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 Staffans sammanfattning vecka 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
En helt fantastisk helg är över och studentveckan i Lund är i gång samt skolavslutning på fredag i 
Veberöd. 13 juni börjar sommarens fotbollsskola omgång 1 och samma dag spelar Sverige mot Irland 
kl.18.00 i Paris. 
 
Blandade resultat som alltid har inkommit till undertecknad och mest gladde resultatet från Damer A 
Södra Sandby IF med en trea borta mot BK Höllviken ett skickligt spelande lag med framtiden för sig 
dvs. ett ungt lag.  
Nu fick vi det undertecknad hoppats på 6 poäng ner till 4;e platsen och just nu BK Höllviken.  
Samma scenario håller på att byggas som både 2014 och 2015 med ett tre "kejsarslag" om platserna 1 
och 2 som leder till kval i höst eller snarare serievinnaren och bästa tvåa i de 2 division serierna Norra 
och Södra, där Södra och lag två i tabellen Husie IF har betydligt fler poäng än 2;an i Norra.   
  
Ett Damlag som nu börjar innehålla fler och fler av det framgångsrika tjejlaget födda 99 och som 
undertecknad såg vinna Gothia Cup för ett antal år sedan. 
Återkommer på fredag om hur damtruppen förändrats den sista tiden och hur antalet 99;or slagit sig in i 
Damer A för stunden.  
  
Herrar A förlorar borta mot serieledaren Hörby FF med 5-1. 1 poäng per match har laget efter 10 
omgångar och det räcker inte i längden. Rydsgårds AIF med 6 poäng samt Hammenhögs IF med 5 
poäng är lagen som ligger bakom oss för stunden.  
Rydsgårds AIF ett litet mysterium för undertecknad, innehåller en del duktiga fotbollsspelare med bl.a. 
Rasmus Ridell med 7 mål gjorda och ett lag som plötsligt kan vakna till och börja ta poäng. 
  
Nu väntar 2 hemmamatcher på rad samt 1 borta i nämnd ordning IFK Simrishamn på söndag 12 juni 
kl.13.00 på Romelevallen, fredag 17 juni kl. 19.15 Lunds SK på Romelevallen och slutligen Lunnarps 
BK borta tisdagen 28 juni kl. 19.15. 
 
P 16 Skåne förlorar sin 3;e match på rad och inga mål framåt denna helg 0-2 hemma mot IFK 
Hässleholm. Laget har bara en match med förlust där de ej räckte till i 6-0 mot MFF borta, i övriga 
matcher har det varit knappa förluster och jämna matcher. 
  
2 matcher återstår i vår och 7 poäng. Lag placerade på 9;e plats och 10;a flyttas nertill Gr B i höst. VAIF 
idag på 7;e plats med 7 poäng och undertecknad är optimistisk att laget även i höst spelar i Gr A. 
Tabellägget med 2 matcher kvar och TFF har 3 matcher kvar mot tufft motstånd bl.a. uppskjuten match 
mot MFF. 19 juni möts IF Lödde-MFF i en ren seriefinal. Kom ihåg VAIF gav IF Lödde fullt upp i en jämn 
match som IF Lödde vann med 1-0. 
IF Lödde obesegrade och full pott, MFF 1 oavgjord. 
Veberöds AIF 7 - 7 7 
Kristianstad FC  7 -24 6 
IF Limhamn Bunkeflo 7 -6 2 
Trelleborgs FF  6 -14 2 
 
