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 Staffans sammanfattning vecka 33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Ännu en fotbollshelg är över och de båda seniorlagen har spelat sin 14;e match av 22 innan serierna är 
färdigspelade. och precis som förra helgen då 2-2 för de båda lagen och helgens matcher slutar båda 5-
0, men tyvärr bara en vinst och Damer A. Södra Sandby IF-Uppåkra IF/Staffanstorps GIF slutar med 
en stabil seger 5-0 , men tyvärr för  
Herrar A. IF Lödde-Veberöds AIF 5-0 och redan efter första halvlek var dessa 5 mål gjorda. 
 
Nu är Herrar A för första gången nedan för första strecket och på kvalplats och det som såg så bra ut 
och bortaseger mot GIF Nike den 6 juni med 4-1 och 8 poäng ner till första strecket har nu förvandlats 
till en 9;e plats efter att laget endast tagit 2 poäng på de sista 5 omgångarna d v s 2 av 15 poäng och då 
går "hissen" snabbt neråt. 
 
Det delas som någon klok person sa antingen ut 3 poäng eller 2 vid varje match, men vissa matcher blir 
av olika anledningar viktigare än andra och en sådan väntar Herrar A på Romelevallen nu på lördag 
den 15 augusti kl. 15.00 då Vejby IF kommer på besök och laget på 10;e plats d v s nedflyttning för 
stunden. 
 
9.  Veberöds AIF 4 vinster 3 oavgjorda 7 förluster 27-39 målskillnad - 12 mål 15 poäng. Kvalplats. 
10. Vejby IF         4 vinster 1 oavgjord  9 förluster 24-39  målskillnad - 15 mål 13 poäng. Nedflyttning. 
 
En seger på lördag och 5 poäng ner till "träsket". 
 
Sticker ut igen och skriver att Husie IF samt IF Limhamn/Bunkeflo "ramlar av" division 3 med sina idag 9 
respektive 5 poäng och spelar båda med i princip ett juniorlag med några 20 åringar i laget. 
Hoppas av undertecknads hela hjärta att herrtruppen tar ett krafttag i veckans träningar och kommer 
med knutna nävar till matchen mot Vejby IF på lördag för att visa vad laget kan i sina bästa stunder och 
revanschsugna efter storförlusten mot IF Lödde. 
 
Ungdomsfotboll. 
I helgen träningsläger för F 01/02 och förberedelse inför semifinal i DM för F 14 och match på onsdag 
12 augusti kl. 19.00 på Staffansvallen. Lycka till tjejer! 
 
P 8 (födda 07) i spel i Ystad och Toyota Cup. 
 
P 7 (födda 08) i spel i Skanör och Möllevalls Cup. 
 
F 8 samt P 8 (födda 07) i Malmö och knattematcher på Swedbank inför stormatchen MFF-IFK Göteborg 
tillsammans med 100 föräldrar och syskon och ett fullsatt Swedbank och hemmaseger för ”die” blåe 
med 2-1, nu ä vi med i racet igen haha. Djävla bra vecka om man är blå! 
 
Knattestart i lördags och undertecknad funderade på om det skulle vara första gången vi skulle behöva 
ställa in knatteträningen? 
Ösregn och åska fram till starten kl. 09.30, men sen uppehåll och halvfulla åldersklasser rakt igenom. 4 
till 5 nya i träning också. Vi blir fler på lördag den 15 augusti. 
 
Här kommer en rad referat från alla matcher i helgen och även intryck från Malmö i söndags.   
Damer A med Stefans text 
Hemmapremiär för hösten och en riktigt varm sommardag, härligt! Bra stämning i truppen och revansch 
att ta ut såväl från senaste matchen (Höllviken 2-2) som från matchen mot Uppåkra/Staffanstorp i våras 
där vi tappade en tremålsledning i slutet av matchen. Lite småjusteringar i laget/lagdelarna sedan 
senast och vi sätter full fart från start och skapar omgående ett gäng vassa målchanser. I matchminut 
12 och 13 lossnar det målsmässigt då vi gör två riktigt fina mål och välförtjänt tar ledningen med 2-0. 
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Det är riktigt varmt denna em. och vi gör en del tidiga byten för att hela tiden ha pigga ben och huvuden 
på planen och som jag ser det äger vi 1:a halvlek helt och går till pausvila med 3-0. Lättsam stämning i 
pausen (kanske lite för lättsam?) och inte så mycket att prata om utan vi vill köra på som i första. Dock 
en påminnelse om vad som hände i Staffanstorp i våras då som sagt tappade 4-1 till 4-4. Vi inleder 2:a 
halvlek lite halvhjärtat och det i kombination med att Uppåkra/Staffanstorp gör ett försök att få kontakt 
så blir spelet lite mer böljande samt lite slarvigt från vår sida dock utan att vår ledning på något sätt 
känns hotad. Ju längre matchen går blir vi sedan bättre igen och skapar ett gäng vassa lägen efter fina 
kombinationer/anfall. Efter drygt 70 minuter sätter vi 4-0 vilket kändes som spiken i kistan. Matchen 
slutar 5-0 och totalt sett gör vi en stabil insats rakt igenom i alla lagdelar och det kändes närmare 6-0 än 
5-1. Och riktigt skönt att få stå i "segerringen" igen efter en väl genomförd match!! Nu ser vi fram emot 
en bra träningsvecka inför en mycket svår bortamatch på lördag mot Husie IF. Bra jobbat tjejer!!  
 
