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 Staffans sammanfattning vecka 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
En ny fotbollshelg är över och tripp, trall tull var alla våra DM lag vidare till Omgång 1 efter gruppspelet.  
Börjar med att gratulera vårt juniorlag som precis som undertecknad anat fick en tuff match i Sjöbo men 
i 54;e minuten avgör Oskar Pott med att göra matchens enda mål och gruppseger med full poäng efter 
tre segrar. 
Än en gång grattis till Jalle och Palle och alla spelare i Juniorlaget, laget var värda denna framgång. 
5 killar i laget som även fått/tagit chansen att spela i Herrar A i Simon Holmström, Adam Kristensson, 
Viktor Moberg, Oskar Pott samt yngst av alla född 00 och Hampus Runefjord. 
 
Dam efter stor seger måndag mot Lunds BOIS och hela 7-0 i gruppfinalen. 
 
P 14 som vann sista gruppspelsmatchen slinker vidare som en av 4 bästa grupptreor. 
 
P 16 seedade som alla lag som spelade i Skåneserien Gr A i höstas. 
 
Lottning klar i DM och 1;a omgången och spel redan söndagen 3 april förutom Dam som 
kommer till spel först den 27 april och Omgång 2. 
Naturligtvis fick alla 3 lagen hemmamatch inget att klaga på mer än svårt att få till ett spelschema. 
Första planering och spel från kl. 10.00 till 18.00, då F 15 spelar slutspelsmatch mot Vellinge IF i 
Vinterserien samma dag. 
  
Omgång 1. Speldag söndagen 3 april. Skåneboll godkänner en match som flyttats till lördag 2/4. Tack 
för detta. 
  
DM matcher. 
Lör. 2/4 kl. 11.00. P 16-Lindeborgs FF 1948. 
  
Sön 3/4 kl. 10.00. P 14-Kyrkheddinge IF. 
Sön 3/4 kl. 12.00. Juniorlag-Svedala IF. 
  
Slutspel i Vintercupen. 
Sön 3/4 kl. 15.00. F 15-Vellinge IF. Slutspel i Vintercupen. 
  
Träningsmatcher under Påskhelgen. 
Påskhelgen står framför dörren och om Kommande Matcher är rätt uppdaterad går fotbollen in i liten 
paus i påskhelgen och hittar för stunden endast 5 matcher. 
Långfredag 
Cupspel väntar för P 07 i Borgeby och Påskacupen. 
Herrar A-Askeröds IF kl. 11.00. Svalebo konstgräs.  
  
Annandag påsk. 
F 03-Blentarps BK. kl. 12.30. Harlösa IP. 
Herrar U-Tomelilla IF. kl. 13.45. Tomelilla IP. 
Damer A Södra Sandby IF-Dösjöbro IF. kl. 14.30. Svalebo konstgräs. 
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Referat från DM Matcher. 
Lunds BOIS - SSIF/VAIF: 0-7 (0-4)  
Stabil insats i gruppfinalen i DM. (Stefan Jönsson) 
Damer. 

