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 Staffans sammanfattning vecka 34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Skolorna igång i Lunds kommun och "masen" inne på sista semesterveckan och en sommar som aldrig 
höll på att bli av tog sig i augusti månad och undertecknad nöjd med dessa sista 3 veckorna av 5.  Äldre 
statstjänsteman (där ingår undertecknad) begåvats med 7 veckors semester men lön endast strax över 
ett socialbidrag haha. 
 
Innan en sammanfattning av helgens seriematcher, cupspel och träningsmatcher vill undertecknad 
tacka föreningens styrelse för den trevliga tillställningen i lördagskväll på Niroma med helstekt gris och 
dryck, förrätt samt efterrätt som bjöds på alla ledare/tränare eller andra funktionärer med respektive i 
Veberöds AIF.  
 
Ett mycket trevligt initiativ och uppskattat av våra respektive maka/make, sambo/särbo och drygt 60 
personer på plats. 
 
Kan varmt rekommendera Niroma om ni har någon uppvaktning på gång som behöver ett trevligt ställe 
att fira detta på. 
 
Fotboll. 
Först ut i lördags med match redan kl. 12.00 ute på Husiegården och Husie IF stod för motståndet mot 
Damer A. Husie IF-Södra Sandby IF 1-3. Halvtid 1-2. 
Enligt folk på plats en av de bättre matcherna som Damlaget spelat i år. 
 
0-1 i matchminut 14 Helen Rosén, 0-2 i matchminut 26 Helen Rosén samt 1-3 i matchminut 57 Ida 
Nilsson som därmed gjorde sitt 25 mål denna säsong och passade på att passera förra årets totala 24 
mål och klar skyttedrottning vinnare 2014, då spelandes i Sjöbo IF och i år 9 mål ner tvåan och på 3;e 
plats Helen Rosén med 14 mål. 
 
Nu har tempot börjat "skruvas upp" och den första seriematchen i höst för våra ungdomslag har spelats 
av P 11 Svart och hemmamatch mot Janstorps AIF och efter underläge med 0-1 en storseger med 11-
1.  
 
Knattefotboll. 
Andra träningen efter sommaruppehållet och denna lördag 7 åringarna på cupspel i Oxie, men i övriga 
3 åldersklasser full aktivitet efter förra lördagens halvfulla trupper. 
 
Valde denna lördag att följa 5 åringarnas träning nu med en handfull 4 åringar också. 27 möjligtvis 28, 
svåra att räkna in haha.  
Även VAIF:s ordförande på plats i Nils-Åke Stålring med 2 barnbarn i träning och Benjamin 4 år i mål 
och gör en kvalificerad räddning på ett hårt skott och snabbt upp och rullar ut bollen till sin back som 
med lurig blick drar till med skott rakt upp i krysset på en förvånad Benjamin. 
Vad är det uttrycket säger? Med sådana vänner behöver man inga ovänner. Underbara att titta på! 
 
Fotbollsskolan i sommar är över för denna gången. 
Omgång 1 i juni och omgång 2 i augusti lockade över 40 killar och tjejer som vanligt fullt i omgång 1 och 
tunnare i omgång 2, men Fotbollsskolan är här för att stanna. 
Ett stort tack till årets ledare i Jesper Möller samt bröderna Moberg, Alexander samt Victor. 
 
Fotbollsakademin. 
Ställer frågan till Bosse om akademin i höst och ett något lurigt svar från honom om ett nytt spännande 
upplägg som Bosse ska presentera snart men alla bitarna ej på plats ännu. 
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Seriematcher mitt i veckan. 
Tisdag 18/8 kl.18.45 Södra Sandby IP. Södra Sandby IF Damer A-Klågerups GIF. 
Onsdag 19/8 kl.19.00 Svalebo konstgräs. Skåneserien. F 14-Ramlösa IF Södra/Fortuna FF. Domare. 
Amanda Rosèus/Victor Moberg. 
 
Damer A. Södra Sandby IF-Klågerups GIF kl. 19.00. Stefan mailar följande lagtrupp; 
Kajsa Arkelius, Emma Larsson, Lina Jeppsson, Sanna Jeppsson, Lina Härle (K), Louise 
Jonsson, Pia Sjöholm, Isabella Nilsson, Helen Rosén, Cathrine Jonsson, Ida Nilsson,  
Elin Jönsson, Moa Augustsson Holm, Anna Larsson, Elin Johansson samt Klara Höög.  
Lycka till tjejer! 
 
