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 Staffans sammanfattning vecka 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
7 augusti och äntligen har värmen nått våra breddgrader och undertecknad på sitt smultronställe nere i 
Ystad och Sandskogen. Underbar vecka med bad, sol och god mat på Fritidsbaren där Hallå Hallå 
härjat de sista 30 åren minst. 
 
Tillsammans. 
I normalfall bara ett ord av många, men denna magiska onsdagkväll på Swedbank hade MFF Familjen 
samlats under detta ord Tillsammans.  
Match i Champions League kvalomgång 2 och för andra året hade MFF lottats mot FC Saltsburg ja ni 
vet "Redbull". 
Hade aldrig trott att undertecknad skulle få uppleva en match av samma karaktär, som förra året, 
samma lyckliga slut med samma resultat 3-0, men än en gång "lyfter" laget denna euforiska magiska 
kväll till en nivå vi inte sett i Allsvenskan detta år.  
Tack för att man fick vara en del i detta segerrus, kunde ej köra hem direkt, utan tog en tur ner till 
Möllan för att se firandet därnere och avslutade med en runda på Lilla Torg, segerglädjen gick att ta på. 
I säng kl. 03.30 och somnade med ett leende på läpparna. Nu väntar det skotskt motstånd och Celtic på 
Swedbank den 25 augusti och även nu bortamatch först och retur i Malmö. 
 
Tillbaka till fotbollen i Veberöds AIF. 
De båda seniorlagen i seriematch förra helgen och båda matcherna slutar 2-2. 
Först ut Damer A. BK Höllviken-Södra Sandby IF. 2-2. Halvlek 1-0. Kvittering i matchminut 48 av 
Isabella Nilsson och kvittering ännu en gång i matchminut 88 av Ida Nilsson. 
1 poäng men ett BK Höllviken lag som blivit starkare ju längre säsongen gått. 
 
Stefans referat; 
En fin sommardag på en jättefin gräsmatta och perfekta förutsättningar för att lira boll. Första matchen 
efter omstarten och alla taggade att spela så klart men som jag befarade så skulle vi få det tufft nere i 
Höllviken. Även om vi tränat bra i två veckor efter uppehållet så är träning en sak och match en annan. 
Intensiteten i spelet blir ofta högre än på träning vilket bl.a. innebär att motståndare kommer snabbare 
upp i ansiktet och bollen/fötterna måste hanteras fortare. Bra uppvärmning och bra laddning inför 
matchen men första 20 minuterna går åt till att skrapa bort matchrost samt komma in i matchtempo. 
Höllviken är ett ungt, tekniskt lag som under våren fått till det lagmässigt också och jag är övertygad om 
att Höllviken kommer att klättra i tabellen. Höllviken hade även en 2:a plats i Gothia samt en 
träningsmatch (vinst 2-1 mot Skurup tidigare i veckan) i benen och satte full fart medan vi hade fullt sjå 
att få till såväl positioner som passningsspel. Efter eget slarv gör dessutom Höllviken 1-0 redan i 
matchminut fem så man kunde ju önskat sig en bättre/lugnare start så klart. Dock tar det sig allt 
eftersom och efter ungefär halva första halvlek så tar vi över matchen nästan helt. Vi skapar ett par 
vassa lägen rakt framför mål, har en ramträff samt en hörna som borde resulterat men bollen smiter 
utanför målet. Lite typiskt när man inte riktigt "är där" dvs. man är inte riktigt matchvan och redo att 
sticka in näsan ordentligt och då blir det ofta "kattskit" av det. Vi startar andra halvlek på samma sätt 
d.v.s. bra tryck och bra intensitet. Vi kvitterar tidigt i 2:a halvlek (48:e minuten) och då kände i alla fall 
undertecknad att vi var ordentligt på gång men så fel man kan ha! Istället blir vi väldigt passiva och 
osäkra, slutar jobba tillsammans i defensiven och släpper in spelskickliga Höllviken i matchen igen. 
Dålig ork? Dålig fokus? Jag har ingen aning för det kändes väldigt konstigt att se matchbilden svänga 
på det sättet. Höllviken tar ledningen med 2-1 efter ca en timmes spel och vi hittar inte rätt. Resten av 
matchen blir en "pina" dvs. vi uppträder frustrerat och agerar mycket en och en både offensivt och 
defensivt och det håller inte mot spelskickliga lag som Höllviken. Med hjärtat i halsgropen och med två 
minuter kvar av matchen lyckas vi ändå kvittera och att vi (med tanke på hur andra halvan av 2:a 
halvlek ser ut) får med oss en pinne hem från Höllviken får vi vara glada över. Förvisso första matchen 
på ett tag men det är för mycket "höga berg och djupa dalar" i vårt spel vilket det även varit i en del 
matcher under vårsäsongen och det måste vi få bort. Vi är ett relativt ungt lag och det är tufft att hela 
tiden spela med pressen att man måste vinna för att hänga med i toppen av tabellen men personligen 
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tror jag vi måste ta ett ordentligt snack i ämnet "resultat och prestation". På seniornivå handlar det i 
princip alltid om resultat men ibland måste man nog tona ner resultatjakten, släppa ner axlarna och 
istället fokusera mer på att få spelet att stämma ordentligt. Och när spelet fungerar kommer oftast även 
resultaten. Nästa match mot Uppåkra/Staffanstorp lördagen den 8/8 kl. 14.00 hemma på Sandbyvallen- 
 