Matchreferat. 
Damer A. 
Tre viktiga poäng. (Stefan Jönsson) 
Ibland är det extra kul att skriva referat och denna gången är det så! Vi mötte Höllviken för första 
gången på Dam A-nivå för drygt ett år sedan och vann då tämligen komfortabelt men såg redan då att 
Höllviken är ett lag som kommer att ta för sig med tiden. Ett ungt och mycket spelskickligt lag (Kul!!) 
som redan förra hösten satte käppar i hjulen för många lag, bl.a. oss som då med nöd och näppe fick 2-
2 på bortaplan. Då som idag ett strålande sommarväder och före match fick vi info av domaren om extra 
avbrott för vätskepaus. Klokt!! En svår och superviktig bortamatch för oss dvs. vi var i princip tvingade 
att ta tre poäng för att haka på i tabelltoppen och hur förmedlar man det budskapet utan att göra 
spelarna alltför nervösa? Ett lugn rådde i omklädningsrummet före match dvs. tyst, lågmält snack 
tjejerna emellan. Betyder det fokus eller ofokus undrade jag vilket jag egentligen borde veta efter så 
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många matcher med tjejerna. Vid matchgenomgången blev jag dock lugn...det var fokus i ögonen och 
"rätt frågor/svar" från tjejerna! Vi pratade bl.a. om avslut/returer och det blev nyckeln till våra tre poäng 
idag. Vi tar taktpinnen från start och redan efter ett par minuter tar vi ledningen efter just skott och retur. 
Skönt!! Vi fortsätter föra spelet och har bud på fler mål men 1-0 står sig. Kanske gick det lite för lätt i 
inledningen och Höllviken kommer mer och mer och tar över taktpinnen efter första kvarten. Kvittering 
till 1-1 och vi tappar positioner samt slarvar för mycket när vi har boll. Första vätskepausen kommer 
lägligt för oss dvs. vi får läge att prata ihop oss lite och efter vätskepausen ser det bättre ut igen. Mot 
slutet av första är det återigen vi som har mest boll och har bl.a. en ribbträff. Alldeles före pausvilan får 
vi utdelning på ett skott från ganska snäv vinkel men att gå på avslut är sällan fel eller? Ledning 2-1 
känns jätteskönt och ger oss roligare saker att prata om i halvlek. Vi ändrar om lite i uppställningen och i 
inledningen av 2:a har Höllviken jobbigt att hitta rätt i sitt spel samtidigt som vi är smågiftiga i 
kontringsspelet. Efter ett tag börjar Höllviken (lite oväntat med tanke på deras spelidé) att slå lite längre 
bollar på djupet som ger oss jobb men vi lyckas ändå hålla undan utan att känna oss alltför hotade och 
hela tiden ligger vi på kontring (med bl.a. ytterligare två ramträffar) även om jag hellre sett lite längre 
anfall från vår sida. Glädjen är stor och härlig när domaren blåser av och tavlan visar resultatet 1-2! 
Som sagt var, en viktig match för oss och tre poäng som innebär fortsatt jakt i tabelltoppen vilket ju bör 
göra motivationen inför fortsättningen ännu större eller hur!?! Riktigt bra jobbat idag tjejer och nu laddar 
vi om med bra träningar inför nästa uppdrag på Sandbyvallen mot BK Olympic söndag 12/6 kl.16.00       

Herrar B. Thomas text. 
U-lag match Eslövs BK borta kom till start med 12 spelare startade för staden halvlek bra på många sätt 
vi försökte spela boll varierade och kändes ganska bra trots att vi slog bort lite onödiga pass i mellan åt 
sen får Eslövs BK en straff i sista minuten av första mycket tveksam sådan och tar ledning med 1-0 
positivt snack i halvlek kändes som vi kunde vända detta har svårt och förklara vad som hände sen ca 
10 min in i andra rasar helt förlorar med 8-0 till slut, skillnaden mellan lagen var inte så stor som 
resultatet visar men resultatet är vad det är och hade inte behövt bli så stort. 
Kort och gott första OK andra bara och glömma. 

Undertecknads kommentar, Eslövs BK kom med 6 startspelare från Herrar A matchen i fredags som 
serieledare och kanske dåligt med folk för annars har de problem med truppens storlek. 

P 16 Skåne. Bosses text. 
Efter förra omgången då vi mötte MFF på konstgräs i Malmö som vi förlorade klart hade vi större 
förhoppningar inför denna matchen. Vi var alla överens om att gå in och kämpa och göra vårt bästa för 
att kunna ta viktiga tre poäng. 

Tyvärr visade det sig ganska omgående att vi tog matchen på för stort allvar och rädslan att förlora blev 
större än viljan att vinna.  
Resultatet av det blev ett nervöst agerande med många felpass och vi fick slita ont för varje boll. 
Därutöver tilläts dessutom Hässleholm ta ledningen på en tvivelaktig djupledsboll. 
I halvtid 0-1 och vi bestämde att inte ge upp utan ändrade lite i uppställningen för att om möjligt vinna 
initiativet. Denna dag var fick inte vår utan på ett inlägg från kanten uppträder vi tamt och Hässleholm 
gör 0-2. Först när vi med 10 min kvar får en spelare utvisad tar vi över matchen och visar vilja men vi 
lyckas trots några bra försök inte göra något mål. 

