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 Staffans sammanfattning vecka 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare,  

En intensiv fotbollshelg är över och till sist blev det 32 matcher IF Löddes knatteserie inräknad, men 
tyvärr även denna helg där matcher blev inställda. F 15 har som ett exempel ej spelat sin första mach 
ännu. Ska dock skrivas att det är ej VAIF som "kluddar". 

Herrar A klarar ej av Staffanstorps GIF hemma och betydelsen av Marcus Larsson avstängd samt Filip 
Qvist ska ej underskattas i en tunn trupp. Kul med unga spelare i truppen, men inte de som ska rädda 
laget kvar i division 4. 

Inga "snackevarningar", inga bortskjutna bollar i vredesmod gäller nu. Tabelläget med 6 matcher kvar 
förutom ett par uppskjutna matcher och en sådan är Veberöds AIF-Rydsgårds AIF tisdag 23 augusti 
samt Öja FF-Hammenhögs IF båda kl. 19.00. 

Sämst efter sommaruppehållet är SkåneKurd FF med 0 poäng och 16 varningar samt 4 utvisningar på 3 
matcher. Finns det ett samband med många kort och inga poäng? Bäst Staffanstorps GIF full pott och 9 
poäng. 

Öja FF 15 2 18 

Rydsgårds AIF 15 -5 18 

Veberöds AIF 15 -9 15 

Lunnarps BK 16 -18 12 

Hammenhögs IF 15 -25 8 

Damlaget tar en poäng borta mot serieledaren Skurups AIF och 3-3 som slutresultat och underläge 3-1. 
Visar på en bra inställning och detta unga lag med framtiden framför sig mår säkert bra av spel i division 
2 även 2017 när 12 serier i division 2 blir 8 och betydligt fler matcher av bättre och jämnare kvalité. 

VAIFER-GATE. 
Mötet med spelare och föräldrar har skett i torsdags och föreningens ordförande Nils-Åke Stålring hyfsat 
nöjd och ingen pajkastning även om åsikterna var många och de verbala orden på nätet, SMS mot 
föreningen i allmänhet och mot Bosse Jeppsson i synnerhet mötes man aldrig i en total enighet, tyvärr.  

Spelare är nu fria att lämna föreningen om en ursäkt lämnas och om undertecknad förstått detta rätt har 
i varje fall i helgen endast en spelare som gjort detta. 

Bötesbeloppet till Torna Hällestads IF sved och 20 000 kr var kanske mer än undertecknad trodde på? 

BW 90 IF. 
Ja vi kör väl lite om denna förening även idag och lätt att få information då Tobias Karlson fanns på plan 
och 0-1 Torn ledning i halvlek blev 0-9 och total förnedring i andra halvlek och Tobias mailar följande 
rader; 

I andra halvlek fick de målvakten utvisad + att de hade 1 bänkspelare.  
3 ville inte spela för de hade inte fått ut sina löner. 
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Helt sjukt med andra ord!! Sen tappade de helt orken när målen rullade in, många fula efterslängar från 
deras sida. Dessutom spelade de med skadade spelare, vissa kunde knappt gå och skrek på byten 
haha.  

De ville att en skadad spelare skulle gå in och bara stå på planen för de ville spela klart matchen och ej 
diskas med för få på planen. 

Leif så rätt deppig ut när jag lämnade idrottsplatsen. 

Hörs igen på fredag! /Staffan 

 

Sammanfattning av en mängd seriematcher från helgens alla matcher.  

F 14. Rogers rader. 
Fredag den 19/8 och dags för match för våra tjejer mot Rydsgård/Skivarp. 

Tjejerna var mer laddade och taggade sen cupen förra helgen. 
Det var bra passningsspel och vi fick spela så som vi ville och målen ramlade in. Första halvlek stod det 
4-0. I andra halvlek fortsatte vi med samma spel och fick valuta för det. Motståndarna var lite större och 
använde mycket kroppspel. Men våra tjejer stod emot. 
Resultatet slutade 8-0 för våra tjejer. 

P 14. Stefans rader. 
Matchen mot Hyllie IK blev en spännande och välspelad match. Båda lagen spelade fin fotboll med ett 
ganska högt speltempo. 

Killarna stod för årets bästa insats men tyvärr räckte det inte riktigt hela vägen. Hyllie vann till slut med 
5-4. 

F 12. V/H. Jennys text. 
Vilken härlig match, högt tempo, bra passningar, bra målvaktsspel från båda lagen.  Hyllie IK kommer 
med ett fysiskt starkt lag och varenda fast situation (inklusive inkasten på 25 m!) innebär målchans.  Vi 
tar ledningen på en hörna och spelar bra fotboll, tyvärr så kvitterar Hyllie IK på ett inkast bara några 
minuter före halvtid.  Andra halvlek blir vi rejält tillbaka pressade och Hyllie IK tar ledningen efter en 
hörna där vi inte kan rensa bort bollen. Efter målet börjar vi komma igång igen, men deras målvakt 
räddar dem.  Ny förlust, men vi spelar bra och kämpar för varandra! 

