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 Staffans sammanfattning vecka 33 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare,  

Den första omgången i alla ungdomsserier med få undantag denna helg som är över. En spelhelg 
som till slut nästan höll på att bli fler matcher som flyttades (7 st) än spelades. Man kan nog fundera 
om denna helg också är en vecka för tidigt då alla ledare mailade samma sak spelare saknas 
fortfarande och även knattestarten med ca 45 knattar/knattor i de åldersklasser som innehåller 75 
inskrivna talar om detta med att många familjer har semester fortfarande. 

Tuffast jobb i föreningen får nu domaransvarig och Camilla Munthe med seriematcher varje dag i en 
vecka framåt och 30 matcher varav 23 matcher i Veberöd med IF Löddes knatteserie inräknad och P 
08 med sin första omgång och Romelevallen som spelplats. 

Veckans höjdare naturligtvis när undertecknad nås av nyheten att Herrar A vunnit borta mot 
SkåneKurd FF med 4-1 och underläge i halvlek med 1-0. Laget får den start att ett kontrakt och spel i 
division 4 även 2017 finns och ska klaras av och helst utan kval.  

Lagkaptenen Oliver Jönewi föregår med gott exempel och gör 3 mål i matchminut 47, 50 samt 75 och 
nyförvärvet Simon Ståhl 1 mål i matchminut 68. 11 gula samt 3 röda talar om ett slag på ett krigsfält, 
men en domare som denna dag troligen fått ett nytt par av gula och röda kort som skulle användas i 
tid och otid. Marcus utvisad i matchminut 90 och då fick Leif E spel och rött och avstängd från bänken 
på fredag. 

En domare som ej vill lyssna på något argument och skönt att sakligt kunna kritisera en 
domarinsats efter en klar vinst med 4-1 och ej ses som en dålig förlorare. 

Däremot SkåneKurd FF med halva laget som inte ens tackade och stannade kvar på plan efter 
slutsignal. 

Nu häng på flera lag och framförallt två lag bakom oss med en viss marginal och vi har en match 
mindre spelad än övriga. Hammenhögs IF avsågade och Lunnarps BK:s tränare ute i Ystad Allehanda 
och gråter om 10 spelare i träning och 4 spelare som bara "försvann" i somras och ingen målvakt finns 
för tillfället. Tufft för många småklubbar med alla dessa konstiga/knepiga återbud som ej finns med i 
beräkning när lag anmäls till seriespel, senior som ungdomslag. 

Staffanstorps GIF fredag hemma och den uppskjutna matchen mot Rydsgårds AIF tisdag 23 augusti 
dvs.  2 hemmamatcher och nu gäller det att "plocka" några poäng hemma.  

Damer A. Södra Sandby IF nästan i ett "krisläge". 2 raka förluster har inte skett de senaste 3 åren, 
men det undertecknad ser och läser har laget tappat flera spelare 10 till 12 tjejer under säsongen av 
många olika skäl. 

Flera långvariga skador, graviditet på 2015 bästa målskytt överlägset i Ida Nilsson 36 mål förra året, 
flera till USA och college fotboll och studier. Även spelare som ”försvunnet” under säsongen. 

Knatte. 
Första träningen efter sommaruppehåll och ca 45 knattar/knattor i träning. 106 anmälda och 27 killar i 
P 08 som tränar båda sina pass på Svalebo. 106 st - 27 = 79 i träning på Romelevallen, Saknades ca 
35 denna första lördag. 
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 P 00 och Gothia Cup. 
Några av er som i mail döpt den lite fyndigt till VAIFER GATE. Börja nu närma sig ett slut och på 
torsdag träffas spelare, föräldrar samt styrelsen för en träff och diskutera denna historia. Ett krav för att 
killar ska få lämna föreningen direkt är att de kommer till mötet annars är det kört och fotbollen får 
vänta till fönstret öppnar 15 november-15 december. Skåneboll har tillskrivit Torna Hällestads IF som i 
sin tur svarat Veberöds AIF. Undertecknad vet ej svarets innehåll dock. 