Herrar A. Match borta i måndags mot serietvåan IFK Trelleborg och för undertecknad en positiv 
överraskning när resultatet nådde undertecknad och 2-2. 1-0 i halvlek. 
Kvittering 1-1 Ted Petrusson i matchminut 54 och även i denna match sen kvittering i matchminut 84 av 
Mattias Jönsson. 
 
Här kommer Fredriks referat;  
Höstens jakt på förnyat div.3-kontrakt började i Trelleborg. Solen sken och det var en riktigt skön 
måndagskväll. Vångavallen bjöd dessutom på den finaste gräsmatta jag har sett på mycket länge. För 
motståndet stod topplaget IFK Trelleborg, som enligt mig är seriens bästa lag och som jag tror kommer 
att stå som seriesegrare till sist. Det var med andra ord en tuff men härlig utmaning med fina 
förutsättningar. Då är fotboll som bäst. Inledningen av matchen präglades av felpass och tekniska 
misstag av båda lagen vilket gjorde att det tog nästan en kvart innan man kunde skönja en matchbild. 
Tyvärr var det Trelleborg som då fick ordning på sitt spel och kunde ta ett grepp om matchen och 
började oroa med lite halvchanser. Den första riktigt farliga chansen för Trelleborg kom halvvägs in i 
matchen, men som tur var räddade stolpen oss. Trots att Trelleborg tog över matchen mer och mer 
kämpade Veberöd något enormt och det såg ut som om vi skulle klara av att hålla nollan till pausen. 
Men efter ett av våra få anfall får Trelleborg en kontring och kan göra 1-0 på halvlekens sista spark. 

I halvtid såg det ganska mörkt ut. Vi låg under med 1-0, hade inga avslut på mål, ett stort underläge i 
bollinnehav, haft åtta hörnor mot oss och gjort många tekniska misstag. Men en sak var positiv, 
spelarna hade kämpat oerhört tappert. Så vi pratade om att inte ge upp och att få en bättre rörelse och 
kommunikation i anfallsspelet för att göra det lättare för bollhållaren så att vi kunde behålla bollen längre 
stunder inom laget. Vi visste också att vi är ett lag som gjort många mål och sökte hopp i detta. 

Trelleborg hade tydligen också samlat kraft i halvtid, för de startade andra halvlek i ett ruggigt tempo 
och radade upp målchanser de första 10 min. Bl.a. gjorde de ett mål som, tack och lov, blev bortdömt 
för offside. Strax efter detta fick vi iväg vårt första avslut på mål. Efter en snabb omställning med fint 
spel kan Ted Petrusson sätta till foten och sätter bollen i bortre gaveln otagbart för målvakten. De flesta 
hade nog suttit och väntat på 2-0, nu var det istället 1-1. Nu kände vi att försvaret måste hålla tätt om vi 
skulle ta poäng. Tyvärr lyckades vi inte. För 10 min senare lyckas Trelleborg göra 2-1 på sin elfte(!) 
hörna. Det första hörnmål vi har släppt in i år f.ö. Detta skulle kunna knäcka vem som helst, men inte 
VAIF denna kväll. Trots en hopplös matchbild gav inte spelarna upp, vilket var mycket imponerande. I 
83:e minuten betalar sig detta slit. Trots att spelarna sprungit kopiöst mycket har de ändå ork och teknik 
att dra igång en omställning där vackert passningsspel till sist sätter Mattias Jönsson i avslutsläge. Han 
drar till på halvvolley och bollen letar sig in i mål via bortre stolpen, 2-2. En stund senare har vi faktiskt 
ytterligare ett fint läge, men Ted Petrussons lobb över målvakten landar uppe på målet istället för i. Vi 
fortsätter försvara oss tappert och lyckas hålla tätt de sista minuterna. 