F 12. H/V. Jenny med ny text. 
F12 sydöstra serien, hemmamatch mot SoGK Charlo: 

Ännu en bra match och idag stämde passningsspelet nästan till 100 %. Lugnt och tryggt spel i bra 
tempo och vi skapar många målchanser.  Vi vinner med 4-1 och det är tack vare tjejernas kämpande för 
varandra, att de är först på bollen och vågar hålla i och passa runt den. 

Vi jobbar vidare med fasta situationer både i anfall och både försvar! 

P 12. Henriks rader.    VAIF – Bjärreds IF. 
Killarna var samlade inför match. Trötta eller laddade J? Verkade vara det första för Bjärred hade bäst 
spel i inledningen. Men precis som i förra matchen har vi vassa omställningar och gör både 1, 2 och 3-
0. Spelet blir dessutom bättre och bättre. Typiskt nog får de en reducering precis innan paus när killarna 
gör det vi vill, dvs. rulla ut boll nerifrån. Andra halvlek kändes stabil. Tätt bakåt och bättre 
passningsspel. Vi har en hel del chanser och vi gör ytterligare mål. (resultat 5-1)  
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F 11. Jenny igen. Bortamatch mot Rydsgård/Skivarp: 
Tjejerna har inför hösten flyttat upp en nivå till B -serien och det märks redan i första matchen.  Dels är 
det ett motståndarlag som är betydligt större än oss fysiskt och tempot är betydligt högre.  Vi står upp 
bra hela matchen igenom och har stundtals ett bra passningsspel. Vi skapar många heta chanser 
genom hela matchen, men istället för att ta ledningen så åker vi på ett snöpligt självmål på hörna. Detta 
speglar hela matchen, vi jobbar ikapp och motståndarna tar ledningen.  Matchen slutar med förlust 5-3, 
men vi hade varit väl värda en pinne!  
Stort tack till de 4 F06 som spelade med oss idag. 

P 11 Svart och Vit. Andreas text.    Två referat från helgens matcher: 
Derby mot Dalby borta i lördags. Vi fick lagledarhjälp denna gång då både jag och Anders fick förhinder. 
Enligt lagledaren var det en spännande match där vi spelade bra hela matchen och drog längsta strået 
till slut, seger med 2-1. 

Bortamatch mot GIF Nike i Lomma på söndagen. GIF Nike inledde bäst och tog ledningen, 2-0 i halvtid. 
Vi hade bra lägen men en del oflyt i avgörande lägen. I andra halvlek utökade GIF Nike till 3-0, sedan 
ökade vi tempot i passningarna och spelade oss in i matchen igen. Vid ställningen 3-2 med läge att 
kvittera blev det istället GIF Nike som utökade igen, därefter gick luften ur oss och siffrorna rann iväg, 
slutresultat 7-2. 

Till helgen börjar vi leverera ägg. Passa gärna på att beställa på aggfranvaif@hotmail.com! 

F 10. Henrik Rönndahls rader. 
Hemmamatchen mot Dalby GIF började riktigt bra för vår del med ett tidigt ledningsmål och 
Veberödstjejerna spelade stundtals riktigt bra med ett fint passningsspel. Men vi har lite att jobba på i 
närkamperna där vi är något försiktiga men med lite träning så skall vi nog få ordning på detta också. 
Matchen vann vi helt rättvist även om motståndarna i stort sett bjöd på två av målen där det ena målet 
var högst tveksamt om bollen överhuvudtaget var över mållinjen.  

P 10 Svart. Rickards text. 
Tuff bortamatch mot GIF Nike som vi spelade 4-4 mot i våras. Vi började också trevande men malde 
väldigt tillfredsställande ner motståndet och vi vann med säkra 4-2 efter att ha totalt dominerat andra 
halvlek.  

P 9 Svart. Niclas text. 
Första serie matchen mot Uppåkra IF borta. 

Vi startade matchen starkt och skapade många chanser. Vi leder med 2-0 i HT men i början på andra 
HT så slutade vi springa och det blev lite oroligt. Men vi var det bästa laget och vann rättvist med 6-1 
efter ett antal snygga avslut/mål. 

P 9 Vit. Jims text. 
I lördags vår tuffaste och roligaste match hittills mot ett duktigt GoF. Vi gör vår bästa match sen vi 
började med 7 manna. Idag jobbade vi som ett lag och fick igång ett fint passningsspel. Vinst med 4-0.  