Några referat från helgens matcher i serier samt cupspel. 
 
Herrar A.  
Först på fredag. Fredrik lärare och behöver lite mer tid denna vecka. 
 
Damer A och Stefans text. 
Riktigt skön seger. (Stefan Jönsson)  
En svår och tuff bortamatch mot ett Husie som smyger med i tabellen och som inlett hösten väldigt 
starkt genom oavgjort (1-1) mot seriesuveränen Hammenhög samt förlust i förlängning (2-3) i Svenska 
Cupen mot LB07 som ju spelar i Elitettan. Ett varmt Husiegårds IP och matchstart kl. 12.00 men som tur 
var (får man säga så denna sommar?) så var det lite moln på himlavalvet som gjorde att det ändå blev 
en ganska dräglig temperatur att spela fotboll i. Vi inleder matchen stabilt och det känns som att lagen 
känner lite på varandra och det märks att det är två lag som har ganska stor respekt för varandra. Innan 
matchen pratade vi x-tra mycket om att inte tappa positionerna samt att spela med tålamod (dvs. 
insidan på huvudet) då vi vet att Husie vill spela på ungefär samma sätt som vi själva vill göra. Det 
smälls på ganska friskt i närkamperna och vi får under matchen se en del lite småfula tjuvnyp (åt båda 
hållen) samt några gula kort i luften. I matchminut 14 får vi en frispark en bit in på deras planhalva, 
frisparken lyfts in framför mål och vi trycker in 1-0 tack vare att vi går på boll och fullföljer kampen hela 
vägen. Vi fortsätter spela stabilt och med stort tålamod i spelet och det känns ganska lugnt även om 
Husie sticker upp lite då och då. Efter knappa halvtimmen tar vi oss fram på vår högersida och efter 
avslut i ribban trycker vi in 2-0 och kan återigen konstatera hur viktigt det är att fullfölja/komma i andra 
våg. Ledningen känns ganska trygg men med knappa 10 min kvar av 1:a halvlek så är det Husies tur att 
göra mål på frispark, inte helt olikt vårt 1-0 mål. Ledning 2-1 i paus och matchen känns som en riktig 
nagelbitare. Vi inleder 2:a halvlek på ett strålande sätt där vi rullar boll, vinner kampen över hela planen, 
spelar ett jättebra positionsspel och ger egentligen inte Husie någon möjlighet att spela sitt spel. 
Däremot kommer vi själva fram i våg efter våg, skapar en handfull vassa målchanser och borde gjort 
några pyttsar till (bl.a. ytterligare ramträffar samt ett mål felaktigt bortdömt för offside) men även om vi 
inte får in bollen så vinner vi snabbt tillbaka den igen och kan därmed sätta igång anfall på nytt. Efter ca 
en timmes spel kommer äntligen 3-1 och vi får en rättvis tvåmålsledning. I detta läge hade det varit 
ganska naturligt att falla tillbaka lite dvs. slå vakt om sin ledning men här gör tjejerna det jättebra som 
fortsätter att trumma på, vinna kampen samt vara noga med bollen. Vi vinner en svår bortamatch helt 
rättvist (som jag ser det) mot ett bra, tufft och stabilt lag och det känns skönt nu när vi är inne i en period 
med tre matcher på en vecka. Vi tar med oss viljan att SPELA som ett LAG (både offensivt och 
defensivt) under 90 minuter vilket var riktigt, riktigt roligt att se!! Superbra jobbat tjejer, nu laddar vi om 
inför kvällsmatchen på tisdag (18/8) då vi möter Klågerups GIF hemma på Sandbyvallen.      
 
