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 Staffans sammanfattning vecka 21 
 
 

 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
En stor Cup helg är över och nu in i det vanliga seriespelet igen. 
Tyvärr förlorar Damer A och Södra Sandby IF i seriefinalen borta mot obesegrade Hammenhögs IF 
med 2-1 efter underläge 0-2 i halvlek. Ett Hammenhögs IF som gått som "tåget" i vår och 7 segrar + att 
laget så sent som i onsdags vann åttondelsfinalen i DM med 1-0 mot DFF Kristianstadstjejerna som 
spelar i division 2 Norra och nu i kvartsfinal. 
 
Blandad redovisning av några seriematcher och även Cupspel.  
Damer A och Stefans text. 
Dam A: Hammenhögs IF - SSIF: 2-1 (2-0)  
 
Förlustnollan spräckt mot serieledarna. (Stefan Jönsson)  
Sen lördagsmatch (kl. 16.30) på bortaplan mot serieledarna Hammenhögs IF som är ett lag med mycket 
erfarenhet och kampvilja och som efter sommaruppehållet 2014 faktiskt bara förlorat en enda 
seriematch vilket var i sista omgången mot SSIF hösten 2014. (Då vinst för SSIF med 3-1). 
Undertecknad fullt medveten om att detta skulle bli en tuff uppgift för oss men ändå en bra känsla inför 
matchen med tanke på att vi haft vind i seglen i inledningen av serien även om vi inte riktigt fått spelet 
att stämma. Vi inleder matchen ganska piggt, vi för spelet som befinner sig mestadels på Hammenhögs 
planhalva. Vi visste att dom spelar mycket på omställningar med "långa bollar och komma runt på 
kanterna" och det är precis vad som händer när dom gör 1-0 på en misstänkt offside (många av våra 
supporters som satt i linje påstod att det var offside) men jag har svårt att avgöra det från min position 
då deras anfallare gör en perfekt båglöpning i samma moment som långbollen skickas iväg och då är 
det jättesvårt att avgöra om deras spelare är på fel sida eller ej. Oavsett vilket så hamnar vi i 
målmässigt underläge men fortsätter att ha initiativet i matchen spelmässigt sett och vi skapar en hel del 
chanser (varav en ramträff) som vi tyvärr bränner hårfint. Hammenhög förlitar sig mycket på sin libero 
som spelar med stort djup och som fångar upp många bollar som hon sedan skickar iväg "högt och 
långt". Så inträffar även i matchminut 43 när just en långboll ut på kant når en anfallare som "rundar och 
spelar snett inåt bakåt" vilket innebär 0-2 i halvtid. Ett resultat som inte känns helt rättvist sett till spelet 
och chanserna men H-hög är effektiva framåt. Hemåt spelar dom enkelt och smart och försvarar sig på 
ett effektivt sätt. Vi gör några ändringar i halvlek som inte får riktigt den effekt vi hoppades på utan i 
princip hela 2:a halvlek blir ett ställningskrig med närkamper, "flipperspel", många felpass, många 
spelavbrott (tror det var typ 100 inkast i denna match) och vi kommer inte riktigt in i det i 2:a halvlek 
förrän de sista 10 minuterna. Då skapar vi en del oreda för motståndarna, några hörnor samt ett 
distansskott som är på vippen att smita i mål. Med ca fem minuter kvar reducerar vi och hoppet tänds 
och energin ökar. Vi trummar på framåt och får ett jättefint frisparksläge alldeles i slutet på matchen 
men Hammenhög håller undan, vinner med 2-1 och befäster sin serieledning. Vi pratade innan matchen 
om att vinna "kampen mot sin spelare" och där lyckades vi inte riktigt. Sedan är det återigen alldeles för 
många enkla bolltapp dvs. slarv i passning/mottagning samt för lite rörelse utan boll. Mot lag som spelar 
"långt" måste vi också bli bättre på förstapressen. Dock bara att bita ihop och ladda om inför lokalderbyt 
mot Hardeberga/Harlösa på Knutsvallen nästa lördag. Återigen en match där vi måste "vinna kampen 
mot sin spelare" för att få med oss tre poäng hem gissar jag.  
     
Länk till matchrapport: http://www.skaneboll.se/match/?scr=result&fmid=2914168 
         
Damer U och Elins rader. 
Dagens motstånd stod Dösjöbro för, där vi på förhand vet att det alltid blir jämna matcher.  
 
Matchen inleds med att vi får ett mål i nacken i tredje minuten redan. Vi får ett par fina anfall som 
resulterar i hörnor. I nionde minuten får vi utdelning på en hörna, där vi är framme och trycker in bollen i 
mål. Denna säsong har vi varit väldigt lyckosamma på hörnor, många av våra mål har kommit på 
hörnor. Tre minuter senare är det dags igen, efter ett fint anfall med väggspel genom deras lag gör vi ett 
mål till och har ledningen med 1-2.  Vi spelar ganska bra överlag, det märks väldigt tydligt att vi tappar 
boll när vi har för dålig rörelse på de spelare som inte har boll, dvs. vi får ställa om i fel lägen. I 25 
minuten gör Dösjöbro 2-2 och det står sig halvleken ut.  
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I halvlek pratar vi om att vara ännu mer noggranna i vårt passningsspel, och att komma fram snabbt i 
förstapressen på bollhållaren.  
I andra halvlek får vi stundtals ett bra tryck på deras planhalva men de får fler och fler anfall mot oss. Vi 
väger lite lätt på mittfältet, och vi tar inte alltid duellerna med deras spelare. Detta resulterar i bolltapp 
och att de kan vända spelet mot oss där vi får försöka flytta över med hela laget, vilket vi inte lyckas 
med alla gånger.  
De får göra 4 mål på oss i andra halvlek, så slutresultatet blir 6-2. Det speglar ändå inte riktigt 
matchbilden, det är väldigt oturliga mål, de gör mål på ett par hörnor där de till exempel nickar i ryggen 
på en av våra spelare där bollen sen går i mål.  
Nu blir det ett uppehåll med matcher, nästa match är inte förrän efter midsommar.  
 
F 12 i Tjejcupen i Staffanstorp och Rogers text. 
Var idag med 13 tjejer, F03, i Staffanstorp och spelade tjejcupen. Vi spelade i en fyra lagsgrupp där vi 
slutade trea efter två uddamålsförluster och en uddamålsvinst.  
 
Vi hamnade där med i B-slutspel och fick möta Fortuna FF i kvartsfinal. Matchen blev en nagelbitare 
som slutade 0-0 efter förlängning. Straffar fick avgöra och tyvärr fick vi se oss besegrade med 4-3. 
 
P07 i BIF Cupen i Bjärred och Jims rader. 
Nedan en kort summering av BIF cupen.  

Tidig avresa kl. 06:30 mot Bjärred där vi spelade BIF cupen med 3 lag och totalt blev det 9 matcher.  

Totalt 23 spelare fördelade på de 3 lagen, där vi segrade i 6 matcher, 2 oavgjorda och 1 förlust. Alla 
spelare gjorde sitt yttersta i dag vilket var mycket kul att se, vi förde många av matcherna där vårt fina 
spel gav utdelning. 

Vi gjorde 30 mål i dag fördelade på 10 spelare och släppte in 17 mål. 

Alla var nöjda med dagen och ett bra arrangemang av Bjärred. 

En något fotbollsfattig helg är över och in i seriespelet igen och 25 matcher i föreningen som spelas 
mellan 21-24 maj. 

Hörs igen på fredag! 
Hälsn. Staffan 

  


