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 Staffans sammanfattning vecka 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
En fotbollshelg i snöoväder på söndagen och inte speciellt skönt att stå och kolla på fotboll ännu eller? 
 
En sammanfattning av DM matcher, träningsmatcher och även inomhus cup i Sjöbo och en cupseger. 
Grattis till P 05. 
 
Herrar A och Jonas Adolfsson med några korta rader. 
Förlust 0-2 mot Kulladals FF, men vi spelade ganska bra stundtals och skapade en hel del chanser och 
brände en straff. 
På undertecknads fråga om vilka nya spelare som var med i matchen? Jonas svar. Samuel Idowu, 
Ernest Eze samt Song var med. Bengt Mattsson med som målvaktsreserv. 
Juniorerna Adam Kristensson gjorde en bra match som ytterback och även Viktor Moberg in i slutet av 
matchen. 
Tycker att vi ska vara nöjda idag och så bara jobba vidare på träning. 
 
Damer A och DM match borta mot IFK Malmö. Stefan Jönssons referat från matchen. 
IFK Malmö - SSIF/VAIF: 0-0 (0-0)  
Mållöst i DM-match. (Stefan Jönsson) 
Jaha, då var vi tillbaka igen gällande vädret dvs. kallt och regnblandad snö i 2 x 45 minuter och 
dessutom på en konstgräsplan modell "Smörlyckan" i Lund (dvs. modell äldre). Nog om de yttre 
förutsättningarna som ju oftast är lika för alla samt sällan kan påverkas. Vi är nu en bit in i försäsongen, 
bra träningar i veckan och första tävlingsmatchen för året (dvs. första gruppspelsmatchen i DM) borde 
vara ingredienser för bra tändning men jag kände redan när jag, inför matchgenomgången, klev in i 
omklädningsrummet att det var för många som "inte var där" så att säga. Naturligtvis en del av mitt 
ansvar som vikarierande huvudcoach (Benny för dagen på landskamp i Holland för att beskåda 
Damlandslaget) att se till att spelarna "ÄR på plats" men helt uppenbart misslyckades jag med den 
uppgiften idag, tyvärr. Dagens motståndare IFK Malmö (div 3) var dock redo att offra sig för att freda sitt 
mål vilket dom lyckades med såväl med tur som med skicklighet. Redan tidigt i matchen kunde vi 
konstatera att IFK Malmö valde att "parkera bussen" och satsa på kontringar. De inledande 20 
minuterna skapar vi i princip ingenting även om vi har bollen nästan helt i vår ägo. Dålig rörelse utan 
boll, slarviga passningar/mottagningar och ett alldeles för lågt bolltempo gör att motståndarna känner 
hugg, krigar på och vinner kampen i och utanför sitt straffområde. Längst bak dessutom en väldigt 
duktig målvakt som agerar säkert och läser spelet bra. Sista 20-25 av första halvlek blir något bättre och 
vi skapar en del riktigt vassa lägen men målvakten vägrar vika ner och när inte hon räddar så är det en 
utespelare som "blockar" skott o/e avgörande passning. Några byten i halvtid samt en "allmän önskan 
om skärpning" bidrar till bättre fart och spel från vår sida i 2:a halvlek. Av dessa 45 minuter så befinner 
vi oss på deras planhalva i 44 minuter och skapar tillräckligt många lägen för att kunna vinna matchen 
komfortabelt men återigen en tapper målis som räddar, har hjälp av målramen o/e uppoffrande spel av 
utespelare vilket innebär att vi inte får in någon boll i mål idag. Låter kanske som jag antyder att vi har 
otur men det vill jag absolut inte säga att vi har för vi har oss själva att skylla genom dålig uppladdning, 
dålig inställning och alldeles för nonchalant inställning i avgörande lägen! Var tvungen att kolla när vi 
senast gick mållösa från planen och det var den 28/3 förra året men det finns sällan något ont som inte 
har något gott med sig och låt detta vara en lärdom att bollen är rund, alla matcher startar med 0-0 och 
att det ALDRIG går att bara ställa ut dojjorna på planen. Jag vill inte säga att vi inte försökte men den 
rätta gnistan och viljan att vinna matchen tändes lite för sent i denna match vilket jag tycker är den 
största orsaken till att vi för första gången på 44 matcher(!) inte lyckas göra mål. Dock en poäng med 
hem vilket innebär fortsatt möjlighet att ta hem gruppspelet men då krävs det två vinster i de 
återstående två matcherna. Chans till revansch/skärpning kommande helg då vi spelar träningsmatch i 
Simrishamn (Hammenhögs IF) lördagen den 12/3 samt DM hemma i Sandby mot Tågarp söndagen den 
13/3 kl. 13.00!   
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Herr Juniorer och DM hemma mot Dalby GIF/Södra Sandby IF och Thomas Jaldérus text. 
Seger med 3-1 i årets första tävlings match i DM. Första halvlek började lite stressigt och ganska 
mycket felpass men låg bra i defensivt, låg under med 0-1 i halvtid. Får spelet och fungera bättre i 2 
halvlek skapar fler chanser och det gör att Leon Kolgjini 00 och Hampus Runefjord 00 gör mål för oss, 
börjar snöa i mitten på andra gör det svårt att spela summering är att en ok match från vår sida har 
några skador och sjukdomar i laget fick låna in 4st från 00 förutom ovanstående var även Liam Buczko 
och Samuel Billberg.    
·  64’ Leon Kolgjini 1-1 
·  75’ Hampus Runefjord 2-1 
·  86’ Leon Kolgjini.3-1. 
·  ·   
 
