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 Staffans sammanfattning vecka 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
En fullspäckad helg nere på Svalebo konstgräs och 3 DM matcher samt 1 kvartsfinal för F 15 hemma 
mot Vellinge IF.  
Tufft motstånd rakt över och när vi summerar helgen har föreningens Herr Juniorer vidare till omgång 2 
efter vinst med 2-1 mot Svedala IF.  
P 16 förlorar efter förlängning med 2-3 mot Lindeborg FF 
P 14 möter ett mycket duktigt Kyrkheddinge IF som spelar i Skåneserien och stor förlust. 
F 15 slutligen förlorar också klart mot Vellinge IF. 
  
Nu finns till Omgång 2 Damer A Södra Sandby IF samt Veberöds IF Juniorlag kvar i DM. 

5 dagar till seriestart för Herrar A borta mot Lunds SK och lördag 9/4 kl. 14.00 avspark på Smörlyckan. 

Söndagen 10/4 kl. 16.00. Damer A Södra Sandby IF-Hardeberga BK/Harlösa IF i Södra Sandby och 
sen rullar all ungdomsfotboll igång helgen efter. 

 
DM med Herr Juniorer. Lars-Göran Mobergs rader. 
J-laget är vidare till nästa slutspelsrunda i DM efter en mycket bra genomförd match på Svalebo mot 
Svedala som slutade med en 2-1 seger. Grunden till segern låg i ett klockrent försvarsspel över hela 
banan, där alla låg rätt i sina positioner och man täckte upp föredömligt för varandra när man väl 
bestämde sig för att sätta hög press. Svedala skapade inte en enda riktigt målchans under 90 min, men 
därmed inte sagt att det var ett dåligt lag utan tvärtom ett gott betyg till VAIF-laget. Killarna gick in i varje 
närkamp med full frenesi och kom oftast ut med en bollvinst, vilket fick Svedalakillarna att ”gnälla” på 
domaren emellanåt. Det märks tydligt att en del killar har spelat mycket seniorfotboll och har fått den 
hårdhet som behövs för att komma segrande ur närkamperna och vinna luftduellerna. Domaren satte 
direkt nivån och tillät inte tjafs och gnäll. Han tolererade inte något, varken från ledare eller spelare. 
Hemmalaget fick samtliga fyra utdelade varningar, vilket kanske inte speglade bilden riktigt, samt att 
bortalagets ledare fick lämna arenan efter upprepade protester mot domslut. En av varningarna fick 
målvakts Hampus för att vänster stolpe inte stod rätt när andra halvlek skulle börja. Överlag gjorde 
domaren en bra insats som höll matchen på en jämn nivå som gillades av de flesta. 

VAIF tog ledningen i den 35:e minuten genom Albin, en ledning som vid det laget borde varit 2-3 mål 
större. I andra halvlek fortsatte vi att ”bränna” målchanser, vissa lägen var t.o.m. svårare att missa än 
att sätta dit bollen. Det skall även nämnas att borta keepern gjorde ett par svettiga räddningar. När 2-0 
kom i 75:e minuten kändes det som att matchen var stängd, men Svedala lyckades på något sätt få in 
en reduceringsboll med 10 minuter kvar och på så vis skapa lite onödig spänning på slutet. Denna 
spänning blev bara skenbar och det skapades inga chanser framför Hampus. Lite av spänningen 
skapade VAIF själv genom att få obalans i laget under slutkvarten när man fick in spelare på ovana 
positioner, det blev lite rörigt på sina håll. 

Positivt i dag var givetvis laginsatsen, men med ett extra litet plus till backlinjen med Simon D, Simon A, 
Adam och Oskar B. Negativt var definitivt den bristande effektiviteten framför mål, det är inte godkänt att 
bara göra 2 mål på alla dessa chanser.  

DM med P16 laget och Joakim Lindelövs text.  
Motståndet stod Lindeborgs FF för. Veberöds AIF tar ledningen 1-0 i halvtid. 
Lindeborgs FF kvitterar en bit in i andra halvlek och vi får verkligen kämpa för att få igång spelet, vi är 
inte riktigt på tå och det är många bollar som stressas iväg istället för att vårda den och börja rulla 
boll. Vi får en straff en bit in i andra och 2-1 till Veberöds AIF 
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Lindeborgs FF kommer en stund senare lite enkelt genom och kvittera och oavgjort vid fulltid. 
Förlängning 15 min och tyvärr lyckas Lindeborgs FF med någon minut kvar göra 2-3 och en tråkig 
förlust. 
 
 
 
 
Nu tar vi nya tag och har bokat in ett träningsläger nu till helgen där vi skall slipa på alla detaljer så det 
sitter till seriestart. 
 
