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Staffans sammanfattning vecka 33 
 
 

 
 
 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Fredag 14 augusti och nästa vecka skolstart för många och också start för alla ungdomsserier. 
 
Vet via mail, SMS att ni stått emot alldeles för många önskningar om ändrad speldag/tid. 
 
Alla ni vill naturligtvis spela matcher och inte vinna på w.o., men är helt övertygad att när lag/ledare 
hänvisar till att man ej får ihop till ett lag, tummar man på sanningen och borde snarare ärligt talat om att 
man ej får alla de bästa spelarna till spel om ändring av matchdag/tid ej sker.   
 
I CuMap nu strax över 200 matcher med VAIF på ena planhalvan och då förstår ni säkert att ändringar i 
tid och otid blir förödande för all planering med planer, domare mm. 
Flest matcher kommer P 11 Svart samt F 14 Skåne att spela med vardera 10 matcher. Tufft! 
P 11 flyttat till Sydöstra och tunt med lag 6 i denna serie men dubbelmöte och plötsligt 10 matcher. F 14 
Skåne med till sist 11 lag i serien ger också 10 matcher. 
 
Lycka till med seriespelet och först ut P 11 Svart på lördag 15 augusti hemma mot Janstorps AIF och 
sedan F 14 på onsdag den 19 augusti i sin premiärmatch i Skåneserien och hemma väntar Ramlösa 
Södra IF/Fortuna och sen tar allt fart och ca 25 matcher helgen 21-23 augusti och så ser det ut till 
helgen 17-18 oktober, förutom F 14 som spelar sin sista match 24 oktober.  
 
Seniorfotboll. 
Nu återstår endast en tredjedel av årets seriespel för de båda seniorlagen d v s 8 matcher var och 
”strecken” allt viktigare och Damer A i toppstrid tillsamman med Dösjöbro IF och en kvalplats att slåss 
om. För Herrlaget nu inne i att slippa kval neråt och Vejby IF matchen bör vinnas för att bryta den 
negativa trenden i seriespelet.  
 
Både Damer A samt Herrar A ut i seriespel på lördag. 
 
Först ut Damer A och bortamatch kl. 12.00 och Husie IF-Södra Sandby IF. 
Följande lagtrupp mailar Stefan; 
Kajsa Arkelius, Emma Larsson, Lina Jeppsson, Sanna Jeppsson, Lina Härle (K), Louise 
Jonsson, Pia Sjöholm, Cathrine Jonsson, Isabella Nilsson, Helen Rosén, Ida Nilsson, Elin 
Jönsson, Moa Augustsson Holm, Anna Larsson, Elin Johansson samt Alice Blixt. Lycka till 
tjejer! 
 
Herrar A. Veberöds AIF-Vejby IF kl. 15.00 på Romelevallen. 
Följande lagtrupp mailar Jonas; 
Adam Ravn, Gustav Jönsson, Victor Moberg, Alexander Fredriksson, Marcus Nilsson, Magnus 
Hommel, Nicolai Paradis, Markus Larsson, Filip Qvist, Jakob Mattsson, Oliver Jönewi, Mattias 
Jönsson, Oskar Bengtsson, Erik Roslund, Tobias Karlsson, Henrik Andersson, Ted Petrusson 
samt Oskar Pott. Lycka till pågar! 
 
Se CuMap och matcher som spelas i helgen och så hörs vi av på tisdag igen.  
 
Trevlig helg alla/Staffan 
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Lite texter kring DM samt Sommarcuper. 
Thomas och referat från DM-Semi mot Staffanstorps GIF borta i onsdags. 
DM-semifinal borta mot Staffanstorp, ett lag vi mött många gånger och som vi känner väl till. Det är 
även så att en del tjejer mellan lagen umgås privat så det var ett gäng mycket nervösa tjejer som 
äntrade huvudplanen på Staffansvallen. Dagen till ära spelade vi för första gången med linjedomare! 
Matchen startade tyvärr inte så bra för vår del med underläge 0-2 efter endast 5 minuter. Reducering i 
8:e minuten gav oss luft under vingarna och resten av halvleken stod vi upp bra mot en motståndare 
som långa stunder tryckte tillbaka oss. Dock var vi inte ofarliga i våra kontringar. Andra halvlek börjar 
ungefär som första slutade men tyvärr gör Staffanstorp 3-1 i 41:a minuten vilket tvingar oss att satsa 
framåt. Reducering igen i 47:e minuten och nytt hopp! Vi tryckte fram så mycket vi orkade och blev då 
tyvärr straffade då Staffanstorp avgör med 4-2 med endast 5 minuter kvar. Matchen slutade 5-2 till 
Staffanstorp. Staffanstorp vinner rättvist men vi är oerhört stolta över tjejernas prestation. Att vara bland 
de 4 sista lagen i DM ger oss råg i ryggen inför seriestarten i Skåneserien nästa vecka där varje match 
kommer bli en stor utmaning för vår i dagsläget tunna trupp. 
Vilket innebar att vi spelade med endast 5 st. 01:or.  
 