Slutresultat 0-2  
Idag saknades helt den glöd vi varit då vana vid att se från killarna. Tyvärr är det nog delvis resultatet av 
mycket matchande i många olika lag med olika spelsystem som visar sig. Bi såg helt enkelt mentalt 
trötta ut. 

P 16 Mellersta. Joakims rader. 
Lag Mellersta ställde upp med 11 man mot Lödde 2 i fredags, Gjorde en ganska seg öppning i första 
halvlek men med lite omställning i andra lite bättre fart på spelet och lite mer press. Tyvärr är det svårt i 
denna värme att hålla orken uppe i 80 min utan avbytare och väldigt trötta ben i slutet på andra. 

Förlust mot ett ganska starkt Lödde med många Skåne A spelar i truppen. 
 

F 14. Rogers rader. 
Veberöd/ SSIF F 14 mot Backarna F 14. 

En bra genom förd match, vinst med 8-0 som vi tar med oss till nästa match.  
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P 14 (11 manna). Stefans text. 
Idag var det dags för derbymatch mot Genarps IF i Genarp (SvC1). GIF började matchen i ett högt 
tempo med långa och tunga bollar in mot vårt försvar. De gör ett mål ganska tidigt men vi lyckas ta tag i 
spelet och kvittera deras ledning. I 2:a känns det som om vi är lite mer ”på tårna” än GIF. Killarna ligger 
rätt i positionsspelet och vågar spela sig fram till ett gäng målchanser men bollen vill inte in i mål. I 
slutminuterna får vi en hörna. Johan och Philip är på hugget och lägger en kort hörna varvid Philip slår 
ett bra inlägg till Troy som sprungit sig fri. Troy nickar in 2-1 målet och ett vilt jubel utbrister hos killarna, 
tränarna och föräldrarna. (Troy säger att det var hans första nickmål…). GIF satsar på några långbollar 
för att få in en kvittering men vi håller undan. 

Stort beröm till samtliga killar som verkligen gav allt i matchen trots 28 grader i luften. Underbart! 
 
F 12. Jennys text. Harlösa IF/Veberöds AIF-Spjutstorps IF. 
Sydöstra serien: Bortamatch mot Spjutstorps IF på en riktigt fin gräsplan. Taggade tjejer och vi startar 
intensivt och får snabbt in ett mål. Tyvärr kvitterar Spjutstorps IF kort därefter.  Men vi ligger högt upp i 
plan och får utdelning.  Precis före halvtid tappar vi markering och 2-2 i paus. Andra halvlek hänger 
motståndarna bara med första tio minuterna, sedan springer vi ifrån dem och vinner rättvist med 4-2.  

Segern firas med ett dopp på Spjutstorps IF badet! 

F 12. Jenny igen. Veberöds AIF/Harlösa IF. 
B- serien: Bortamatch mot Skegrie BK och återigen taggade tjejer! En jämn match där målvakterna i de 
båda lagen gör grymt imponerande insatser. Tufft spel med många frisparkar och domaren har det 
också svettigt! Vi skapar många målchanser hela matchen igenom, spelar fint passningsspel och vinner 
rättvist med 2-1 (deras mål kommer i sista matchminuten).  

F 12 och Jenny för 3;e gången och Cupen Mot Rasism. 
Fotboll mot rasism, cup i Harrie: 
Tre bra matcher av tjejerna som har ett bra spel. Tyvärr gör vi inga mål och en förlust och två oavgjorda 
räcker inte till avancemang.  

P 12 Svart. Henriks text.    VAIF – Sjöbo IF 
Det blev en dag där killarna inte fick till bra spel men krigade till sig resultat. En kombination av 
sommarvärme och ständiga långa utsparkar från motståndarna påverkade säkert. Vi var i ledning hela 
tiden men det blev onödigt jämnt. Vi hade klart flest chanser och borde gjort ytterligare mål. (3-2). 
 
P 12 Vit. Henrik igen.          Lunds SK – VAIF 
Match på gammalt konstgräs så bollen rullade mycket fort. Lunds SK satte högsta fart och gör 1-0 i 
första minuten… Dock kvitterar vi redan två min senare! Resten av halvleken var det kämpande lag där 
båda lagen hade svårt att få till ordnat spel. I andra får de straff eftersom bollen ansågs ha tagit med 
hands och gör 2-1. Återigen reser killarna sig och kvitterar. Även i andra hade lagen svårt att få till 
ordnat spel. (2-2). 