DM med P 14 laget. 
Det var tunga ben hos killarna efter träningslägret i helgen. Mötte ett hel taggat Kyrkheddinge där vi inte 
hängde med. Det slutade med storförlust. Men vi gick därifrån med nya erfarenheter och det är alltid 
positivt. 
/Ledarna  

Cupspel inomhus för P 08 och Jim Gustafssons text. 
I helgen spelade P08 cup i Skurup där det var 7-manna turnering på deras konstgräs med 5-manna 
mål. Lite märkligt då det blev målsnålt då spelet med så litet mål centraliserades och det blev mycket 
trångt framför målen. I alla fall var det mycket bra lag med då man kunde förutse att bara de lag som 
gjort bra ifrån sig i 5-manna kliver upp till 7-manna ett år innan.  

Vi ställde hela truppen fördelade på 2 lag och fick spela mot bl.a. Trelleborg, Skanör och Eslöv som vi 
alltid har tuffa matcher mot. Spelmässigt för vi alla matcher med en bra bredd i spelet men för första 
gången på länge upplevde vi lite slarv när chanserna kom. Ett av lagen gick igenom med 1 vinst och 2 
oavgjorda matcher, det andra laget 1 oavgjord och 2 förluster. En mycket rolig turnering där det skulle 
vara ännu bättre om man haft riktiga mål som passar till en 7-manna plan. 

Träningsmatcher för F 04/05 och Jenny Wanegårdhs text. 
F04-05 mötte T Hällestad i två träningsmatcher i lördags.  
I båda matcherna för vi spelet och det är lugnt och stabilt spel. Fina passningar, och mål på inlägg (som 
vi tränat mycket på de senaste två veckorna)! 
Fokus på att hålla sina positioner och att hitta passningsalternativ istället för att bara rensa bort bollen.  

Vinst i båda matcherna med goda marginaler!  

Träningsmatch för Damer A Södra Sandby IF. Stefan Jönssons text. 
Dam A - Borgeby FK: 0-2 (0-1)  
Godkänt genrep trots förlust. (Stefan Jönsson) 
Vinterns/vårens sista träningsmatch innan serierna startar nästa helg och riktigt härligt vårväder denna 
lördag eftermiddag då Borgeby FK kom på besök. På förhand en jättetuff match mot ett lag som sedan 
många år är ett etablerat topplag i division 1 men självklart alltid roligt och inspirerande att möta bra 
motstånd som vill SPELA fotboll. Efter förra veckans avslagna tillställning mot Dösjöbro (som spelar i 
samma serie som Borgeby dvs. division 1) så hade vi en del att bevisa gällande framförallt viljan att 
göra jobbet men även att hitta rätt igen gällande samarbetet mellan de olika lagdelarna. Trots bra fokus 
på såväl matchgenomgång som uppvärmning får vi en målmässigt sett usel inledning då Borgeby redan 
efter någon minut gör 0-1 efter slarv/passivitet från vår sida. Detta till trots så kör vi på och tuggar oss in 
i matchen och spelet mer och mer. Borgeby har ganska mycket boll men vi spelar disciplinerat i 
defensiven och lyckas bra med att hålla Borgeby borta från några större farligheter. När vi har boll så 
rullar vi runt ganska bra och tar oss fram till ett par bra "halvlägen" där vi tyvärr slarvar bort sista 
momentet för att det skall bli riktigt farligt d.v.s. där måste vi finslipa/bli bättre inför premiären nästa helg. 
Underläge 0-1 i halvtid och vi gör en liten förändring i det defensiva spelet till 2:a halvlek vilket faller väl 
ut på så sätt att Borgeby får det lite jobbigare att komma framåt i banan samtidigt som vi bryter lite fler 
bollar och får på så sätt äga lite mer boll. Borgeby gör dock "lite turligt" 0-2 på en snabb 
omställning/kontring och 0-2 blir även slutresultatet. Generellt sett en match med bra tempo, två 
disciplinerade lag och ganska få vassa målchanser. Förvisso förlust 0-2 men känns ändå OK sett till 
motstånd, vårt uppträdande/agerande dvs. det känns som vi är på rätt väg även om vi måste jobba 
vidare med skärpan och tyngden i sista 1/3 -delen av planen offensivt sett. Tre träningar kommande 
vecka och nu full fokus inför seriestarten med hemmamatcher för både Dam A och Dam U. Dam A 
inleder med lokalderby mot Hardeberga BK/Harlösa söndag 10/4 kl. 16.00 medan Dam U har premiär 
måndagen den 11/4 kl. 19.15 mot Stattena IF. Äntligen kör vi igång på allvar:).  
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Helgen som kommer full av träningsläger P 00, P 04 samt P 06 och kanske något lag till?  

Träningsläger på konstgräset på Svalebo och konstgräset på Romelevallen samt något lag boendes i 
Scoutstugan. 

Hörs igen på fredag och årets första seniortrupper kan undertecknad förhoppningsvis presentera. 

Hälsn. Staffan 

 
 
  

 


