelarna genom Ted Hörman bra och trevligt och lyfte fram de personer som gör mycket för 
truppen i det tysta. 
 
Kul att träffa spelarna och truppen verkar ha haft en genuint bra sammanhållning under året och för 
undertecknad kul att så många läser veckobrevet och alla höll med undertecknad om svårigheten att 
etablera sig i division 3. 
 
Denna söndag är dessa svårigheter bortglömda naturligtvis och som får lösas nästa säsong. 
BK Flagg, FC Trelleborg samt Södra Sandby IF nerflyttade och alla 3 lagen nykomlingar i årets division 
3. 
 
Nu tränar laget ikväll för sista träningen och sedan uppehåll till den berömda frimånaden i mitten av 
november. 
Festen under söndagen förspel till när truppen drar till Köpenhamn om två veckor. 
 
Tack Tommy för din del i denna kvalseger och säsongens seriespel. Tommy kom till VAIF i ett tufft läge. 
Daniel med ett framgångsrikt år i Veberöds AIF och som lämnade föreningen redan efter 1 år. 
 
Tufft för Tommy att ta över en trupp som uppskattat Daniel och naturligtvis en besvikelse när beskedet 
kom att Daniel slutade och som Tommy skriver så går VAIF upp och BK Flagg ramlar ner. 
 
Här råder ingen skadeglädje, detta har vi för mycket av redan i samhället och läs vad Kristoffer skriver 
om Daniel och Oskar målvakten. 
Tycker detta är stort av Kristoffer och sant också. 
 
Så ser fotbollsvärlden ut skriver undertecknad i den stora som den lilla fotbollsvärlden och 
ordspråket som lyder tränare kommer och går, men föreningen består är sann till 100 procent. 
 
När undertecknad lämnar festen på Niroma är stämningen på topp och det sista undertecknad ser är en 
pappersservett med texten Tobias Karlsson klar för Veberöds AIF 2020!  
Tobias med på festen och sett kvalmatchen i Malmö. 
Någon klok person som kommer på att vi måste ha ett godkännande av Tobias föräldrar och sen en än 
klokare person behövs ej Tobias är myndig! 
Här lämnar undertecknad Niroma! 
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Körde hem till Hemmestorp och tänkte tänk om detta är sant haha? 
 
Veckorapporten denna tisdag en hyllning till seniortruppen och andra resultat kommer lite i 
skymundan. 
Återkommer till ungdomslagen på fredag och nu 3 matcher kvar att spela 2 för P 15 samt 1 för U 19. 
 
Hälsar Staffan 
 
PS! för alla VAIF:are och andra kl. 19.20 på Svalebo tisdag ser vi 3 hemvändare i träning och som 
förhoppningsvis väljer att skriva på för sin moderklubb inför säsongen 2020. 
Årets första nyförvärv också på plats. 
 
Tommys text från kvalmatchen. 
Veberöds AIF till Div. 3 efter 2-0 borta mot BK Flagg! 

Vad säger man efter en sådan insats som alla spelarna levererade mot BK Flagg borta! Ett stort MVG till 
alla. När det behövdes som mest så levererade vi en av årets bästa matcher från vår sida med ett 
disciplinerat försvarsspel på hela planen, en inställning och jobb som aldrig förr, två fantastiska mål av 
Besnik, och ett <3 av guld till hela truppen mot BK Flagg. 

Jag unnar verkligen klubben detta som satsar långsiktigt på våra egna spelare som vi flyttar upp i A 
truppen, och till dagens match hade vi 4 juniorer med. Framför allt skall spelarna i A truppen som slitet 
hårt i år fastän det såg mörk ut i våras med lite folk och en trupp som tog tid att forma ett stort tack för allt 
det jobb man har lagt ner på alla träningar som vi haft i år med mycket bra närvaro. 

Innan seriestarten var vi tippade 3 från slutet och gav 45 ggr pengarna så jag hoppas att någon spelade 
på oss och fick ut en bra slant.  

Spelarna har jobbat hårt i varje match och vi har verkligen spelat efter vårt material med ett försvarsspel 
som varit mycket bra året igenom. Detta då tillsammans med två målskyttar av klass i Mattias (18 mål) 
och Besnik (15 mål) som har varit strålande bra i år.  

Som helhet skall alla i truppen ha en stor eloge för det jobb man lagt ner, fastän alla inte har spelat lika 
mycket så har stämning ändå varit kanon och det kommer man långt med. Vi har inte spelat den bästa 
fotbollen framåt, men vi har varit äckligt disciplinerade och organiserade som gjort att vi inte har varit lätta 
att slå i år. 

Sen skall vi inte glömma alla dem som hjälper till i bakgrunden som Yngve, Jonas(Adolf), Mårten och 
Fridh som alla har ett stort hjärta för laget och klubben. Känslan i söndags när domaren blåste av 
matchen efter 7 min tillägg, är så häftig när man vet att man gått upp en serie och sedan se den glädje 
som finns hos alla i laget. 

