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 Staffans sammanfattning vecka 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Ännu en fotbollshelg är över och så fick föreningen en välbehövlig "trea" när Herrar A vinner 
bortamatchen mot Rydsgårds AIF med 4-2 som kunde ha varit något mål till i andra halvlek. "Mina" 
pågar från pojklagstiden Kristoffer Lindfors samt Mattias Jönsson båda 90:or och som undertecknad fick 
vara förmånen att vara lagledare för under flera år och i matchen mot Rydsgårds AIF gör dessa killar 
vardera 2 mål. Kändes underbart när resultatet nådde undertecknad, hoppas nu på årets första vinst på 
hemmaplan när SkåneKurd FF kommer till Romelevallen på lördag kl. 13.00.  
Laget kommer från Lund. 
 
Damer A. Södra Sandby IF tar sin 3;e raka seger nu mot Lunds BK borta med 3-0. Full pott med 9 
poäng efter 3 matcher och BK Höllviken med bättre målskillnad på första plats. Södra Sandby IF tvåa 
samt Husie IF trea alla med 9 poäng.  
Sticker ut hakan redan och tillsammans med Skurups AIF med 6 poäng tror undertecknad att här har vi 
de 4 lagen i serien som slåss om topplatserna i år. Redan på fredag 29 april match mot Husie IF i Södra 
Sandby kl. 18.45.  
  
Herrar B ut i årets första seriematch mot Höörs IS borta och länge sedan undertecknad kunde läsa en 
laguppställning utan en hel drös av A-lagsspelare med i laget. Bänken från Herrar A, men för övrigt 
spelare som ej spelade i lördags, bredd på årets trupp i seniorlagen finns.  
Matchen vinns med 2-0 och en bra start för Veberöds AIF.  
 
En nöjd undertecknad som ser sitt MFF vinna mot Djurgården med 1-0 i en match som inte når de 
högre nivåerna utan fortfarande ett krampaktigt hemmalag som inte når det spel som man kan förvänta 
sig men som alltid 3 poäng är 3 poäng och 1-0 mot Elfsborg borta och nu 1-0 hemma mot Djurgården 
gör att laget är med i racet igen.  
Serieledning för GIF Sundsvall och tvåa Jönköpings Södra efter 5 omgångar, vem hade trott på detta 
före Allsvenskan startade? 
  
Vågskålen denna helg vägde över till fler vinster än förluster och summerar vi det hela. 
14 vinster 2 oavgjorda samt 8 förluster. 
  
Från i kväll 26 april fram till 1 maj hela 27 matcher i föreningen då någon match blev uppskjuten i helgen 
och flyttas fram och spelas mitt i veckan. 
 
Matchtext från nästan samtliga lags spel i helgen, undertecknad tackar och bockar för detta. 
 
Damer A. Bennys text. 
Det syntes tydligt redan vid matchgenomgången att det var ett koncentrerat och laddat gäng som skulle 
ut och spela seriematch på Klostergårdens IP denna söndagseftermiddag. Det vi pratade om vid 
genomgången utfördes på ett väldigt bra sätt under den första halvleken. 
Tjejerna spelade med ett bra och aggressivt presspel, och gav inte motståndarna någon lugn och 
ro. Med ett varierat och rörligt anfallsspel skapades omgående ett stort tryck mot 
motståndarmålet. Passningsspelet var riktigt bra emellanåt med distinkta och precisa passningar. 
Fullt rättvist tar vi också ledningen i den 16:e matchminuten efter ett fint anfall. Vi gör ytterligare två mål 
i den första halvleken, och med bättre skärpa i avsluten hade det kunna bli något mål till. I pausvilan 
pratar vi om att behålla det aggressiva presspelet, den fina rörelsen utan boll och skärpan i 
passningsspelet, för att inte bjuda in motståndarna i matchen. Tyvärr blir det precis tvärtom, vi blir 
bekväma, stillastående och slarvar i passningsspelet. Vi har fortfarande ett stort bollinnehav och skapar 
en del farliga läge för att utöka ledningen, men slutresultatet stannar vid 3-0 och är med tanke på vårt 
stora spelövertag, och alla chanser vi skapar smickrande siffror för Lunds BK. 
Den första halvleken är de bästa 45 minuterna i årets seriespel och lovar gott inför kommande matcher i 
år, vi är på rätt väg. Vi ser fram emot fredagens toppmatch mot Husie IF på Sandbyvallen. 
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Herrar A. Leifs rader. 
Vi gjorde en bra match mot Rydsgårds AI. Seger 4-2. Visade riktigt bra inställning. Skapade många 
målchanser och dessutom göra fyra mål. Vi tog ledningen på en hörna som gick direkt i mål. Hörnan 
slogs av Kristoffer som senare i matchen gör ett mål till fint frispelad av Hampus. Mattias gör också två 
mål. Trots att vi släpper in två mål och vid ställningen 2-2 i paus, så har tålamod i vårt försvarsspel och 
kan straffa våra motståndare med ett antal snabba omställningar. 
  