"Bortamatch" på hemmaplan i Veberöd....så fick det bli eftersom vi var iväg på träningsläger (Växjö) i 
helgen och Lunds BOIS inte fick tillgång till fotbollsplan i Lund en måndagskväll. Gruppfinal i DM mot 
seriekonkurrenten Lunds BOIS och personligen lite fundersam över hur vi skulle klara att hantera 
"kvällsmatch en vardag i kombination med nyligen hemkomna från träningsläger"? Kvällsmatcher är 
alltid lite speciella då det ofta blir lite tidsnöd med sena samlingar, speedade matchgenomgångar osv 
men mina funderingar visade sig vara helt onödiga. Såg inte uppvärmningen själv eftersom jag var 
upptagen med annat men kapten Härle svarade "Bästa på länge, nu kör vi!" på min fråga om hur det 
såg ut på värmningen. Och det stämde förmodligen eftersom våra tjejer startade med fullt ös och innan 
vi hunnit tio minuter in i matchen hade vi gjort två mål. Första halvtimmen av matchen var riktigt BRA 
från vår sida med fin rörelse, fina passningar, bra bolltempo, varierat anfallsspel, spelvändningar och, 
kanske framförallt, bra synk mellan lagdelarna i såväl offensiven som i defensiven/vinna tillbaka boll! 
Riktigt kul att se! Ledning 4-0 efter ca 30 minuter var i underkant men redan här kändes det som att 
matchen var avgjord vilket förmodligen även tjejerna ute på planen kände. Skärpan i vårt spel avtog 
något och vi valde emellanåt att göra enkla saker svårt istället för tvärtom dvs. så som vi gjorde första 
halvtimmen. Inget ovanligt fenomen alls men viktigt att tänka på att verkligen försöka spela enkelt, 
oegoistiskt samt med skärpa "hela vägen". 2:a halvlek helt OK från vår sida och vi fortsätter skapa 
klockrena målchanser men det är först med ca 20 minuter kvar av matchen som målfabrikationen 
kommer igång igen. Under matchens sista 20 minuter gör vi ytterligare tre mål och slutresultatet skrivs 
till vinst med 7-0 vilket vi självklart är jättenöjda med! Det är sällan fel med läger och förutom att det är 
väldigt roligt så får man tillfälle att lära känna varandra bättre i annan miljö/andra situationer och man 
har möjlighet att prata/gå igenom saker när "alla" är med vilket är viktigt när man spelar på vår nivå. Så 
kanske kom "urladdningen" lite från helgens träningsläger gällande bl.a. inställning, betydelsen av att 
jobba TILLSAMMANS och att spela som ett LAG. Att vi gjorde tre mål på fasta situationer i matchen mot 
Lunds BOIS bör nog hänga ihop med att vi ägnade en del tid åt just fasta situationer på träningslägret 
dvs. övning ger i regel färdighet. Apropå övning måste jag nämna vårt "japanska byte" dvs. fyra spelare 
som byter samtidigt som Lunds BOIS har inkast....spännande! Otroligt kul att stå vid sidan och se 
kvällens match där vi tränare återigen får en påminnelse om/bekräftelse på att vi har en härlig bredd i 
truppen och många spelare som vill vara med! Jättebra jobbat tjejer men nu jobbar vi ödmjukt vidare 
inför kommande uppgifter. Vi har nu två jättetuffa träningsmatcher (innan allvaret börjar) och närmast 
möter vi förra årets seriekonkurrent Dösjöbro IF hemma i Veberöd (Svalebo) måndagen den 28/3 kl. 
14.30. Någon som vill vara med!?! 

PS! Tack till Karin som såg till att det fanns kaffe/kaka/korv att köpa denna lite vädermässigt sett 
halvkyliga kväll i Veberöd. 

Herr junior och Patrick Svenssons text. 
Som i tidigare matcher gör vi en mycket bra laginsats med det defensiva spelet som vår styrka. 

Första halvlek har Sjöbo ganska mycket boll men de kommer inte till många avslut. Vi hade problem att 
förvalta bollen på ett bra sätt när vi som oftast bröt den på mittplan, för få passningsalternativ och 
slarviga passningar, lite stressigt. Vi har en del farliga kontringar och hörnor. 

Andra halvlek blir mycket bättre och vi tar över spelet, förutom målet har vi 4-5 riktigt bra målchanser 
där ett par av dem borde vara mål. 

Sammanfattningsvis är det kollektivet som vinner där killarna jobbar enorm hårt för vandra och nu ser vi 
fram emot nästa DM-match. 