Nästa vecka mailar Gothia Cup lagtruppen till Mats Hansson på Skåneboll och tävlingschef där samt 
Veberöds AIF:s ordförande Nils-Åke Stålring. Ska tillägga att spelare ej kommer att bestraffas bygger 
på tidigare historier som Skåneboll behandlat, men Mats Hansson tydlig på att en licensierad spelare 
ska veta vad detta innebär i praktiken att inneha licens.  

Seriematcher för ungdomslag. 
Mina kära vänner i föreningen nu är vi 10 matcher back hemma som borta och nu kommer 
undertecknad plocka fram "sure Staffan" och säga nej till det mesta av flytt av matcher för nu är det för 
många frågetecken att klara av med nya datum, tider samt framförallt domare. 

Nu kör vi på lagt spelschema. Tack alla! 

Hälsn. Staffan 

Hörs igen i slutet av veckan och hoppas på referat varje dag i en vecka framåt. 

 

Summering och texter från serier och cupspel i helgen. 

Damer A.      Dam A - Lunds SK: 1-2 (0-0)  

Onödig förlust. (Stefan Jönsson) 
Det finns olika sätt att förlora matcher/poäng på men den här förlusten känns som en förlust jag vill 
lägga i kategorin onödig. Trodde benhårt på stor revanschlusta efter förlusten mot Husie tidigare i 
veckan och jag tror säkert att alla ville vinna mot LSK men det vill sig inte riktigt för oss just nu. Vi är 
inne i en period där vi inte får några 50/50 bollar till oss, sista avgörande passningen går fel, vi hamnar 
på "fel ben" i avslutslägen osv. osv. Jag vill absolut inte förringa LSK:s insats på något sätt men äger 
man så mycket boll som vi gjorde under första halvlek så är det nästan ett under att vi inte lyckas få 
bollen i nät dvs. vi borde stängt matchen redan i 1:a halvlek. Men som sagt, det ville sig inte och vi 
hade 0-0 i halvtid. I pausen pratade vi bl.a. om att ha tålamod, värdera lägena, vikten av att ta rätt 
beslut (koncentration) men det blir inget bättre och som ett brev på posten kliver LSK på mer och mer 
och gör dessutom 0-1 efter ca en timmes spel. Nu fick vi även stressen att göra mål "på halsen" 
och/men energin lyste med sin frånvaro och vårt passningsspel är dessvärre inte bra för stunden... för 
att uttrycka det diplomatiskt. Efter en hörna gör vi dock 1-1 och då känns det som att "ja, nu är vi är på 
gång" men efter slarv/fel i positioner från vår sida så kontrar LSK in 1-2 bara ca fem minuter efter vår 
kvittering vilket inte var alls bra för vår del så klart. Även om vi hade ca 20 minuter på oss att 
kvittera/vända så hände det inte så mycket mer utan det blev istället en transportsträcka där LSK 
bestämt och effektivt styrde bort oss från farligt område och matchen slutade med förlust 1-2. En 
match där man som tränare mår ganska risigt efteråt eftersom man vet vad laget kan prestera men 
nästan ingenting fungerar! LSK har ett par stabila och duktiga spelare som styr och ställer och vi 
förlorar alldeles för många avgörande moment mot LSK idag, tyvärr. Det är kanske lätt att skylla på 
otur och andra yttre omständigheter men det skall vi absolut inte göra eftersom tur och flyt inte är 
något man får gratis utan tur och flyt förtjänar man och just nu vill jag nog säga att vi inte jobbar 
tillräckligt hårt för att "få" turen/flytet. Vi får inte till vårt passningsspel som vi vill, vi står ofta på hälarna, 
vi gör inte det jobb som krävs för att vinna matcherna och samtliga dessa "fenomen" är det bara vi 
själva (eller iallafall till största delen) som kan åtgärda/förbättra eller hur?!? Nästa match möter vi 
serieledarna Skurups AIF så nu gäller det att se utmaningen samt plocka fram blåställen.  