Inför matchen hade jag och mina kolleger pratat om att poäng borta mot IFK Trelleborg skulle bara vara 
bonus och som matchen såg ut kändes det nästan som en seger efteråt. Arbetsmoralen har varit lite si 
och så under våren. I måndags var den vår styrka! Fortsätter vi kämpa på detta sätt blir hösten trevlig. 

Helgens matcher. 
Damer A. Södra Sandby IF-Uppåkra IF/Staffanstorps GIF- Lör. kl. 14.00. Södra Sandby IP. 

Damtruppen enligt följande; 
Kajsa Arkelius, Alice Blixt, Anna Larsson, Cathrine Jonsson, Elin Johansson, Elin Jönsson, 
Hanna Engquist, Helen Rosén, Ida Nilsson, Isabella Nilsson, Lina Härle, Lina Jeppsson, Louise 
Jonsson, Moa Holm Augustsson, Pia Sjöholm samt Sanna Jeppsson. Lycka till tjejer! 

Hastigt och mindre lustigt för laget åkte tvillingparet Emmy och Sanna i onsdags till USA för studier och 
fotbollsspel, men ett spännande äventyr för tjejerna och föreningen önskar naturligtvis lycka till däröver. 

Anne-Lie Nilsson tillbaka från Irland där hennes ekonomistudier är avslutade. Åter i träning denna vecka 
och ett bra gammalt "nyförvärv" i höst. 
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Herrar A. IF Lödde-Veberöds AIF Lör. kl. 15.00. Tolvans IP. 

Herrtruppen enligt följande; 
Adam Ravn, Jesper Ekdahl, Christian Svensson, Magnus Hommel, Jakob Möller, Nicolai Paradis, 
Magnus Nilsson, Tobias Karlsson, Oliver Jönewi, Mattias Jönsson, Markus Larsson, Oskar 
Bengtsson, Henrik Andersson, Victor Moberg, Adam Kristensson, Lycka till pågar! 

Tyvärr saknas en handfull spelare till helgens match. 
Fortfarande skadad Viktor Björk och Erik Roslund på semester. Från måndagens match borta mot IFK 
Trelleborg saknas nu också Alexander Fredriksson bortrest, Filip Quist avstängd, Ted Petrusson 
bröllop. Just avsaknaden av Ted bekymrar undertecknad, bästa målskytt i laget med 6 mål och betydligt 
färre poäng tagna när Ted ej spelat. 

Hoppas att laget överraskar igen och poängen borta i måndags mot IFK Trelleborg bör ha inspirerat 
laget. 

Seriematcher. 
1 match spelad förutom de två A lags matcher och Damer U vann i veckan borta mot Ängelholms FF 
med 5-2. 

Referat nästa vecka, då även en sammanfattning av P 01/02 cupspel i Gothia Cup kommer och även 
från P 04 och deras Cupspel i Sommarcupen från Hällevik redovisas. 

P 07 i Cupspel denna helg i Ystad och Toyota Cup väntar på lördag. Söndag och då är P 07 samt F 07 i 
Malmö för knattespel på Swedbank samt maskotar till matchen 

MFF-IFK Göteborg inför ett fullsatt Swedbank, ett härligt minne att ha med sig i livet. 

F 01/02 med läger på hemmaplan och Scoutstugan som boende och en träningsmatch på lördag mot 
Skurups AIF. 

Knattestart i morgon lördag kl. 09.30. Åldersklasserna 07/08/09 samt 10. 

Fotbollsskolan 10-13 augusti och till sist blev det 12 anmälda och Jesper Möller samt Alexander 
Moberg som leder denna Fotbollsskola. 

Då rullar fotbollen igång på allvar och redan nästa helg några seriematcher för ungdomslagen. 

Trevlig helg alla önskar Staffan. 