P 8. IF löddes knatteserie. Jim igen. 
Idag söndag hade vi Lödde serien hemma på Romelevallen för sista gången. 
Vi kämpade på bra mot fyra tuffa motstånd, Lunds FF x 2, GIF Nike och Lödde IF. Roligt att få dessa 
matcher i 5 manna, dessa matcher ger så mycket mer än när vi vinner med stora siffror. Det blev totalt 3 
vinster och en oavgjord med målskillnad på 9-4. 

Juniorlag. Bosses rader. 21/8 mot Kyrkheddinge.  
Vi åkte till årets tredje match i serien med en reducerad spelartrupp då vi i sista stund fick tre återbud. 

Vi fick därför ändra en del i laguppställningen och matchen inleddes troligen som en följd av det lite 
osäkert från vår sida med ett stort bollinnehav och en stor press på oss från Kyrkheddinges sida. Vi 
lyckades dock med stor offervilja reda ut den stormen och efter 10 minuter jämnade spelet ut sig.  
 
Efterhand som vi också fått justera vissa detaljer i vårt uppträdande, bl. a i hur vi skulle sätta press, 
började vårt spel också att stämma bättre. I 16:e minuten pressar så Josef Kyrkheddinges mittbackar 
hårt och lyckas i närkamp med dem vinna boll och komma loss ensam med målvakten och gör då 
snyggt 1-0 till oss.  
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Resten av första halvlek böljade spelet fram och tillbaka och vi hade lite svårt att hålla laget kompakt 
och att spela bollen genom mittfältet. i 36:e minuten blir vi straffade vid en omställning från 
Kyrkheddinges sida där det uppstår ett missförstånd i vår markering och de kommer loss. När då Linus 
helt rätt gick ut för att skära av vinkel halkade han varvid målskytten fick helt öppet mål och kunde rulla 
in 1-1.  
 
Inställningen och lagandan var dock precis som i tidigare matcher på topp vilket gjorde att vi ändå 
skapade lite halvchanser framåt utan att lyckas göra mål. Halvtidsresultat 1-1. 
 
I halvtidspausen gjorde vi några justeringar i vår taktik och diskuterade vi vad vi kunde förbättra. 
Spelarna var lyhörda och vi kom överens om att hålla laget mera kompakt samt försöka göra våra 
uppspel mer på kanterna för att dra isär deras backlinje och komma runt med inlägg. 
 
Förändringarna gav resultat och vi fick i andra halvlek bättre tag i mittfältet i första hand genom Mahdi 
och Simon. Vi lyckas stundtals också lugna ner vårt spel med resultat att passningsspelet fick en högre 
kvalitet. Det ska dock sägas att Kyrkheddinge hela tiden hängde med bra i matchen och inte alls var 
ofarliga men vårt försvar inklusive målvakt uppträdde resultat och avstyrde ev. farligheter på ett bra 
sätt.  
 
I 67:e minuten fick vi en frispark 10 m in på Kyrkheddinges planhalva och den tog Hugo hand om. Han 
gjorde det på bästa sätt genom att med en dykboll (Inlärt på Tillslagsträningen) skjuta bollen direkt i mål 
och vi tog därmed ledningen med 2-1. 
 
I takt med att tiden gick, och att Kyrkheddinge fick skador på de spelare som hotat oss mest, tog vi över 
matchen och den sista kvarten var vi det spelförande laget. Vid en ny frispark i 75:e minuten slår Hugo 
återigen in en fin höjdboll mot straffpunkten och där dyker påpassligt Adam upp och styr in 3-1 till oss. 
 
Den återstående tiden spelar vi av matchen utan att några direkta farligheter uppstår på något håll. Än 
en gång visade det sig att även om vårt spel inte fungerade perfekt så med rätt inställning och bra 
laganda kommer man långt inom lagsporter. 
 
Nu fortsätter vi att komma på träningarna så vi kan fortsätta att lära känna varandra bättre och att 
utveckla vårt spel till nya höjder. Bl.a. genom att bygga ett för alla känt spelmönster och 
rörelseuppträdande som gör att det blir enklare att uppträda som en trygg lagenhet. 
 