Juniorlag. Bosses text. 
J-laget hade en rivstart på seriespelet som började ovanligt tidigt på hösten och som innebar två 
matcher redan i vecka 32 på tisdag 9/8 resp. fredag 12/8. Denna tidiga start innebar att vi med det 
nykomponerade J-laget endast hunnit träna tillsammans måndag resp. torsdag beroende på 
semestrar mm. 



 3 av 5

På fredagen spelade vi vår första hemmamatch mot IFK Klagshamn och de goda intentioner samt den 
goda lagandan som fanns redan i onsdags borta mot Tomelilla fanns kvar. 
Denna gång fick vi också spelet att inte bara stämma utan också ge utdelning i form av mål. I 
inledningen på matchen kände båda lagen på varandra och spelet böljade lite fram och tillbaka. 
Redan i 8:e minuten tog så Klagshamn ledningen med 1-0 efter en liten kommunikationsmiss i vårt 
försvarsspel. 
Strax efter det målet hittade vi nyckeln till hur vi skulle stoppa Klagshamns uppspel och därigenom tog 
vi över matchen mer och mer. Vi började också spela mera taktiskt där vi kom överens om att inte 
nödvändigtvis vinna boll i första läget utan starta med att sätta press på motståndaren för att sedan 
avvakta och vinna boll när motståndaren tvingades göra misstag.  
Denna taktik i kombination med ett bra och varierat eget anfallsspel ledde i 16:e minuten fram till 1-1 
genom Viktor M och i 21:a minuten till 2-1 genom Leo. Under resten av första halvlek fanns det tillfälle 
till ytterligare mål framåt för vår del men i de sista avgörande momenten lyckades vi inte fullt ut. 
Halvtidsresultat var därför 2-1 till oss. 
I halvtid var vi nöjda och överens om att vi spelat bra efter våra förutsättningar men att vi samtidigt inte 
skulle slå av på takten utan istället arbeta vidare för att ytterligare utveckla vårt spel. Bl.a. kom vi 
överens om att fortsätta med snabba omställningar och att sätta tidig press med understöd men inte 
nödvändigtvis vinna boll i första läget. Vi skulle också försöka få till lite större dynamik i vårt 
uppträdande och inte uppträda statiskt rakt upp och ned utan arbeta mer med platsskiftningar, 
underlaps och overlaps för att göra det svårare för motståndarna att försvara sig. 
Andra halvlek fortsatte som första slutat och vi fortsatte vara det spelförande laget. Matchen igenom 
hade vi också bra offensiva frisparkar och hörnor och det gav till slut utdelning på en hörna i andra 
halvlek där vi gör 3-1 på nick genom Mateusz.  
Vi hade mönstrat en trupp på 16 spelare och valde att matcha samtliga spelare vilket i slutet på 
matchen förryckte vår uppställning med en del ovana positioner för spelarna. Det resulterade i att 
Klagshamn fick lite mer att säga till om i slutet på matchen och de kunde t o m tillskansa sig en straff 
efter att en av våra spelare fått bollen på handen vid en kontring. Men den straffen klistrade målvakten 
Linus Gerdtsson som matchen igenom utstrålade pondus och stor säkerhet. Slutresultatet blev 3-1 till 
oss och J-lagets första seger var därmed bärgad. 
Nu arbetar vi vidare och hoppas på fortsatt god uppslutning på träningarna. Blir det så kan vi se fram 
emot resten av säsongen med stor tillförsikt.  
/ Ledarna. 
 
F 14. Rogers text. 
Då var första serie matchen spelad, hemma mot Gärsnäs.  
Vi börjar match med bra passning spel och många mål chanser. I halv lek leder vi rättvis med 3-0. 
Andra halv börjar vi på samma sätt som första halvlek. Blir lite trötta ben mot slutet. 
Men lyckas sätta dit två mål till. Matchen slutar 5-1 .  
Kör vidare i helgen, lördag cup i Borgeby, söndag serie match i Ystad. 
 