Fotboll mot Rasism – Ystad IP och Henrik för 3;e gången. 
Vi hade ett lag med i denna ”cup” som anordnas via MFF. Tufft motstånd mot IFK Simrishamn, Ystad IF 
FF & Öja FF väntade. 

I första matchen mot IFK Simrishamn tar vi ledningen, fastän motståndarna spelar riktigt bra fotboll. När 
vi kommer högt i press så blir de mycket störda och vi får chanser. Dock är de mycket duktiga att vända 
upp med boll och kommer till flera chanser. Kvitteringen kommer någon minut innan paus. De trummar 
på i andra och vi får kämpa. Tyvärr gör de två mål snabbt inpå varandra och vi orkar inte resa oss. 
Förlust mot ett bra lag! (1-3). 

I nästa match väntade Ystad IF FF, som inledde klart bättre än oss. Vi saknade energi och kom inte alls 
rätt. Gjorde oss inte heller spelbara och vi började sparka ut bollen. Ystad IF FF leder med 2-0 när vi 
plötsligt kommer igång på allvar. Två mycket snygga mål gör att vi kvitterar! Både lagen har sedan bra 
chanser och tyvärr är det Ystad IF FF som gör ett mål till.  

Spelmässigt en berg-och dalbana, men killarna kämpade! (2-3) 
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Öja FF väntade i sista matchen. Värmen och två tuffa matcher gjorde att det såg segt ut för båda lagen. 
Vi hade dock bäst spel och går upp i 3-0 ledning. Tre skador gjorde att vi inte kunde byta och Öja FF får 
dessutom in 2 snabba mål.  
Dock visar killarna att de inte ska tappa detta och vi gör snabbt fler mål. Helt rättvist vinner vi klart. (6-2) 

Spelmässigt når vi inte de nivåer vi kan, men killarna ger aldrig upp! Två av lagen är riktigt duktiga och 
vi matchar dem hela vägen. I dessa matcher blir det dock stressat och vi slår ofta bort bollen. Fullt 
förståeligt när motståndet är så bra men vi får träna vidare på rörlighet utan boll, spel på färre tillslag 
och våga spela på markerad spelare. 

IFK Simrishamn vann gruppen och obekräftade uppgifter säger att de sedan vann matchen mot andra 
gruppvinnaren och gick vidare till slutspelet. 

F 11. Jennys text. 
Sydvästra serien F11: Bortamatch mot Husie IF. Återigen en tuff match där en motståndare blir utvisad!  
Första halvlek är Husies och andra vår, slutresultat 0-0 och Husie IF ska vara glada för ett poäng.  Vi 
missar tyvärr för mycket i avsluten. 

P 11 Svart. Andreas rader. 
I lördags mötte vi Värpinge IF i Lund. Innan match krävdes fokus på passningsspel då vi i tidigare 
matcher allt för ofta släppt in mål på missade passningar. Denna gång fungerade spelet riktigt bra. 
Passningsspelet mycket bra, bra försvarsspel och 100 % målvaktsspel. Slutresultat 4-0, en riktigt skön 
seger! 

F 10. Henriks rader. 
Vi har alltid haft det tufft mot Uppåkra IF och så blev det även denna gång men vi spelade riktigt bra 
med fint passningsspel och vi har även ett par fina chanser att göra mål i första halvlek. Vi öppnar även 
starkt i andra men sedan gör motståndarna ett par snabba mål och det blir en alltför brant uppförsbacke 
för att ta sig in i matchen igen. Vi tar nya tag och ser nu framemot helgens match mot Harrie FF. 
 
P 10 Vit och Svart. Rickards text. 
Två matcher i helgen mot obesegrade Spjutstorp IF samt Trollenäs IS. Trollenäs IS borta blev en trevlig 
tillställning där vi hade greppet från början och vann till slut med 7-2 efter fint spel och bra 
kombinationer.  

