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 Staffans sammanfattning vecka 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
Ännu en fullmatad helg med fotboll är över och EM är igång. 24 timmar om dygnet räcker knappt till 
haha. Bra som mindre bra matcher denna helg i Frankrike och nu väntar Sverige mot Irland kl. 18.00 i 
kväll och skattmasarna drar till Glorias för att må bra med mat och dryck och se matchen tillsammans. 
 
Herrar A tar en poäng hemma mot IFK Simrishamn i en match som slutar 0-0 och där VAIF var det 
bättre laget men svårt för att göra mål när laget nu lyckats hålla nollan bakåt i 4 matcher i vår. Tufft läge 
men hoppas och tror att vi till sist kan få ett förnyat kontrakt när höstsäsongen spelats klart. 
  
Damer A. Södra Sandby IF vinner med 15-0 hemma i Sandby mot BK Olympic. Visar varför serien i 
division 2 ska "smalas av" till nästa år.  
Alldeles för ojämn kvalité idag.  
  
Pojkar 16 år i Skåneserien tar tre viktiga poäng borta mot FC Kristianstad och säkrat fortsatt spel i 
Skåneserien Gr A i höst. Kanonbra! 
  
F 15 Skåne vinner mot Kristianstad DFF med 2-1 hemma. 
  
För övriga ungdomslag blandade resultat som alltid och stor avslutning i IF Löddes knatteserie i 
Löddeköpinge med 125 lag på plats. 
  
Knatteavslutning även i Veberöd och träning nummer 10 i lördags. Start igen i mitten av augusti. 
Fotbollsskolan startar måndagen 13 juni med rekordantal spelare. 
  
Idag måndag 13 juni nåddes undertecknad av ett glatt besked när höstens Matchvärdar delades ut i 
MFF:s Nätverk och i år 08:orna tur att spela förmatcher och vara maskotar vid inmarschen till 
toppfighten den 12 september kl. 19.00 och MFF-IFK Göteborg med ett fullsatt Swedbank. 
  
Fullt med matchreferat nedan. 
  
Herrar A. Leifs text.  
Vi lyckades inte göra mål idag. Vi dominerade matchen bortsett från en liten stund i mitten av andra 
halvlek. Vi skapade 2-3 kvalificerade målchanser där vi tyvärr inte hade kylan att sätta dit den. Vi var det 
bättre laget och spelade riktigt bra stundtals. Jag är övertygad att det kommer att lossna för oss, för vi 
skapar tillräckligt med chanser.  
 
F 14. Peters rader. 
Idag spelade vi bortamatch mot BK Höllviken. Idag märktes det att vi enbart mötte 02: or. Vi var bara 
03: or och en 02:a. Förlust med 3-2. Vi kämpade på bra men räckte inte riktigt till idag. Är nöjd med 
jobbet vi gör idag. Tar nya tag till nästa helg.  
  
P 14 (11 manna). Ledarnas text.  
Första matchen där vi spelar fotboll på riktigt. Från början så ligger vi rätt i våra positioner i 
försvarsspelet. Vi jobbar tillsammans som ett lag, får någon problem så är nästa där och hjälper 
till.  Många gånger får Uppåkra IF dra iväg bollen på måfå för där är ingen att spela. I anfallsspelet hittar 
vi kombinationer och har ett par bra läge att göra mål på men det står 0-0 i halvlek. I början av andra 
halvlek blir vi stillastående och det räcker för att Uppåkra IF skall göra 2 mål. Men vi tar tag i det igen 
och är det lag som rullar bäst fotboll medan Uppåkra chansspelar med långa bollar. Tyvärr blir ett dåligt 
inlägg till en boll som studsar stolpe in och underläge 3-0 som blir slutresultatet. Orättvist resultat, men 
vi är ändå väldigt glada över det spel som killarna visade upp idag och den inställning som alla hade 
inne på planen. Det bådar gott inför kommande matcher.  
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P 14. (9 manna) Stefans text. 
Vi tog idag emot Bjärreds IF i SvC1 serien. Killarna stod för en fin insats idag. Bra spel, härlig rörelse 
och ett gott snack inom laget gjorde att vi kunde ha en rolig fotbollseftermiddag. 