Lördag cup i Borgeby F 14.  
Första gruppspels match började vi bra men sen rasade både spel och motivationen, blev stor förlust. 
Försökte peppa spelarna till nästa match som vi spelade nästan direkt tror det blev 5 minuters vila. 
Match nr 2 blev betydligt bättre, fick till både spelet och målchanser men tyvärr räckte det inte till, 
förlust även i denna match.  
Bara 10 min efter började kval match mot 1 an i den andre gruppen.  
Med mycket lite tid i mellan matcherna fanns det aldrig tid för något energi intag.  
Blev tyvärr förlust även i denna match mot ett bra spelande lag. 
Sen blev det slutspel där vi får möt de lag vi spelade bäst emot trots förlust.  
Med 20 min paus och väl behövlig energi intag så började vi matchen jätte bra och lyckas att ledning 
med 1-0 . Med många målchanser från båda lagen lyckas motståndarna kvittera. Vi försätter kämpa 
vidare för ett lednings mål, men i slut minut får motståndarna ett dåligt skott som lyckades smitta förbi 
både försvaret och målvakt. 
Blir förlust med 1-2.  
 
Söndag Seriematch borta mot Pandora IF. 
Vi åker ner med 8 tjejer som spelat cup på lördagen och 6 st tjejer som inte var med på cupen. 
Börjar matchen med mycket bra passningar och bra spel över hela planen, lyckas att ta ledningen 
med 1-0 på en hörna.  
Motståndarna börja sätta press på oss men lyckas inte få till något mål, istället går vi upp och gör 2-0 
på ett bra skott utanför mål området.  
Andra halvlek försätter motståndarna att ha många målchanser och vi får mest försvar oss. Men det 
gör vi på bästa vis för de lyckas inte med att sätta dit något mål.  
Vinner match med 2-0.  
Bra jobbat av alla tjejer ända ifrån målvakt till anfallare. 
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F 12. Connys text. Torsdag 11/8 bortamatch mot Sövestads IF i C serien. 
Seriepremiären avklarad och skön vinst med 2-1. 
Efter endast hunnit träna en träning åkte vi för att spela seriepremiär. 
Vi hade många spelare med och mötte ett Sövestads IF med endast 1 avbytare, men de krigade på 
bra hela matchen igenom. 
Vårt spel var helt ok med tanke på att vi endast tränat en träning, vi äger spelet stora delar av matchen 
och skapar många målchanser, dock slarviga i avsluten och sista passningen. 
Men vi vinner absolut rättvist, de har dispens för ett antal F03, men vi har dock många av våra A serie 
spelare med. 
Kommer snart ytterligare ett resultat från dagen match. 
Vår F05 match i fredags flyttades fram då Vellinge endast hade 5 spelare. 
 
F 12. Conny igen. 
Söndagen 14/8 och vi har just avslutat vår seriepremiär i A serien, tyvärr med en snöplig förlust med 
1-0 mot FC Staffanstorp. 
Åter igen är det tufft att efter endast en träning i nyuppflyttad högsta serie möta ett lag som har tränat 
hela sommaren...låter galet enligt mig men...upp till var och en. 
Dessutom spelade de i A serien även under våren och var vana vid tempot, lägg därtill att vi saknade 
några spelare. 
Därför får vi vara väldigt nöjda med matchen totalt sätt, vi krigar på och kämpar hela matchen igenom 
ända till slutsignal. 
Vi möter ett passningsskickligt lag och de har fler målchanser än oss, dock är det ett slumpmål som 
trillar in i slutet av matchen. 
Vi måste träna vidare på vårt egna passningsspel och bli tryggare med boll, samt sätta våra 
målchanser, framför allt i matcher där man inte får så många. 
 