P 11 Svart och Henriks rader. 
Tidig seriepremiär I sommarvärme och härlig gräsmatta på Svalebo. Eftersom vi kommer spela i de 
sydöstra serierna i höst kommer vi möta många lag som vi inte mött innan. Janstorp har vi bara mött 
inomhus en gång innan. Innan match pratade vi om att vi måste komma närmre motståndarna så vi kan 
få tag i bollen högt upp i plan. Killarna vill gärna försvara ett par meter från motståndarna och det jobbar 
vi med att ändra. Vi har också jobbat en del med spelbarhet och rörelse för anfallsspelare. Inledningsvis 
i matchen låg vi för långt ifrån Janstorp som kunde spela upp bollen lugnt och fint. I ett motlägg kommer 
de fria med två spelare och det står 0-1 efter 2 minuter. Likt cupen i Mjällby hänger killarna inte med 
huvudet utan går till anfall igen. Ganska snart har vi både kvitterat och tagit ledningen. Genom bra 
uppspel, snabba omställningar och fina avslut utökas ledningen under hela halvleken. I andra har vi i 
stort sett allt spel och motståndarna hänger med huvudet. Fortsatt snabba uppspel och omställningar 
och bra rörelse på anfallarna gör att målen ramlar in. Bl. a gör vi ett mål likt MFFs första mot Salzburg! 
Vi har dessutom många, många fler chanser. En bra start på höstsäsongen. (Resultat 11-1) 
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F 9 i Harrie Cup och Henriks rader. 
Vi startade säsongen med Harriecupen i lördags där vi spelade tre matcher, första matchen mötte vi 
Furulund och vi blev fullständigt utspelade, tjejerna var inte alls med i matchen. Match nr 2 mot 
Höllviken, som vi även skall möta på lördag, var heller inte mycket att skriva om, även där fick vi se hur 
motståndarna spelade ut oss. Men i tredje matchen mot Eskilsminne vaknade dem till och vi fick se ett 
lag som kämpade och ville ha boll, de började visa lite vilja och trots förlust så kände vi igen vårt lag 
igen såsom vi vet att de kan spela fotboll. Vi tar med oss den sista matchen och ser framemot en rolig 
och intensiv höstsäsong. 

 
P 7 i Oxie Cup och Jims text. 
P08 spelade med halva truppen i Oxie i lördags där vi totalt under dagen spelade 6 matcher fördelade 
på 2 VAIF lag. Som förra veckan ställdes vi mot helt nya lag även den här helgen som vi inte spelar mot 
i Löddespelen. Lagen vi fick spela mot var – Trelleborg, Svedala, Klagshamn, Asmundtorp, Broby och 
Oxie. Våra 2 lag fick även den här veckan ett par jämna matcher vilket är kul och mer utvecklande än 
när man vinner (eller förlorar) med stora siffror. 

Resultat den här dagen blev 6 vinster med en målskillnad på 19-6, extra kul var att vi släppte in så få 
mål. Även den här helgen hade vi en debutant med som gjorde en bra insats. 

 
P 14 och träningsmatch mot Trelleborg FF och Johans rader. 
Jag vill börja med och tacka styrelsen för festen i lördags. Gott o trevligt. 
Idag spelade vi träningsmatch mot TFF. Jag blev lite förvånad att vi spelade så pass bra, efter nästan 2 
månaders uppehåll. 
Vi tar lite fel beslut och några felpass för mycket men så är det ibland. Det viktigaste med tr. matcher är 
ju inte resultatet utan att få igång spelet och testa lite nya spelare. Dom spelarna som jag ville testa idag 
gjorde det bra och det är positivt inför en tuff höst där jag tror att det är viktigt med en bra bredd. 
Dagens match slutar 3-0 till oss. 
  
Jag har skrivit om det tidigare men jag måste berömma Tobbe Karlsson, en fantastiskt duktig 
domare. Av alla de domarna vi har i Skåneserien så är dessa inte i närheten av Tobbe. 
Tack för att du ställer upp och dömer våra träningsmatcher, synd att du inte får döma oss i serien. 

 
F 11 i två träningsmatcher mot Torna Hällestads IF samt Södra Sandby IF och Jennys rader. 
Höstsäsongen startade med två träningsmatcher. I söndags mötte vi Hällestad och i måndags Sandby. 
Tjejerna var rejält taggade i båda matcherna och det fina spelet från sista matcherna i våras fanns 
kvar.  De är lugna och trygga med boll, och känns även lugna i sina positioner. Hällestad kom i några 
anfall med 4 mot 2, men backarna stoppade dem effektivt. Några skott på mål, men inget som inte 
målvakterna klarade av.  Snabbt kontringsspel och hög effektivitet i Hällestads straffområde.  Rättvis 
vinst med 5-0. 

Mot Sandby blev det lite mer motstånd, men tjejerna redde ut de farliga situationerna bra. Vi släpper in 
ett mål, pga. att vi inte rensar med kraft framför egen målvakt. Men Sandbytjejerna lägger för mycket 
energi på att spela lite småfult och gnälla på lagkompisar.  Detta triggar våra tjejer och även denna 
match slutar med en vinst 3-1. 

Två bra matcher, fortfarande en del att jobba med, men det är också mycket som ser bra ut inför 
seriestarten till helgen. 

Hörs igen på fredag hälsar Staffan 