I matchen mot Spjutstorps IF var killarna taggade från början och vi styrde matchen från början och 
ledde med 3-1 i halvlek. Tyvärr blev vi lite ängsliga i andra halvlek och backade hem för mycket med 
laget och Spjutstorp IF kvitterade till 3-3 innan vi återigen tog ledningen med 4-3. Sen svängde matchen 
åt båda hållen och vi borde egentligen avgjort med bl.a. en stolpträff och missat friläge, men tyvärr var 
det istället Spjutstorp IF som kvitterade till 4-4 efter en tilltrasslad situation vid en hörna. Lite retligt då vi 
ledde i princip hela matchen, men ändå en väldigt bra match och fint spel från båda lagen.  

P 10 Grön. Martins text. 
I denna serie har vi vant oss vid stora siffror både på det ena och andra hållet. Bortamatchen mot Ö-T 
Smygehuk var inget undantag. Förlust med 2-8 låter som klara siffror men säger absolut ingenting om 
matchbilden. Första halvlek spelar vi väldigt disciplinerat, men sätter inte våra chanser medan 
motståndarna är effektiva och orättvist 2-0-underläge i paus. När andra halvlek börjar har vi dessvärre 
glömt bort allt vad markeringsspel är och hamnar för långt från våra motståndare. Under en olycklig 10 
minutersperiod släpper vi in fyra helt otagbara långskott, därefter hittar vi någorlunda tillbaka till vårt fina 
spel från första halvlek och får äntligen spräcka nollan. Känns märkligt att konstatera att en helt jämn 
match slutar med en sexmålsförlust. Vi är dock nöjda med killarnas insats. Stort beröm till en utmärkt, 
felfri domare! 
 
P 9 Svart. Martin igen. 
Hemmamatch mot ett Kyrkheddinge IF som vi alltid haft tuffa 5-mannamatcher mot. Dessutom åkte vi 
på storstryk i vårens Påskacup. Dagens match blev en helt jämn och svängig historia. Kyrkheddinge IF 
inleder bäst men vi tar ledningen med både 1 och 2-0 innan paus. I andra pressar de på ordentligt och 
vänder till bortaledning 2-3 varpå vi vänder tillbaka till en 4-3-ledning. Dock slutar inte spänningen där 
utan Kyrkheddinge IF lyckas rättvist kvittera till 4-4 i slutsekunderna. En välspelad match! 
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P 9 Vit. Anders text. 
Den 7:e matchen i 7-manna P07 serien och Dalby GIF väntade på bortaplan. Vi kom väl förberedda 
efter en bra träningsvecka där vi lagt mycket fokus på passningsspelet.  

Vi spelade matchen igenom med ett mycket bra passningsspel, bra bredd och hög press med bra 
understöd vilket resulterade i att vi ledde med 3-0 i halvlek. I andra halvlek fortsatte vi att pressa på, 
precis som i första. Matchen slutade med vinst 6-1 men det kunde blivit betydligt större siffror. Kul att se 
att många mål kommer till genom att vi spelar ut bollen på ytan till yttermittfältare från backar och 
mittfältare, och att de sedan spela in den framför mål till fria spelare. 

P 07 (09;or) i IF Löddes knatteserie. 
Totalt 4 matcher stod på programmet och vi körde ett lag i samtliga matcher efter en del återbud.   

Match 1 mot Uppåkra IF. De lyckades hålla siffrorna nere till 1-0 i paus, men efter en rad med bra 
kombinationer lyckades vi vinna med 4-0.  

Match 2 var mot IF Lödde och vi taggade till rejält då vi trodde på en jämn match, resultatet talande för 
sig själv då vi vann med 8-0. 

Match 3 mot Hörby FF som spelade en bra fotboll med mycket passningar precis som vi, men de 
lyckades aldrig komma till farliga chanser då våra killar stod för ett bländande försvarsspel. Matchen 
slutade 6-1 till oss. 

Match 4 mot GIF NIKE, en tuff match med 3-4 spelare som linkade av banan efter rejäla smällar (kom 
dock tillbaka snabbt) under de första 5 min. Tände våra killar som fightades på rejält och körde över 
GIF NIKE med 5-0.  

Generellt är vi det lag som rullar boll och inte blir stressade när det är lite trångt. Killarna letar konstant 
efter passningar och vårdar bollen vilket är otroligt glädjande. 

Totalt 4 matcher, 4 vinster, 23-1 i målskillnad, 7 av 9 spelare fick också noteras i målprotokollet. 

Vi hörs på fredag! 
Hälsar Staffan 

  