Det blev till slut en seger med 6-2.   

F 12. Veberöds AIF/Harlösa IF. Jennys text. 
F 12 B- serien: Hemmamatch mot Södra Sandby IF. 
Alltid lika roligt med derby. Taggade tjejer som gärna vill slå Sandbytjejerna som är lika taggade. En 
jämn match med fint spel från båda lagen, våra tjejer är lite större fysiskt och det märks i närkamperna 
som ofta slutar till vår fördel. Efter ca 10 minuters spel sätter vi 1-0 och innan halvtid har vi gjort 2-0. 
Andra halvlek fortsätter i samma stil som första, vi skapar många målchanser och lyckas stoppa Sandby 
högt upp i plan. De få gånger de är nära har vi återigen duktiga målvakter som gör fina räddningar. Vi 
sätter 3-0 och sedan tappar Sandbytjejerna gnistan lite. Rättvis vinst mot ett tufft motstånd. 

F 12. Harlösa IF/Veberöds AIF. Jenny igen. 
F12 sydöstra serien: Hemmamatch mot Köpingebro IF. 
Vi har läge att avgöra serien genom att få med oss oavgjort, men man ska aldrig underskatta ett lags 
tabelläge! Framförallt inte om de plockar in tjejer som spelar i F13 serien i vanliga fall, samtidigt som 
våra tjejer inte är taggade! Vi kommer aldrig in i matchen, jagar boll och motståndare, löper konstant 
men ofta fel. Vi kämpar och sliter och skapar målchanser men idag vill det sig inte. Förlust med 4-0 och 
det är ett rättvist resultat även om vi var väl värda ett mål idag.  

Återstår en match i vardera serien förutom för våra 05: or som spelar både torsdag och fredagkväll. 
 
P 11 Svart och Vit. Anders rader. 
Ingen bra söndag för P05 vi förlorade matcherna mot LB07 och SSIF med totalt 2-24, inte mycket som 
stämde idag killarna kanske har tagit sommarlovet på alvar och helt kopplat av. 

Imorgon håller vi för att studera Sverigematchen, redovisning med muntligt prov på onsdag! 
Vi får helt enkelt glömma denna dag och ta nya tag nästa helg. 

Tack till tre tappra killar från P06 som ställde upp och spelade två matcher i rad, starkt jobbat. 

P 10 Svart och Vit. Rickards text. 
Match borta mot MFF på söndagen, vilket såklart är speciellt både för killarna och oss ledare. Det 
började lite nervöst och man märkte att de ljusblåa tröjorna skrämde våra killar lite vilket resulterade i 
lite passivitet och också ett tidigt ledningsmål till Malmö. Efterhand arbetade vi oss in i matchen och 
vann till slut med 3-1 efter fint spel och som vanligt härlig kämpaglöd.  

Lördagen bjöd på ett derby mot Södra Sandby IF där vi tyvärr förlorade med 1-2 efter att de avgjort med 
30 sekunder kvar på en hörna.  

Ändå en spelmässigt bra match där vi tyvärr missade för många öppna lägen.  

P 10 Grön. Martins rader. 
Vi åkte till Gislöv för att spela den tidigare uppskjutna matchen med i stort sett ett rent 07-lag. Återbuden 
haglade in från 06:orna, så vi slutade på 10 st 07 och 1 st 06. Gislövs IF hade tidigare under säsongen 
enbart förlorat en match så vi visste att detta skulle bli tufft. Förlust 0-3 efter 0-1 i paus, men vi gör en 
riktigt bra insats. Tyvärr är vi inte tillräckligt uppmärksamma vid baklängesmålen som kommer på två 
hörnor och en målvaktsretur på ett långskott. Vi har mer boll och skapar betydligt fler chanser än våra 
motståndare men lyckas tyvärr inte överlista en duktig Gislövsmålvakt. Våra killar skall vara stolta över 
denna insats! 