Herrar A med Fredriks text. 
Efter förra matchen lyfte jag arbetsinsatsen och berömde spelarna för deras inställning. Jag hade 
hoppats få skriva något liknande efter denna match. Det kan jag tyvärr inte. Med tanke på att vi fick låna 
in spelare från J-laget och ändå bara hade 15 man i truppen är en förlust borta mot Lödde inget konstigt 
i sig. Men sättet vi genomför första halvlek på är inget annat än sorgligt. Vi förlorade i princip alla 
närkamper, blev förbisprungna på mittfältet både offensivt och defensivt, tog lång tid på oss med bollen 
p.g.a. dålig rörlighet och blev därför konstant satta under press, slog felpass och verkade allmänt trötta i 
allt vi gjorde. Möter man då ett, för dagen, mycket alert och tempostarkt Lödde så blir man förnedrad. 
Efter bara 7 min. stod det 2-0 till Lödde. Jag trodde då att det skulle verka som en väckarklocka och få 
fart på VAIF, men icke. 7 min. senare hade de återigen sprungit förbi oss och skapat numerärt överläge 
i vårt straffområde och kunde göra sitt tredje. Efter detta blev det något bättre, om än inte bra. Vi kunde 
skapa lite halvchanser och inläggslägen, men utan att kunna få iväg något ordentligt avslut. Lödde 
fortsatte samtidigt att vara farliga i vartenda anfall och i 22:a min. får de en väldigt billig straff som de 
förvaltar och så var det 4-0 innan vi ens hade spelat halva halvleken. Strax därefter tänds en liten gnutta 
hopp när vi får en lika billig straff efter en hands situation. Men dagen till ära räddar deras målvakt och 
det lilla hopp som tänts släcktes lika fort. Innan halvleken var slut lyckades Lödde även få in 5-0 
återigen genom numerärt överläge i vårt straffområde. 

I halvtid var det såklart deppigt i omklädningsrummet. Alla spelare var väl medvetna om att vi presterat 
långt under vad som är acceptabelt. Vi kom dock överens om att visa lite heder och moral i andra 
halvlek. 

Vi lyckades inte minska förlusten i andra. Vi lyckades inte ens skapa något vettigt med bollen, dock 
ryckte vi upp oss arbetsmässigt. Visserligen kunde, ville eller orkade inte Lödde fortsätta i samma 
tempo, men de var fortfarande löpvilliga och farliga. Det hände inte så mycket i andra. Lödde hade ett 
par farliga chanser och vi hade ett par avslut utifrån. Men det lilla positiva som fanns hittar vi i andra 
halvlek. Det är nämligen inte lätt att gå ut och verkligen försöka göra något bra när man ligger under 
med 5-0. Men spelarna rycker upp sig ordentligt och visar faktiskt en bra inställning i andra halvlek även 
om inte det övriga fanns där idag. Jag vill även lyfta våra två juniorer Victor Moberg och Adam 
Kristensson som kommer in och gör väldigt fina insatser. 

Detta var en match som vi ska ta med oss och inte glömma. Den visar nämligen vad som händer i div. 3 
om man inte kommer väl förberedd till match och inte går in med 100 % inställning. 

Damer U med Elins text. 
Första U-matchen för hösten spelades en härlig sommarkväll uppe i Ängelholm.  
Matchen inleder väldigt böljande och vi har väldigt korta anfall då vi spelar den avgörande passningen 
för tidigt, istället för rulla runt inom laget och behålla lugnet. Vi har en tendens att bli stressade om vi 
inte får in ett mål tidigt i matcherna.  
Detta resulterar att vi får kämpa oerhört hårt för att hinna med i omställningarna, vilket gör att vi tappar 
orken.  
Det är Ängelholm som tar ledningen i matchen på en hörna, men vi kvitterar ett par minuter senare 
genom ett frisparksmål som smiter in vid stolpen.  Vi trummar vidare och någon minut innan paus får vi 
in ett ledningsmål och kan andas ut i halvtidsvilan.  
I pausen pratar vi om att hålla bollen inom laget och vi gör någon liten justering i försvarsspelet.  
Andra halvlek inleds piggt och med många fina spelvändningar. Ängelholm är inte alls ofarliga när de 
väl kommer upp i anfall, och de lyckas kvittera en bit in i andra halvlek. Vi rycker upp oss och krigar 
vidare, det blir många tuffa dueller men vi gör det svårt för Ängelholm att försvara sig då vi spelar fint 
från sida till sida genom lagdelarna. Vi jobbar på hela laget, Ängelholm börjar spela fulare och fulare ju 
längre matchen pågår. Vi får göra tre mål till och vinner tillslut matchen med 2-5.  
Ängelholm bjuder på ett bra motstånd, och detta var en av de bästa matcherna som vi har spelat med 
U-laget, med bra motstånd där vi inte kan glida igenom matchen utan vi måste göra vårt yttersta. Vi 
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hade en superbra inställning matchen igenom, alla kämpade och gjorde sitt bästa. Även om Ängelholm 
stundtals spelade fult, så föll vi inte in i det utan vi gick därifrån med huvudet högt och en vinst i väskan 
på vägen hem. Alla tjejer ska ha en stor eloge, nu jobbar vi vidare mot nästa match som är hemma på 
Romelevallen i Veberöd på onsdag mot IFK Osby.  
 