Tack till alla dem som kom och stöttade oss och ni hördes verkligen från läktaren. Finns så mycket man 
vill säga och skriva just nu, men nu suger vi på detta och kör en träning denna vecka innan vi tar uppehåll 
till måndagen den 12/11 och börjar förbereda oss för säsongen 2020. 

Ett stort tack till Mats L och Alvaro M som är en stor del av att vi har kunnat gå upp i Div. 3.  

Fotbollen kan vara grym ibland och då tänker jag på Daniel som tränade VAIF förra året och missade 
kvalet, och så går vi upp i år samtidigt som hans BK Flagg åker ur div 3 så jag lider verkligen med 
honom.  

Tack till alla som hjälpt oss under året så ses vi på något sätt igen genom fotbollen. 

Mvh Tommy 
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Nedan har ni en laget mot BK Flagg och målen och info om dem spelare som inte spelade idag. 

Dante och Magic spelade inte idag. 

BK Flagg – Veberöds AIF 0-2 (0-2). 

2019-10-20 , 250 betalande åskådare. 
13 min 0-1 Besnik Rustemaj 
34 min 0-2 Besnik Rustemaj 

Start elvan: 
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. Viktor Björk  
17. Filip Qvist 

Avbytare: 
1. Hampus Philip Ekdahl (MV), 21. Mateusz Wieczorek, 15. August Jönsson, 6. Eric Skiöld, 2. Hugo 
Lindelöf 

 
Lagkapten Kristoffer Lindors med sina tankar under måndagen, dagen efter kvalmatchen.  
Var ska man börja egentligen? Många känslor och tankar såhär dagen efter den avgörande kvalmatchen 
borta mot BK Flagg men jag ska försöka sätta några ord på dagen & kvällen. En söndag som inleddes 
med en blandning av mycket nervositet och fokus, man kände verkligen att det var en speciell match på 
många sätt. Förutsättningarna var enkla och vi visste vad som krävdes av oss, vi hade en bra 
matchgenomgång och uppvärmning där hela laget och staben kändes påkopplade och redo för vad som 
väntade. 
 
Matchen drar igång och man känner verkligen av intensiteten och betydelsen, tror även att publiken 
märkte detta. Det är hårda dueller, bra aktioner och kvalité från många fötter. Efter ca en kvart lyckas jag 
hitta Besnik med en djupledsboll och precis som Besnik visat upp många gånger under säsongen 
behandlar han bollen med kvalité och finner nätmaskorna.  
 
Efter ledningsmålet tycker jag vi höjer oss ännu mer och fortsätter våga spela och tar initiativet i matchen. 
Kort efter vårt mål har BK Flagg dock en fin möjlighet med ett långskott som går i ribban från er av deras 
bästa spelare, mål där och vi hade säkerligen fått en annan matchbild. 
 
Men så efter ca 35 minuter gör Axel en fin prestation när han behandlar och behåller bollen fint trots hård 
uppvaktning. Han hittar Besnik som vänder om kvickt och skjuter ett riktigt kanonskott i bortre krysset, 
vilken glädje och nu hade vi verkligen medvind och en stor tro på oss själva. Halvtidspaus stundar och vi 
känner oss positiva men även väldigt medvetna om att det är långt kvar och många löpmeter återstår.  
Vi går sedan ut i andra halvlek och spelar ett rutinerat och kompakt försvarsspel över hela planen, och 
när tillfälle ges försöker vi straffa BK Flagg med kontringar. Defensivt står vi fint och alla jobbar stenhårt 
med överflyttningar, uppoffrande löpningar och duellspel. Slutsignalen går efter 7 (!) tilläggsminuter och 
en stor glädje utbryter med kramar, dans och sång.  
 
Det blir många känslor på en gång med mycket glädje och stolthet, speciellt när man tänker efter på alla 
otaliga timmar man lagt ner tillsammans under säsongen. Segersången "VAIF e laget" nådde nya höjder 
och det finns att se på VAIF:s Facebooksida, har man inte sett den är det bara att klicka sig in och njuta!  
 
Jag vill även säga att det finns två sidor av myntet och det är jag väldigt medveten och mån om att 
uppmärksamma. Lika glad och stolt jag är över vad vi uppnått denna säsong med BK Flagg-matchen som 
troligtvis vår bästa match för året. Lika medveten är jag om vad BK Flagg känner, där jag tänker främst på 
Daniel och Oskar som jag tycker mycket om. 
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Fotboll kan vara brutalt ibland och skillnaden mellan vinst och förlust är enorm i vissa lägen. Jag både 
hoppas och tror att dem båda kommer komma tillbaka ännu hungrigare och starkare framöver! 
 
Kvällen avslutades på Niroma med god mat och dryck. Det var enbart trevliga och glada miner med 
många skratt och historier.  
Visst, man hörde en viss besvikelse över att kvalmatchen spelades på en söndag där många hade jobb 
och skola dagen därpå, vilket gjorde att firandet höll sig på en relativt lugn nivå.  
Annars har vi en förhoppningsvis lugn och rolig avslutande träning på tisdag innan truppen och staben får 
ett välförtjänt uppehåll.  
 