P 10 Grön. Martins text.  
För andra gången i vår ställdes vi mot Ystads IF i P10-serien. I premiären åkte vi på en pinsamt stor 
förlust och därmed befogad oro inför matchen. Nu hade vi hemmaplan och kom till spel med 6 st 07:or 
och 5 st 06:or. Det skulle visa sig att det blev en helt annan match än i april; jämnt och välspelat där vi 
hela tiden hamnade i underläge som vi hämtade upp. Slutligen oavgjort, 3-3, gjorde oss väldigt stolta 
med tanke på det starka motståndet!  
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P9 Svart. Martin igen. 
Bortamatch mot ett GIF Nike som vi haft väldigt svårt mot i 5-manna. Motståndarna har ett fint 
passningsspel där de verkligen försöker att spela fotboll, men idag var vi numret större. Vi börjar 
avvaktande och GIF Nike får ha mycket boll i början. Det tar en stund för oss att hitta rätt i positionerna 
och passningsspelet, men när vi väl lyckats tar vi ledningen efter knappa 10 minuter. Därefter är vi 
väldigt effektiva och utnyttjar de chanser vi skapar och det rullar på till 5-0-ledning innan paus. 
Slutresultatet stannar vid 7-1. Idag vinner vi tack vare bra avslut och ett övertygande målvaktsspel 

P 8 i IF Löddes knatteserie. Jims text. 
Sista lödde cupen för våren och vi spelade totalt fyra matcher. Varje lag fick en match vardera som var 
lite väl jämn där båda låg under i matchen, och en match vardera där vi vann lite väl enkelt. Totalt 4 
segrar med målskillnad 27-6. 

 Damer A. Stefans text.  Målexplosion mot Olympic. (Stefan Jönsson) 
Efter matchen mot Höllviken skrev jag att det ibland är riktigt kul att skriva referat men idag vet jag inte 
riktigt hur jag skall uttrycka mig? Efter lite funderande bestämmer jag mig för att i princip låta siffrorna 
tala för själva matchen och sedan ägna några meningar åt "andra reflektioner" (från min sida) kring 
denna match. Som alla förstår var det full fart från start och redan efter 10 minuter har vi punkterat 
matchen genom fyra snabba och snygga mål. Vi går ner lite i skärpa och tempo en stund (helt naturligt) 
men efter ca 20 minuter tar det fart igen och vi gör i princip mål på allt och i halvtid leder vi med hela 11-
0. Vi kommer ofta runt på kanterna, fyller på med många spelare framför mål och gör många av målen 
på så sätt. Under första 10 minuterna i 2:a halvlek fortsätter vi skapa mängder med vassa målchanser 
och vi gör ytterligare ett par mål innan vi, helt naturligt, mattas av i bl.a. skärpa och löpvilja. Tjejerna gör 
en suverän insats, spelet är stundtals bländande och det känns riktigt kul att vi har flyt i spelet, hittar rätt 
i positioner, rätt löpvägar osv men framförallt känns det som att vi börjat inse vikten av att göra jobbet 
tillsammans samt att alltid vara väl förberedd och fokuserad inför match och dessa "fenomen" hoppas 
jag har kommit för att stanna. Jag avslutar själva matchreferatet här och ägnar istället några meningar 
åt andra reflektioner från dagens match. 

