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 Staffans sammanfattning vecka 35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Första helgen efter sommaruppehållet med en helg full av fotbollsmatcher i ett strålande sommarväder 
och när undertecknad summerar alla resultaten denna helg kan vi skriva in 9 segrar, 3 oavgjorda samt 9 
förluster. 
  
Fotbollsakademin och Bosses text. 
Det blir Fotbollsakademi för åldersklasserna 03, 04, 05 och 06 även i höst och precis som tidigare blir 
det på fredag eftermiddagar. 
Mot bakgrund av arbete och skolgång startar vi 30 min senare än i våras så passet blir kl. 1530-1700. 
Ledare är t.v. Bosse Jeppsson, Tobias Karlsson samt Hugo Lindelöf. 
Varmt välkomna till starten nu på fredag kl. 1530-1700 på konstgräset! 
  
Hörs igen på fredag och i kväll väntar Swedbank och Celtic på plats. 
Får vi se Champions League matcher i Malmö i höst? 
  
Här kommer en redovisning från ALLA matcherna som spelats i helgen. Stort tack alla så fortsätter vi 
så här i 7 veckor framåt, behövs inga långa texter utan vi låter Dam och Herr "bre ut sig” med lite längre 
referat. 
  
Hälsningar Staffan. 
  
Herrar A. Fredriks text. 
Efter att återigen gjort en svag insats i hemmamatchen mot Vejby hade vi ett litet möte med spelarna 
om att vi nu står inför en tuff utmaning när det gäller att säkra kontraktet till div.3 2016. Det kändes som 
ett bra möte där alla var överens om att nu verkligen göra allt för att fixa detta. Spelarna kom även med 
önskemål och förslag på saker vi kunde ändra för att kanske bryta den negativa trenden. Träningarna 
efter detta såg lovande ut med bra tempo och på torsdagen fick vi sparring-hjälp av J-laget för att träna 
på de taktiska förändringarna vi kommit överens om. Det tackar vi ödmjukast för!  
 Inför matchen mot LB07 bestämde vi oss också för att starta i ett högt tempo och pressa LB07 högt. 
Detta för att få igång benen, tempot och aggressiviteten vilket är det vi saknat den senaste tiden. De 
första tolv minuterna såg lovande ut då vi skapade ett ganska kraftigt tryck mot LB07:s mål. Vi hade 
också en klockren målchans där Alexander Fredriksson var själv med målvakten efter bara ett par 
minuter. Tyvärr gör deras målvakt en bra räddning som kan ha varit matchavgörande. Sedan hände det 
som inte fick hända; LB07 får en kontring i 13:e minuten som avslutas med en vacker lobb över Adam i 
målet.  
 Efter det tappade vi mycket i vårt spel samtidigt som LB07 gjorde det smart och bra genom att ligga 
extremt lågt, bevaka sin ledning och ständigt hota med vassa kontringar. Detta gjorde att vi hade ett 
övertag i bollinnehav, men de vassaste chanserna skapades av LB07. Vi ville gärna ha ett mål innan 
halvtid, men bristen på rörelse, tempoväxlingar och aggressivitet gjorde att vi sällan kom längre än till 
deras 16-meterslinje, där det var packat med LB07-spelare. 1-0 stod sig därför till halvtid.   
 Paussnacket sköttes till stor del av spelarna själva som var väldigt missnöjda med lagets insats efter 
LB07:s mål. Detta ser jag som positivt, för det visar att det verkligen finns en vilja att vinna matcher. 
(Vilket faktiskt inte varit så tydligt under de två föregående matcherna.) Vi visste att det kommer att bli 
jobbigt med LB07:s kontringar i andra halvlek, men vi var ju tvungna att gå för ett mål.  
 Det dröjde inte många minuter i andra halvlek förrän LB07 var nära att göra sitt andra mål. Men vi 
lyckades reda ut det. Sedan hade vi en riktigt bra period där vi löper mycket och lyckas komma runt på 
kanterna en del och få in bollen i farliga lägen tyvärr misslyckades vi ofta med den avgörande 
passningen eller avsluten. Istället var det LB07 som än en gång lyckas med en kontring och gör 2-0 i 
minut 60. Med hjälp av byten och positionsändringar gjorde vi därefter laget mer offensivt och satsade 
mycket för att, först och främst, reducera. Vi kom dock inte närmre än en ribbträff och i 80:e minuten 
punkterar LB07 matchen helt genom att kontra in 3-0.  
 