P 14 och Rickard Anderlinds referat. 
Sista matchen i DM mot Sövestads IF. Spelar stundtals bra fotboll och dominerar matchen. Vi har 
många chanser men bollen vill bara inte gå in. Lyckas till slut göra 1-0 och det har vi med oss i paus. 
Andra halvlek blir spelmässigt lite jämnare på grund av att vi slutar rulla boll. När sedan Sövestad 
kvitterar på ett friläge så känns det tungt. Men vi börjar hitta våra positioner igen och till slut orkar inte 
Sövestad stå emot. Bra spel och lite mer kyla i avsluten gör att vi till slut vinner med 5-1.  
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Referat från träningsmatcher. 
P 16 och Bo Jeppssons text. 
Vi spelade själv med ett mixat lag där 3 spelare som inte spelat mycket i varken Skånelaget eller 
Mellersta laget (detta svar på om IF Lödde kom med sitt starkaste lag)? 
IF Lödde hade enligt Peter Joelsson också ett mixat lag. Sett utifrån de gjorde vi en mycket bra match 
där de olika detaljer i spelet som vi tränat på stundtals glimtade till. Inställningen var på absoluta topp 
och vi förde matchen från start till mål. Det var också glädjande att några enskilda spelare visade 
kvaliteter som vi tidigare inte sett. Vi vinner matchen med 2-1 men det viktigaste ät att vi presterade bra 
fotboll och om man ska ta fram något som måste förbättras är det vår förmåga att göra mål i friläge för 
vi hade chanser som borde resulterar i 2-3 mål ytterligare. Löddes tränare var inte lika nöjd med sitt lags 
prestation och tackade genom att säga att det var en mycket rättvis seger. 
I denna match deltog Hampus som utespelare i 20 min. Sedan blev Linus G skadad och Hampus stod i 
mål resten av matchen. Vi står dock inte och faller med en spelare utan vi arbetar för att laget ska 
fungera lika bra oavsett om vi enligt utomstående förståsigpåare saknar två- tre av de bästa.  
02:an Naol lämnat för Lunds BK samt Hampus Runefjord uppflyttad till seniorlaget. 
  
Senaste matchen hoppas vi var ett kvitto på att vi klarar det. Ja annars är det flera spelare som nu fått 
prova nya positioner och som i många fall dessutom fallit väl ut. 
Vår resa har dock bara börjat och det återstår mycket för att få till det spelande lag som vi tränare 
eftersträvar. Bl. a behöver spelförståelsen bli mycket bättre.  
  
Undertecknads kommentar. En härlig seger mot ett lag IF Lödde som satsar stenhårt med 4 
träningspass i veckan.  
Möter i Påskhelgen Lyngby från Danmark samt allsvenska Hammarby IF. Laget alltid i topp i 
Skåneserien och också rätt som Bosse skriver inte lägga krut på spelare som lämnat utan fullsatsning 
på de som finns kvar i truppen. Ca 30 killar till 2 lag. 
 
P 04 och Henriks rader. 
2 tuffa träningsmatcher mot Linero väntade. Linero är riktigt duktiga som år efter år slutar i topp i både A 
& B serie. Första matchen var jämn. När Linero, som är trygga med boll, får tid och utrymme får vi det 
jobbigt. Ofta är vi flera meter ifrån dem och då är det jobbigt... Vi har en hel del möjligheter till 
omställningar men får inte till det på sista tredjedelen. Vi måste lära oss att komma närmre i 
försvarsspelet. När vi väl gör det vinner vi boll och kan skapa chanser. (Resultat 1-3) 

I andra matchen fick vi hjälp av flera 05'or. Dessa tillsammans med våra killar kämpade frenetiskt och 
hade flera fina kombinationer. Tyvärr ville inte bolluslingen in i mål. Linero var återigen spelmässigt 
duktiga och satte fler skott, otagbart ute i hörnen. Strax innan slutet på matchen fick vi äntligen in ett 
mål! Stort tack till 05'or som stöttade oss! (Resultat 1-6) 

Med denna text önskar undertecknad alla en Glad Påsk och så hörs vi igen i april månad. 

Hälsn. Staffan 

  
  
 
  
 