Jag vill sedan avsluta min text med att i egenskap av lagkapten verkligen hylla hela laget och staben för 
säsongen vi genomfört tillsammans, jag är jäkligt stolt över allihopa! Vill även tacka alla supportrar som 
följt och stöttat oss under säsongen samt alla som tog sig till Kirseberg i söndags och delade upplevelsen 
tillsammans med oss. 
 

P 15 med Henriks text. 
Det är ju meningen att fotboll ska vara kul men det var inte speciellt kul i denna match. Mycket fult spel, 
höga sparkar med fotsulan först, fula tacklingar och mycket tjafs. Spelmässigt har vi allt spel där de satsar 
på omställningar. Vi har oerhört många bra chanser redan från matchminut 1, men bollen vill inte över 
mållinjen. Istället gör de 1-0 i en omställning, och tror att det var deras enda anfall. Andra halvlek ser 
mycket ut som i första. Domaren tillåter mycket men ändå får Prespa Birlik en rad varningar (dvs 5 min 
utvisning). Tror dessa summerades till 4 eller 5 st. innan matchen var slut. 
 
Återigen dansar bollen på mållinjen ett antal ggr innan vi till slut gör 1-1 på frispark. Ytterligare chanser 
skapas och vi gör 1-2 med ca 5 min kvar. Killarna ska ha stort beröm för att de höll sig lugna och fortsatte 
att spela fotboll och inte fokusera på att ge igen. Vi gjorde en del ändringar under matchen och killarna 
löser sina nya uppgifter lysande. Serietabellen är mycket lik allsvenskan där de fyra lagen i topp har 
samma poäng, dock olika antal matcher spelade (resultat 1-2). 
 
P 13 med Rikards text. 
Match mot Harlösa IF på en svårspelad plan. Seger med 7-0. 
 
P 11 med Dennis text. 
P 11 ställde upp med ett lag i den första årliga Trelleborgscupen och fick spela 4 matcher. 
Vår första match mot FC Trelleborg där vi oförtjänt lät FC T ta kommandot de första tio minutrarna. Det 
rättade vi dock till och tog över matchen men resultatet blev ”tyvärr” 1-1. 
 
Match nr 2 spelades mot BK Höllviken där vi ganska snabbt tog kommandot i matchen och vann med 3-0. 
 
Match nr 3 spelades mot Trelleborgs FF där TFF på bara en minut tryckte in 1-0. 
 
Då vände grabbarna spelet , tog över tempot och vann tillslut med 4-2 
 
Match nr 4 spelades mot Vellinge IF. 
En match där vi direkt satte tempot och spelet på plats och ett Vellinge som kom helt ur balans. 
En rättvis seger med 4-0. 
En riktigt kul cup med högt tempo och bra spel! 
Andreas, Caroline, Stefan och Dennis 
 
F 10 och Mårtens text. 
I lördags var det ett gäng förväntansfulla tjejer som begav sig till Trelleborg för att spela fyra stycken 
matcher. 

Första matchen spelades inne på Vångavallen mot Gislövs IF som vi på förhand visste skulle bli en jämn 
tillställning. Det blev en riktig publikmatch, vi tog ledningen med 1-0 men det kändes inte betryggande då 
vi inte fick igång laget på alla positioner. Mycket riktigt så fick vi smaka på det sura äpplet när Gislövs IF 
gör två snabba mål. Underläge med 2-1 och 8 min kvar att spela, tjejerna fortsätter att kämpa sig igenom 
hela matchen och det ger tillslut resultat. Vi lyckas både kvittera och avslutningsvis göra matchens sista 
mål! Vinst 3-2. 

De nästkommande två matcherna mot Vellinge IF och BK Höllviken blev också väldigt jämna men även i 
dessa matcher lyckas vi vinna med 1-0 och 2-1. 
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Sista matchen mot IFK Klagshamn blev det inte riktigt samma motstånd som i övriga matcher och vi 
vinner med 9-1. 

Stor eloge till våra målvakter födda 2011 som utan tvekan ställer sig i kassen mot motståndare som är två 
år äldre. 

Väldigt kul att P 11 agerade support och hejarklack under våra matcher. 

P 10 med Jespers text. 
En liten prestige match tisdagskväll med massor med folk som tittade.  

VAIF vs IF Lödde 8-1 

Kvällsmatch på Svalebo med många åskådare, till och med en liten borta hejarklack, kul! 

Göran Holmgrens barnbarn i Lödde laget och tränare Görans son Andreas. 

Var betydligt piggare ben idag. VAIF spelade en väldigt snabb och teknisk fotboll. Lödde orkade hänga 
med dom första 10 min. Och efter första perioden stod det 2-0 med mersmak. I andra och tredje fortsatt vi 
rulla bollen snabbt mellan lagdelarna och bollarna rullade in hos lödde. 8-1 till VAIF, bra jobbat killar!  

 
 
 
 