P 12.  Henriks rader. 
GIF Nike – VAIF. 
Det blev en match mellan två lag som ville spela boll, inte bara köra långa utsparkar etc. Vi börjar 
avvaktande men det tar sig alltmer eftersom. Inga direkt vassa chanser åt något håll men Nike tar 
ledningen på långskott när vi tappat boll i uppspel. Strax innan paus kvitterar vi! Jämnt spel även i 
andra men där vi spelar bollen ännu bättre än i första. Flera fina uppspel ändra från målvakt till forward 
leder till flera mål. Nike spelar bra men vi håller dem borta från vassa chanser. Killarna gjorde mycket 
av det vi hade som mål inför matchen. (Resultat 1-4) 
 
P 11. Andreas text. 
Vi ställde upp i SIF-cupen i Svedala i lördags. Två anmälda lag, det blev till slut en avbytare i varje lag 
efter ett par återbud. Dessutom fick vi lösa målvaktsuppgift i båda lagen med icke målvakter. 
Ena laget utslaget efter gruppspel mot LB07, Arlöv och Husie. Andra laget vidare till kvartsfinal efter 
gruppspel mot Vapnö (från Halmstad), Lilla Torg och Skurup. Tyvärr var våra spelare slutkörda efter 
gruppspelet, klar förlust i kvartsfinalen mot Trelleborg United. 

Spelmässigt bra i ena laget, lite mer att önska i andra. Riktigt bra kämpa-inställning i båda lagen! 

F 10. Henriks text. 
Det blev mycket fotboll i helgen som gick då vi spelade i Borgeby Cup i lördags och seriematch i 
söndags. I cupen spelade vi tre matcher i gruppen och hamnade efter 1 vinst och två förluster i B-
slutspelet. I detta slutspel mötte vi Spjutstorp i kvartsfinal och tjejerna som var riktigt taggade vann den 
matchen utan några större bekymmer med 4-0. I semifinalen fick vi Borgeby FK som motståndare och 
det var riktigt spännande men hemmalaget vann till slut med 2-1. 

På söndagen åkte vi till Löberöd för att spela höstsäsongens första seriematch och den matchen vann 
vi med 2-1, det var riktigt jämnt och det stod länge 1-1 men i sista minuten lyckades vi peta in ett mål på 
hörna och glädjen visste inga gränser.  

 
P 10. Richards rader. 
P06 var nere och spelade Scania Cup i Ystad, en spännande turnering med lag som bl.a. MFF, 
Bröndby och ett tyskt lag. Det visade sig dock att både 05 och 06-lag var välkomna, så vi visste på 
förhand att det skulle bli tuffa matcher. Killarna kämpade dock på bra och vi inledde med en oavgjord 
match och en seger innan vi stötte på MFF 05:or. Killarna blev tyvärr väldigt passiva och vågade inte gå 
in i duellerna och det blev storförlust. Efter detta gick tyvärr luften ur oss lite och fast vi gick vidare till 
kvartsfinal så hade vi inte vårt vanliga ”go” och vi åkte ur mot Spjutstorps -05:or med 0-2. 
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På tisdag blir det efterlängtad seriepremiär. 
 
P 8. Jims text. 
Seriepremiär i 7 manna och som i våras har vi även nu ett lag i ett år äldre.  
Vi spelade hemma i lördags mot Uppåkra IF och började starkt med en seger, 12-1. Med bara två 
träningar i benen tog det 10 minuter innan vi fick spelet att fungera så som vi vill. Sen trillade målen in. 
En bra laginsats även om många av våra spelare har mer att ge. 
 
Direkt efter matchen ställde samma killar upp och spelade mot P07 då deras motståndare inte dök upp. 
Killarna tyckte det skulle bli roligt men det var för trötta och med tunga ben fick de kämpa mot ett duktigt 
P07 som välförtjänt vann matchen.  
 
I söndags ställde vi upp med ett 5 manna lag i SIF cupen i Svedala. De hade fått ett återbud i veckan 
som vi nappade på.  
Planerna var väldigt små och våra killar är vana vid ytorna på en 7 manna plan då vi bara tränar 7 
manna. Detta gjorde att vi inte fick igång något bra spel men individuellt gjorde alla bra i från sig. 
Vi åker hem med en oavgjord och två vinster, målskillnad 7-2.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