P 16 och träningsmatch mot BK Olympic. Joakim Lindelöfs text. 
Träningsmatch mot BK Olympic fredagen den 4/3. En match mot ett mycket bra motstånd i ett förstärkt 
BK Olympic (som fått in väldigt många bra spelare senaste tiden från Husie IF). Vi möter ett lag som är 
både spelskickliga och väldigt snabbt uppe i press när vi har boll, stundtals tar vi lite för lång tid på oss 
att hitta spelmöjligheter men vi får även till några bra uppspel under matchen. Vi visade stor vilja att 
genomföra det vi tränat på men lyckades inte fullt ut. Dock var matchen bra ur utvecklingssynpunkt då 
den på ett bra sätt visade vad vi ska arbeta med den närmaste tiden för att kunna prestera det vi strävar 
efter. Slutresultat VAIF-BK Olympic 0-1.  
Vi invigde även den fina kioskvagnen på konstgräsplanen och den fungerar och ser riktigt bra ut! 
 
P 14 (02/03) och DM hemma mot Öja FF och Stefan Perssons rader. 
Första matchen i DM med ett gemensamt P02 och 03 lag slutade med förlust med 6-1 mot ett väldigt 
duktigt Öja FF. Första halvlek låg vi alldeles för långt från våra motståndare och Öja kunde göra lite som 
dom ville. För många 03 var detta första 11-manna matchen. Efter 0-4 i första halvlek så ryckte killarna 
upp sig rejält i andra. Började gå in ordentligt i närkamperna och började rulla bollen till varandra.  

Detta blev en jämn halvlek där Troy gjorde ett snyggt mål från passning av Johan och Isak. Öja kunde 
tyvärr kontra in två mål när vi pressade för ytterligare mål.   

F 12/11 (04/05). Jenny Wanegårdhs text efter årets första träningsmatcher. 
Första träningsmatcherna avklarade, borta mot S Sandby IF. Första matchen blir en alldeles för 
spännande tillställning, vi för matchen och tar rättvist ledningen fyra gånger om. Men Sandbytjejerna är 
envisa och spelar fysiskt och lyckas reducera tre gånger, två av målen kommer efter misstag från vår 
sida.  

Vi skapar många målchanser och bränner bl.a. en straff och skulle avgjort tidigare.  Men vi håller emot 
och vinner rättvist med 4-3. 

Andra matchen och 10 nya tjejer på planen. Liksom i första matchen är det vi som för spelet och efter 
många målchanser lyckas vi på något konstigt sätt peta in bollen efter att målvakten tappat den på 
mållinjen och en liggande anfallare lyckas peta in den med tån. Efter det lossnar proppen och vi vinner 
med 6-0. 

Två bra genomförda matcher med fokus på att passa bollen och pressa högt upp i plan. Åtta målskyttar 
och två lagvinster, och 20 tjejer som har roligt tillsammans på planen! 

P 12 och både träningsmatch samt sista inomhuscupen för denna säsong. Henrik Bomans rader. 
Årets första träningsmatch spelade vi på hemmaplan mot Trollenäs IF. Första halvlek var som det 
brukar vara i första matchen. Dålig rörlighet, stressigt och många bollar som tappades bort. Men det 
blev bättre. Framförallt i andra halvlek som vi dominerade helt. Bättre rörlighet och flera fina 
kombinationer gjorde att vi kom till många avslut. Killarna jobbade också mer tillsammans och vi vann 
boll högre upp. Hemåt var det, som alltid, stabilt där Trollenäs IF fick få chanser. (Resultat 5-0). 

Sparbanken Cup, Sjöbo. 
Årets sista inomhusmatcher spelade vi i söndags. I första matchen var det bara halva laget som 
kämpade och sprang. Anfallarna gjorde sig inte spelbara och hjälpte inte heller backar och målvakt. 
Trots detta hade vi frilägen för att kvittera. Men sedan rann det iväg. Målsättningen inför resterande 
matcher var att alla skulle kämpa och ge allt. Allt annat var underordnat detta. I andra matchen gör 
killarna detta och resultatet kom också. Visserligen knapp seger resultatmässigt MEN vilken skillnad! 
Killarna tyckte nu också att det var mycket roligare med fotboll! I sista gruppspelsmatchen gällde 
samma sak. Tyvärr fanns inte samma gnista längre. Bättre än första matchen men klart sämre än vad 
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killarna kan OM de bara kämpar. Vi hoppas att killarna tar med sig att när alla bidrar så blir det också 
roligare att spela. 

På lördag möter vi Lunds BK i två matcher parallellt. 

P 11 och cupvinst i Sjöbo. Andreas Nilssons rader.  
En kort rapportering från cupspel i lördags: Vi ställde upp med två lag i inomhus cup i Sjöbo. Två segrar 
och en förlust för båda lagen i gruppspelet.  

Flyt med övriga resultat gjorde att båda lagen vann sina grupper, fick sedan tyvärr mötas i semifinal. 
Laget som gick till final slog där Sjöbo i förlängning. 
Stark avslutning på inomhussäsongen med en första- och delad tredjeplats i sista cupen. Spelmässigt 
riktigt bra med två lag där alla spelare levererade, fantastiskt att se! Segerbucklan står nu hos vår stolta 
sponsor Niroma´s. 
Andreas Nilsson och Anders Sandgren, P-05. 
 
Ja det blev en tisdagsrapport också med tanke på alla referat som dök upp. 
Hörs på fredag och andra omgången i DM för Dam, Herr Juniorer samt P 14 och nu betydligt fler 
träningsmatcher som ska spelas. 
 
Hälsn. Staffan 

 
 

 

 
 
 
 