Thomas Prengne sammanfattar Gothia Cup äventyret för P 01/02. 
Hej Staffan då var sommarvilan snart över och har fått tid att reflektera och analysera vårt sommar 
äventyr med P 14 gällande Gothia Cup. 
Vi startade upp det ”gamla P 01” laget med stöttning av Naol, Leon och Linus från P 00 ca 2 veckor 
innan Gothia start. Hann under uppstarten vinna en träningsturnering i Södra Sandby med vinster mot S 
Sandby, Svedala och Öja. Ytterligare en träningsmatch mot Ystads If vilken förlorades med uddamålet. 
Vad gäller spelet har det varit riktigt bra och våra förhoppningar om bra spel i cupen var relativt stora. 
Blev placerade på skola i Västra Frölunda med gruppspelsmatcher på intilliggande anläggningar. Första 
matchen mot Perth och planen var väl sådär kan man säga. Liten plan och inte alldeles slät om man 
säger så. Spända killar som gick ut till match men där vi tar ledningen med 1-0. Dock kvitterade Perth 
omgående. Perth var ett lag som spelade ” Englands inspirerat” med hög press, mycket hjärta och kick 
and run. Vi hade problem med att spela oss ur situationer och hamnade i underläge efter hörna. I vår 
ambition att försök kvittra kontrade Perth och gjorde ytterligare mål och vinner matchen med 4-1. Tycker 
att vi var det bättre spelande laget men som sagt syns ju inte det i protokollet. 
Något nedslagna och fundersamma tog vi oss an match två mot Älta dagen efter. Nu spel på fin 
gräsplan vilken inbjöd till bra fotboll. Och som vi presterar, skulle tro ett bollinnehav 80-20 i vår fördel 
men lyckades inte göra mål på våra chanser och riktigt bra spel. I andra halvlek lossnar målskyttet och 
till slut säker vinst med 4-0. Glada spelar, ledare och tillresta supportrar med växande självförtroende 
inför match mot Trollhättan dagen efter vilka stod på 2 segrar och var ledande i gruppen. 
Dag 3 och morgonmatch mot gruppettan Trollhättan. Redan från matchminut ett stod det klart att vi 
vaknat på rätt sida. Uppoffrande försvarsspel, härliga passningskombinationer och bra jobb på hela 
banan. Gör vår bästa match mot ett bra motstånd och vinner rättvist med 2-0. Tyvärr vinner Perth över 
Älta och tre lag på 6 poäng varav vi hade sämst målskillnad och blir trea i gruppen och därmed B-
slutspel. Ändå väldigt nöjd med det spel som vi presterat och samtliga i gruppen grämde sig över 
förlusten mot Perth. 
Dag 4 och B-slutspel mot Sandåkern från Umeå och spel på klassiska Ruddalen. Ännu en gång gör vi 
rakt igenom en riktigt bra match där vi är överlägsna Sandåkern. 16 dels final mot FH från Island och nu 
på spel på den helt nybyggda Bravida arenan tillika Häckens hemmaplan. 
Första halvlek riktigt bra och gick ner lite i tempo i andra halvlek men vinner säkert och tryggt med 3-0 
och vidare spel. 
Började matchen nervöst och trevande men spelar upp oss och efter ett mönsteranfall med uppspel på 
vänsterkanten och inspel snett inåt bakåt och ett lika fint avslut tar vi ledningen med 1-0. Känns i 
matchen att vi är det bättre laget och går till halvtidsvila med 1-0 utan något skott mot oss. Andra 
halvlek startar och har knappt börjat då vi försöker spela oss ur en situation i eget straffområde med 
bolltapp som följd. I ambition att rädda målchans gör domaren bedömning att vår spelar tacklat 
våldsamt med straff och utvisning som följd. Straff och 1-1. Vår killar kämpar sedan fantastiskt bra och 
släpper inte till några målchanser samtidigt som vi själv skapade halvchanser. Matchen slut och avgörs 
på straffar. Tyvärr missar vi två straffar och FH sätter sina och lika underbart som det är att vinna på 
straffar, lika grymt är det att förlora. Flera killar otröstliga men tyvärr något som hör till och som man får 
ta lärdom av. Kunde dock konstatera att vi åker ut cupen mot ett lag som hade ett skott på oss, en straff 
vilket känns grymt. 
Som sagt i stort gjorde vi väldigt bra ifrån oss i cupen och kan konstatera att Trollhättan som vi slog i 
gruppen bl.a. slog ut Åtvidaberg och förlorade i kvartsfinal A-slutspel mot Elfsborg med 2-1. 
FH gick till semifinal i B-slutspel där de förlorade med 3-0 mot Lilleström som sedan vann B slutspelet. 
Man vet ju aldrig men kunde dem så hade vi kunnat vilket i efterhand känns lite jobbigt. 
Hur som fick killarna trösta sig dagen efter med en heldag på Liseberg och på kvällen var det åter idel 
glada leenden. Avslutade cupen med att under lördagen titta på A-slutspels final mellan Angered och 
lag Dallas Texans från USA vilken Dallas vann med 3-0. 
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Avslutningsvis kan konstateras att killarna skött sig exemplariskt och representerat på bästa sätt och 
vad jag förstår har de haft fantastiskt skoj och fått med sig ett minne för livet som är få förunnat. Thomas 
och Johnny ledare. 
 