P 16 Skåne. Bosses text. 
Ja så hade vi då hemmapremiär med spel för första gången på anrika Romelevallen. Veckans träningar 
präglades av en del bortavaro på spelare beroende på sjukdomar och lite småskavanker vilket är 
ovanligt för oss då vi brukar snitta runt 24 -25 spelare på träningarna. Det gjorde att vi ledare kände oss 
lite osäkra på formen. Samtidigt var vi alla taggade efter förra helgens match borta mot Ängelholms 
FF där vi inte blev rättvist behandlade av en domare som inte följde regelboken.  
Direkt när matchen startade visade dock killarna att vi inte behövde vara oroliga utan vi tog tag i 
taktpinnen och förde matchen på ett bra sätt. Mycket av det vi tränar på och pratar om utfördes på ett 
bra sätt med resultatet att vi hade mycket bollinnehav. Samtidigt visade BK Olympic också på bra 
kvalitet och var ständigt farliga när de kom fram i sina anfall.  
I första halvlek visade vi upp en hög energi och aggressivitet i markspelet men var alldeles för tama i 
vårt luftspel. Vi jobbade också kompakt och bra i vårt försvarsspel men utnyttjade inte tillräckligt planens 
bredd i vårt anfallsspel vilket innebar att våra anfall ofta stannade av vid BK Olympics straffområde. Så 
trots ett litet spelövertag infann sig aldrig den riktigt heta målchansen.  
Andra halvlek fortsatte som den första och vid en hörna mot oss straffades vi för att vi inte gick upp i 
nickduellerna med 0-1 som resultat. Vi vek dock inte ned oss för det utan fortsatte att prestera en bra 
fotboll som slutligen efter en hörna resulterade i 1-1 efter nick i mål.  
När det återstod 10 minuter av matchen tvingades vi först byta ut två spelare som varit sjuka och inte 
orkade samtidigt som vi fick Sammie så skadad att han inte kunde fortsätta spela. Främst drabbade det 
vårt innermittfält vilket gjorde att vi tvingades till ändringar med ovana positioner för ett antal spelare. Då 
blev det lite oroligt men med god kämparanda redde vi ut situationen.  
Jag är slutligen nöjd med lagets prestation i stort vilket också bådar gott inför framtiden. Nu får vi 
använda veckan till att slicka såren, slipa på detaljerna och försöka hitta nya konstellationer till nästa 
veckas omgång. I den här serien får man inga lätta segrar då det verkar som att alla slår alla.  
  
Herrar B. Kommer referat i fredagens veckorapport. 
 
P 16 Mellersta. Joakims rader. 
Åkarps IF ställde upp med ett betydligt bättre lag idag än sist vi möttes och det var tufft genom hela 
matchen. 
Veberöds AIF får inte riktigt igång spelet och ett slutresultat på 4-0 till Åkarps IF. 
Hårt arbete framöver på träningarna. 
  
F 15 Skåne. 
Förlust med 1-0 igen nu mot Ängelholms FF och FC Rosengård i första matchen, men med i båda 
matcherna enligt folk på plats. 
 
F 14. Rogers rader. 
Fredag och dags för andra matchen i serien. Motståndarna var Dalby/Genarp. 
Härligt väder att spela fotboll i. Matchen började bra och vi stod för första målet. Första halvlek var bra 
spel, otur med skador så vi stod med bara en avbytare. Tjejerna klarade det bra och hjälpte varandra.  
Dalby/Genarp kvitterade till 1-1 innan paus.  
Andra halvlek kämpade tjejerna på bra och lyckas få in 2-1 och det blev slutresultatet. Mycket bra 
kämpat med bara en avbytare. 
  