Coacherna  

 

Damer A. Stefans rader. 
En skön poäng mot serieledarna. (Stefan Jönsson)  

Referatet mot LSK (förlust 1-2) avslutades med texten "Nästa match möter vi serieledarna Skurups AIF 
så nu gäller det att se utmaningen samt plocka fram blåställen" och det kan man lugnt säga att tjejerna 
gjorde!! Ett härligt kämpande SSIF mot ett tungt, rutinerat, bra och serieledande Skurup som jag tror är 
på väg tillbaka till division 1 igen. Sett till senaste tidens vikande form, klena resultat, lite halvhjärtade 
insatser osv tror jag det var oerhört viktigt för laget, jaget, supportrar, ledare m.fl. att återigen få kvitto på 
att det finns en grym potential och glöd i gänget samt att konstatera att vi inte "glömt bort" hur vi spelar 
bra fotboll!! Den första frågan man som ledare ställer sig är: Vad var skillnaden idag jämfört med senast 
mot Lunds SK? Vi hade i princip identisk trupp (två spelare färre mot Skurup), i princip identisk 
uppställning, identisk formation/spelsystem osv. men ändå är det som natt och dag jämför med LSK-
matchen! Vad beror det på?!? Beror det på att vi istället för att träna i tisdags valde att tillsammans titta 
på matchen Sverige-USA dvs. blev inspirerade av det? Beror det på motståndet? Eller blev vi helt 
plötsligt så mycket bättre fotbollsspelare på bara en vecka? Säkert många saker som påverkar men 
återigen vågar jag påstå att VILJAN att göra jobbet TILLSAMMANS samt att ha RÄTT 
INSTÄLLNING/ATTITYD är avgörande ingredienser som i 99 fall av 100 måste finnas där för annars blir 
det jobbigt att vinna matcher...oavsett historiska resultat, placering i tabellen osv osv. Fint 
sensommarväder, en härlig grön gräsmatta samt mycket folk på läktaren dvs. perfekta och roliga 
förhållanden att lira match. Vi vet att Skurup är starka och vi inleder matchen med att ligga lite lågt i 
banan och det fungerar bra. Vi skapar en del kontringar och just på en snabb omställning med två 
snabba pass i djupled ger friläge och ledning med 1-0 redan efter dryga fem minuter. En smakstart för 
oss och ett lite förvånat Skurup som dock fortsätter ha mest boll under första halvlek men där vi hela 
tiden är giftiga i omställningarna. Innan halvtid har dock Skurup vänt till ledning med 2-1 men det känns 
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inte riktigt rättvist sett till hur matchen ser ut och i halvtid ger vi oss den på att vi skall komma tillbaka. 
Spelet i 2:a ser ut ungefär på samma sätt dvs. Skurup har det mesta av spelet men vi avväpnar, ställer 
om och ger våra motståndare bekymmer i deras backlinje. Skurup gör 3-1 efter en lite "onödig" 
dubbelhörna men tjejerna viker inte ner utan fortsätter att vinna många dueller, spela loss samt skapa 
chanser. Med ca 15 minuter kvar ändras matchbilden lite på så sätt att vi får mer bollinnehav och 
kommer längre och längre upp i planen samt får till lite längre anfall. Nästan tvärtom som tidigare i 
matchen dvs. nu äger vi mer boll och Skurup spelar på omställningar. Med drygt 10 minuter kvar får vi 
in reducering till 2-3 och vi springer in i Skurups mål, hämtar ut bollen ur målet och springer tillbaka med 
den till mittpunkten för att få igång spelet igen...apropå rätt inställning/attityd. Vi fortsätter tugga på och 
med knappa tio minuter kvar kommer kvitteringen till 3-3 och nu blir det lite kalabalik i våra huvuden 
såväl på som utanför planen. Värna om poängen eller gå för seger?!? Svår fråga att hantera när 
adrenalinet pumpar, matchuret står på 81 minuter, vi är medvetna om läget i tabellen men även vikten 
av att få vind i våra segel igen. Sista tio på matchen blir böljande spel med hög intensitet och chanser åt 
båda hållen där båda lagen hade möjligheter att sätta segerbollen men matchen slutar 3-3. Var det en 
vunnen poäng eller tappade vi två? (ungefär samma resonemang med Sveriges Damlag gällande silver 
kontra guld.) Jag vill påstå att detta var en vunnen poäng på så sätt att vi låg under med 1-3 en bra 
stund in i 2:a halvlek, att vi haft det knaggligt den senaste tiden samt att vi vänder tillbaka matchen mot 
serieettan Skurup som är ett riktigt stabilt och bra lag, ja det gör att jag tycker vi vann en poäng och att 
detta förhoppningsvis ger självförtroende inför slutspurten av årets seriespel! Vi har många tuffa 
matcher kvar där det kommer att krävas vilja, rätt attityd samt noggrannhet/skärpa såväl offensivt som 
defensivt för att få med oss poängen! Nästa match är lokalderby då vi möter Hardeberga/Harlösa på 
onsdag 24/8 kl. 18.30. (uppskjuten match från i våras). Ett HBK som vi vet gör ALLT för att göra 
fotbollslivet surt för oss. 

Längesedan vi gjorde segerraketen men nu är det dags igen...eller hur!?!!  

 

 
 