F 01/02 med Thomas text. 
Vi samlades fredag eftermiddag och körde ett träningspass som dock avbröts av åska och blixtar.  
Tillbaka på Scoutstugan hade vi grillat och mys på kvällen. 
  
Lördag förmiddag spelade vi träningsmatch mot Skurup som vi vann med 2-0. Extra roligt då vi lånade 
in 6 spelare från F03 som spelade delar av matchen. Vi använde totalt 21 spelare så det blev en hel del 
byte att hålla reda på. Det var första gången vi mötte Skurup och det var en positiv överraskning. 
  
Efter lunchen var vi på badet på eftermiddagen och simmade och badade. Kvällen avslutades på 
Pizzerian. 
 
 Söndag körde vi ett träningspass med fokus på hörnor. Sedan städning och avsked vid lunch. Än en 
gång är vi ledare helnöjda med tjejernas sätt att genomföra lägret. Nu ser vi fram emot semifinal i DM 
på onsdag innan serien drar igång veckan efter. 
 
 
P 8 (födda 07) med Martins text. 
Toyota Cup i Ystad på en fantastiskt grön och tätt heltäckningsmatta av naturgräs: Med endast en 7-
mannamatch mot P08 i benen, inga träningspass alls och med återbud från 5 killar visste vi att det 
skulle bli jättetufft att ge oss på att möta ett år äldre killar. Vi blev tillbakapressade större delen av tiden, 
glimtade till sundtals, men baklängesmålen trillade dessvärre in. Vi mötte tyska 1. FC Binz, Sjöbo och 
Västra Ingelstad. Särskilt Sjöbo var riktigt skickliga och det var bara att tacka för lektionen vi fick samt 
att ta lärdom av våra misstag. Det är ingen tvekan om att det är en stor omställning att gå från 5-manna 
till 7-mannaspel med betydligt större ytor. Vi ser detta som ett träningspass där vi samlade på oss 
värdefull 7-mannarutin inför höstens seriespel i P06-serien. Idag söndag ser våra killar fram emot att få 
spela förmatcher och vara maskotar inför MFF-IFK Göteborg på ett förhoppningsvis fullsatt Swedbank 
Stadion! 
 
P 7 (födda 08) med Jims text. 
P08 spelade med halva truppen i Skanör där vi totalt under dagen spelade 8 matcher fördelade på 2 
VAIF lag. Jag tycker det var mycket roligt att få spela mot andra lag än de som är med i Lödde spelen, 
generellt är lagen i Malmö regionen bättre vilket också visade sig under dagen. Våra 2 lag fick jämnare 
matcher än vanligt och överlag var det både snabbare spel och mer fysiskt än vad vi får uppleva i 
Löddecupen. De klubbar vi fick spela mot den här fina sommardagen var Skanör-Falsterbo, Trelleborg, 
Höllviken, Arlöv och Furulund, där vi vann 6 matcher och förlorade 2 matcher, målskillnad blev 22-10 
med totalt 5 olika målskyttar. Extra kul var att vi hade 2 debutanter med i dag som gjorde ett mycket bra 
arbete. 

Nästa helg spelar resterande del av truppen Oxie Knatte cup. 

F 8 (födda 07) med Henriks text. 
Det här året var det F07:ornas tur att spela förmatch och vara maskotar till MFF och jag tror att de 
kommer att minnas den här dagen länge. Tillsammans med P07 fick de efter att de spelat sina två 
matcher ställa sig framför MFF-klacken och göra vågen. Alla på ståplats var med på noterna och det 
blev en härlig tillställning. Sedan fick några även gå in som maskotar och det har garanterat också varit 
en upplevelse för 07:orna. 
 
På fredag kommer texter från P 14;s Gothia Cup äventyr samt P11;s Sommar Cup i Hällevik. 
 
Matcher i veckan. 
12/8 kl. 19.00. Staffanstorps GIF-Veberöds AIF F 14 DM. Semifinal. Staffansvallen. 
12/8 kl. 19.30, Södra Sandby IF/Veberöds AIF-IFK Osby Damer U. Romelevallen. 
 
Hörs igen på fredag och P 11 Svart först ut av alla ungdomslag i seriespel. 
 
 
Trevlig helg hälsar Staffan 

 