P 14 (11 manna) 
Hemma premiären möter vi ett spelskickligt BK Höllviken. Första matchen som vi spelar som ett lag och 
hjälper varandra. Bra inställning redan från början som till skillnad från matchen mot Uppåkra IF håller 
hela matchen igenom. En bra första halvlek där Simon räddar en straff och Liam M har ett skott i 
stolpen och jätteläge på returen som vi inte får in. Andra halvlek fortsätter vi med bra spel. Tyvärr så 
kontrar BK Höllviken i 1-0. Vi viker inte ner oss och fortsätter att spela bra fotboll. Bollen studsar inte 
riktigt vår väg och BK Höllviken gör ytterligare ett mål. Ett jättekliv framåt både spel- och 
inställningsmässigt. //Ledarna 
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P 14 (9 manna) Stefans text. 
Lödde IF – VAIF (SvC1) slutade med en 1-0 seger för IF Lödde. Det var en jämn och välspelad match 
där IF Lödde var något spelskickligare än oss. 

Trots förlusten var vi nöjda med killarnas inställning och spel. Matchen kunde likaväl slutat 1-1. 

F 12 Veberöds AIF/Harlösa IF. Jennys text. 
Här kommer matchrapport från F12 B- serien: 

Solig fredagskväll och hemmamatch mot FC Staffanstorp.  Strulig uppladdning inför matchen med 
många återbud pga. klassfest, sjukdom, operation och bruten arm. Vi kommer till slut till match med 10 
tjejer, varav 2 skulle gå efter en halvlek.  Då ingen av våra målvakter kom till spel fick vi övertala två 
tjejer till att stå vars en halvlek. Före matchen pratade vi mycket om att fortsätta spela offensivt och vara 
på tå från början!  Första halvlek spelar tjejerna återigen riktigt bra fotboll, det mesta stämmer och till 
slut kommer även målet. Vårt försvar är hundra procentigt och målvakten har inget att göra.  Andra 
halvlek ser det helt plötsligt annorlunda ut, Staffanstorp pressar högt upp i plan, samtidigt som vi 
småslarvar på alla positioner. De har två målchanser, men då kliver målvakten in och räddar oss. Det 
tar 10 min innan vi kommer in i vårt spel och efter ytterligare 5 minuter sätter vi spiken i kistan med 2-0. 
En rättvis seger och vi är väldigt nöjda med alla tjejernas inställning och prestation, ännu en laginsats 
som räcker till vinst! 
Enda matchen denna helg, men det tar vi igen nästa vecka då vi spelar 5 matcher fördelat på 3 serier! 

F 12 Harlösa IF/Veberöds AIF mot SoGK Charlo spelas i kväll borta kl. 18.30 på Idrottsplatsen 
med det härliga namnet Charlottenlunds IP. Rapport på fredag. 

P 12 Svart. Henriks rader.   VAIF – Linero IF 
Hemmamatch mot duktiga Linero IF, som alltid varit en nivå över oss. Tanken var att vi skulle ändra på 
det idag. Vi inleder så där men jämn match. Sedan kommer vi upp en nivå och tar tag i matchen. 
Fortsatt jämnt och intensivt, vilket Linero IF inte gillade. Många närkamper där killarna är på hugget. 
Stabilt bakåt och flera chanser framåt. Precis innan halvtid dribblar vi oss igenom på vänsterkanten och 
gör snyggt 1-0! Vi inleder även bra i andra där det är fortsatt intensivt. Ytorna finns högt upp i plan på 
kanterna och båda lag kör mycket snabba, långa utsparkar. Killarna kämpar men orken börjar tryta. 
Linero IF som ligger på kommer dock aldrig riktigt, riktigt nära. 10 min före slutet kommer bollen in i vårt 
straffområde, en Linero kille sträcker ut foten och träffar bollen, som går i en båga över Adam. Den går i 
ribban, eller… nej precis under! Sista 10 kämpar vi och det blir oavgjort. Spelmässigt inte den bästa 
matchen. Men härlig intensitet, vi ligger nära och killarna ger allt! Vi matchar detta duktiga Linero IF. 
Svår match att döma, men Isac Munthe gjorde det bra. (1-1). 
 
P 12 Vit. Henriks rader.     Eslövs BK – Vaifs BK 
Tufft motstånd på bortaplan väntade. Inledningsvis spelmässigt jämnt men med visst övertag för Eslövs 
BK, som också tar ledningen. Sen har vi ett rungande ribbskott som slår ner på mållinjen oh ut. Neej! 
Strax därpå blir det 2-0. Ytterligare en ribbträff. Strax innan halvtid har vi matchens finaste uppspel, men 
en slarvig passning – omställning – 3-0… Halvtid. Andra är spelmässigt jämn men Eslöv fortsatt mer 
spetsigt. Efter ytterligare två ribbträffar får vi äntligen göra mål! Dock klar förlust resultatmässigt. 
Motståndet var mer B serie än C serie, så bra jobbat! Tack till killarna från P05 som stöttade oss. (5-1) 
 
F 11. Matchen mot Vellinge IF framflyttad till torsdag kl.18.00. Svalebo konstgräs. 
 