Trots siffrorna kan jag inte undgå att berömma Olympics spelare för deras uppträdande dvs. trots att 
matchen är punkterad efter 10 minuter, att det står 11-0 i halvtid eller att matchen slutar 15-0 så finns 
inget gnäll, inget tjafs utan Olympicspelarna kämpar på, peppar varandra och ger inte vika i någon 
situation som jag ser det utan dom möter helt enkelt ett för dagen betydligt mer och bättre organiserat 
lag. En eloge även till Olympics ledare som, trots kraftig uppförsbacke hela matchen, ändå coachar och 
manar på sina spelare på ett positivt sätt! Har sett en hel del lag och spelare under mina år som tränare 
och åskådare men idag fick jag se ett väldigt tydligt exempel på vad gemensam träning innebär/betyder. 
Sett till individuell skicklighet/kompetens har Olympic många duktiga spelare men jag misstänker att, 
utan att veta, att deras träningsnärvaro/gemensamma träningsmängd är avsevärt lägre än vad vår är 
och där har vi förmodligen den största skillnaden. Upp till en viss ålder/nivå kan man kanske klara sig 
skapligt bra med individuell kompetens men "med åldern och nivån" är det ett måste att 
spela/uppträda/agera som ett LAG för att nå nivån "vägvinnande fotboll" och för att nå dit finns det nog 
sällan några genvägar utan då är det antal timmar/tillfällen tillsammans som till stor del styr lagets, 
spelets och individens utveckling och förmåga. Sedan är det ju upp till varje lag att avgöra vad man 
lägger i begreppet "vägvinnande fotboll" så klart.  

Vårsäsongen sista seriematch för Dam A spelar vi på bortaplan mot Lunds BOIS (onsdag 22/6 kl. 
19.00) men innan dess väntar kvartsfinal i DM mot FC Rosengård onsdagen den 15/6 kl. 19.00 på 
Gamla IP i Malmö!  

P 16 Skåne. Bosses rader. 
De senaste matcherna har vi sett slitna ut och haft det lite tungt. Idag hade vi bortamatch mot 
Kristianstad som låg en poäng efter oss i tabellen och som vid vinst därför skulle gått förbi oss. 
Därför var det viktigt för oss att försöka hitta tillbaka till det spel och den inställning som vi alla vet att vi 
kan och har i våra bästa stunder. Tyvärr började dock uppladdningen inte bra för oss då en spelare i 
förra veckan ådrog sig två gula och därmed var borta och i veckan bröt en annan spelare armen på 
träningen. När vi sedan samlades inför avfärd saknade vi av andra orsaker ytterligare två spelare som 
inte kunde medverka. 
Det innebar att vi fick göra en hel del förändringar i vår laguppställning. Vid genomgången inför match 
enades vi dock om att jobba för varandra som ett lag. Stötta varandra, pusha varandra och sälja oss 
dyrt för vi var överens om att med god laganda är mycket vunnet. 
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Trots en liten trång, hård och svårspelad plan så trillade vi stundtals boll på ett mycket bra sätt med stort 
lugn och vi tog ganska tidigt kommandot i matchen. Efterhand skapade vi bra tryck på Kristianstad och 
efter ett antal försök att göra mål lyckades vi slutligen via en nick från Mateusz få hål på dem och göra 
1-0 i 18 minuten. Halvtidsresultat 1-0 till oss. 
I andra halvlek fortsatte sedan att behålla initiativet i matchen och skapade ytterligare ett antal tillfällen 
att kunna göra fler mål men bollen ville inte in. 
Som det gärna blir i matcher när man leder med 1-0 och har många lägen att göra 2-0 men inte lyckas 
blir man som ledare orolig vad som händer om motståndarna kvitterar. Kristianstad åstadkom dock inga 
farligheter på hela andra halvlek utan den anda chans dom hade var vid ett tillfälle i första halvlek men 
det redde Linus i mål ut med bravur. 
Slutresultat 1-0 och än en gång har det visat sig att med en god lagmoral kommer man långt i lagidrott. 
Därmed är också platsen i Skåne grupp A säkrad inför hösten. 
  

Hörs igen på fredag! 
Hälsar Staffan 

 