Henriks sammanfattning för P 11 och Sommar Cup i Hällevik. 

Mjällby AIF’s sommarcup. 

För andra året åkte vi (P04) upp till Hällevik första helgen i augusti för cupspel. Mjällby har en härlig 
anläggning med många fina planer och som ligger nästan ända ut till havet. Vädret speglade denna 
sommar eftersom fredagen var kall och blåsig medan lördagen och söndagen bjöd sol. Det passade bra 
eftersom vi fick spelledigt under lördag eftermiddag och kunde gå till badet. Perfekt efter att ha spelat 4 
tuffa matcher på två dagar. Vi inledde cupen mot våra antagonister Kyrkheddinge, som har många 
duktiga spelare. Matchen var spelmässigt jämn där vi vann mycket boll på mittfältet. Tyvärr kom vi till 
väldigt få avslut. Istället gjorde Kyrkheddinge några riktiga skitmål. Det blev förlust med 4-0, vilket var 
alldeles för stora siffror om man såg till spelet. I matchen mot Hässleholm/Vankiva satte vi upp målet att 
ha minst 5 avslut på mål i varje halvlek. Killarna tog till sig detta och vi kom till betydligt fler avslut. 
Spelmässigt vårdade vi bollen sämre men det blev rakare spel. Mer rock n’ roll, vilket gjorde att pulsen 
på även oss ledare var konstant hög. Vinst med 4-1. Sista gruppspelsmatchen mot Ekets GOIF blev 
spelmässigt likt den förra. Om möjligt ännu mer dramatik. Till slut vinst med 3-1 och vi gick till B-
slutspel, som avgjordes via gruppspel. 

I första matchen mot Växjö BK hamnade vi i underläge men killarna gav inte upp. Vi kämpade oss 
tillbaka och lyckas även göra 3-2. Båda lagen hade flera chanser till fler mål men vi lyckades hålla 
undan. Inför sista matchen gällde det att nå minst oavgjort för att nå B-final. I den matchen mötte vi 
Hässleholm/Vankiva (deras andra lag) och hamnade även här i underläge. Tror det stod 2-0 när vi 
lyckas göra mål strax innan halvtid. Kvittering en bit in i andra och vi är då gruppsegrare, vilket skulle 
innebära B-final. Även i denna match har båda lagen bra chanser till ytterligare mål, men matchen slutar 
2-2. Pust, vilken nagelbitare! B-finalen mot Sandsbro AIK spelades på Mjällbys hemmaarena, 
Strandvallen. Killarna var ganska slut inför finalen så vi ändrade lite i hur vi spelade för att vi skulle 
kunna orka och därmed ha chans att vinna. Vi mötte ett spelskickligt lag men vårt sätt att spela tog 
udden av deras spel. Vi kom till några riktigt fina avslut som tyvärr inte gick in. Istället gör de ett riktigt 
fint nickmål på hörna. I andra är vi riktigt bra med spelmässigt men kommer inte riktigt nära en 
kvittering. Det finns bra lägen men det vill sig inte. Förlust med 1-0. Även förra året blev det finalförlust 
med 1-0, så Strandvallen är väl inte vår favoritarena. 

Vi hade 3 fantastiska dagar i Hällevik där killarna skötte sig helt perfekt, både på och utanför plan. Vi 
hade också bra stöd av supporters! Fotbollsmässigt tar vi med oss att vi vänder flera underlägen och 
killarna visar enorm kämpavilja. De visar också hur duktiga de är på att hitta rätt när vi ändrade spelsätt. 
Det enda negativa var att vi släpper in många skitmål. Det finns inget direkt botemedel mer än att vi 
måste våga gå mot bollen, inte avvakta. En riktigt bra arrangerad cup, fina planer och många jämna 
matcher. 

 