P 11 Svart. Andreas text. 
Andra matchen mot GoIF IF, en match som böljade fram och tillbaka. Mycket kämpande från båda 
hållen och tyvärr lyckades GoIF IF avgöra till sin fördel, slutresultat 2-4. 
 
P 11 Vit. Andreas igen. 
Vi spelade två hemmamatcher på söndagen. Första matchen mot Höörs IS, återigen en jämn match där 
vi inte lyckas sätta våra chanser. Underläge 0-1 i halvtid, slutresultat 1-3. 
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F 10. Henriks rader. 
I söndags spelade vi bortamatch mot Dalby GIF och det var en mycket jämn match där vi tar ledningen 
med 1-0 i början av andra halvlek. Tjejerna fick igång ett bra passningsspel och de håller sina positioner 
allt bättre för varje match. Strax efter att vi hade gjort mål så kvitterar Dalby GIF och allt pekade på att 
matchen skulle sluta oavgjort vilket hade varit rättvist på alla sätt. Men när det återstår några sekunder 
av matchen får Dalby GIF in ett snöpligt mål och matchen slutar således 2-1 till hemmalaget.  

Tjejerna gör en mycket bra match och vi tar nya tag till nästa helg då vi tar emot Lunds FF hemma. 

P 10 Vit. Rickards rader. 
Två matcher i helgen mot Hardeberga BK och Åkarps IF. Hardeberga BK fick det tufft från start och där 
segrade vi till slut med 15-0 efter en målrik tillställning.  
 
P 10 Svart och Rickard igen. 
Matchen mot Åkarps IF blev jämnare även om vi dominerade matchen och vann till slut med 5-2. En 
liten svacka i början på andra halvlek när killarna trodde det var klart resulterade i två baklängesmål, 
men för övrigt en bra insats med hög press och stundtals bra kombinationer.  
 
P 10 Grön. Martins text. 
P10-serien: Hemmatch mot IFK Simrishamn där vi kom till spel med 6 st 07:or och 4 st 06:or. Våra 07:or 
har kämpat och slitit mot 06:or sedan i höstas men inte lyckats få till en seger - förrän idag. Vi förde 
spelet och en stabil insats gav oss en övertygande seger med 5-1. Riktigt skönt att studsa tillbaka efter 
storförlusten mot Ystads IF:s A-serielag förra helgen. 
 
P 9 Svart. Martins text. 
P9-serien: Hemmamatch där Staffanstorps GIF(som vi faktiskt aldrig stött på tidigare) väntade oss. 
Motståndarna hade några tekniskt duktiga killar, men sett över hela matchen var vi det bättre laget och 
vinsten var aldrig i fara. 6-2 i en match där vi glimtade till stundtals men egentligen en seger utan att 
imponera. Vi är dock nöjda med helgens insatser.  
 
P 9 Vit. Jims text. 
Andra matchen i 7-manna serien i P07 och hemmapremiär mot Uppåkra IF. Halva laget var utbytt sen 
premiär segern mot Arlövs BI men trots 5 nya spelare så kändes killarna inte alls nervösa. Vi fortsatte 
med vårt fina spel med mycket bredd i spelet och stundtals gick det väldigt fort från en sida till den 
andra så motståndarna hade mycket svårt att försvara sig. Målen rullade på och vi var aldrig under 
press. Slutresultat vinst med 8-1 där vi dessutom har ca 4 frilägen och 5 stolpträffar som borde 
resulterat i ett antal fler mål om vi haft marginalerna på vår sida. 
 
P 8. IF Löddes knatteserie. Jim igen. 
Premiär för 5-manna serien och vi kom med 2 lag till smörlyckan i Lund. Totalt 4 matcher mot GIF Nike, 
Harlösa IF, Staffanstorps GIF och Lunds Bois.  

Stundtals spelade vi okej fotboll men i en del av matcherna saknades lite kämparglöd som vi kommer 
jobba på i veckan. Totalt 4 segrar med en målskillnad på 15-1. 

 Hörs på fredag!         Hälsn. Staffan 

  