 2 av 5

 
Vi var alla extremt besvikna efter matchen som hade känts lite som en ”måste-match”. Jag var dock mer 
nöjd med spelarnas prestation och inställning än vad jag varit de två tidigare matcherna trots att jag vet 
att det finns ännu mer att få ut av detta lag. Vad vi behöver nu är att jobba oss till lite flyt och få upp 
självförtroendet. Vi har inte gett upp detta. Vi ska klara oss kvar.  
 
Damer A. Stefans text. 
Tre poäng mot Köpingebro. (Stefan Jönsson)  
Ytterligare en varm fotbollseftermiddag, denna gång på en av (i mitt tycke) Skånes finaste idrottsplatser 
nämligen Köpingebro IP som dessutom bjuder på en suveränt fin gräsplan. Tredje matchen på sju 
dagar och med tight spelschema finns alltid risken att tappa fokus speciellt när man är inne i en positiv 
trend vilket vi är. Köpingebro krigar för att undvika kval och förlorade tidigare i veckan med 1-3 mot 
serieledarna Hammenhög så all anledning för oss att se upp i denna match. Det känns sådär på 
uppvärmningen dvs. det finns signaler som tyder på att "detta ordnar sig" och därav tar vi ett break i 
uppvärmningen med ett x-tra snack om fokus och skärpa. Köpingebro inleder matchen med hög och 
intensiv press och vi uppträder lite halvslött i såväl rörelse, passningsspel som närkampsspel. 
Köpingebro skapar iofs inte några direkta farligheter mot oss men när vi själva bränner ett par vassa 
lägen så går tanken "jaha, är det en sådan dag idag?" genom mitt huvud. Men med knappt 15 minuter 
kvar av 1:a halvlek får vi dock hål på Köpingebro och det blir starten på ett ordentligt spelövertag från 
vår sida. Dock små marginaler för precis efter vårt ledningsmål är Köpingebro ytterst nära att kvittera 
men missar den chansen. Istället sätter vi 2-0 och 3-0 och då går luften ur Köpingespelarna som tappar 
sitt intensiva spel. Vi gör ytterligare två mål innan pausvilan och ledning 5-0 i halvtid känns väldigt skönt 
så klart. Vi gör en del ändringar och byten i halvtid och i inledningen av 2:a fortsätter vi vaska fram 
chanser och i 75:e minuten har vi ledningen med 7-0. Matchen mattas av allt eftersom och det blir 
ganska slarvigt spel från båda lagen men det är kanske inte så konstigt när matchen i praktiken känns 
körd redan i halvtid. Nästa match väntar serieettan Hammenhög och då måste vi höja oss igen gällande 
inställning, rörelse utan boll samt skärpa i passningsspel och avslut. Tror dock inte att det skall vara så 
svårt att hitta rätt motivation/skärpa till den matchen och vi har dessutom revansch från mötet i våras 
(förlust 1-2) att utkräva.  
Matchen mot Hammenhög spelas lördag 29/8 kl. 15.30 hemma på Sandbyvallen. 
 
Juniorlag. 
Vinner på w.o., då Malmö City FC skickar ett sent SMS på lördagkväll och lämnar w.o. Svagt är bara 
förnamnet. Undertecknad tycker synd om ledarteamet och "Jalle" som tillsammans med killarna lägger 
ett stort jobb med träning och förberedelse och ständigt denna säsong möts av föreningar som lämnar 
serien eller lämnar w.o. till match. 
  
2 lag som drog sig ur serien i våras + 1 w.o., 2 lag i höst som lämnat in direkt + denna w.o. match och 
juniorlaget kommer att få max 11 seriematcher totalt denna säsong, kan jämföras med  
P 11 samt F 14 som spelar 10 seriematcher bara i höst. 
 
P 15 Skåne. Johans text. 
Idag åkte vi till Lindängen för att möta BK Olympic. Vi visste att vi skulle möta ett aggressivt och högt 
pressande lag. Jag tycker att vi står emot stormen rätt så bra men vi ger bort bollen alldeles för många 
gånger. Alldeles för många felpass och vi kommer nästan aldrig ifrån deras press. 
Men tack vare att vi är fruktansvärt kontring starka så leder vi i halvlek med 2-0. 2'a halvlek tycker jag 
påminner om 1'a, vi får aldrig tag på bollen och kan köra vårt spel. 
Vi rullar bra boll den 1/4 delen på vår planhalva men sen vill det sig inte riktigt. Vi får en hörna som Liam 
B nickar rakt in i mål och vi leder med 3-0.  
BK Olympic kommer kanske inte riktigt till något bra avslut och de avslut som de har så står Linus i 
vägen. Vi gör även 4-0 genom Mateusz. Ett slarv i försvaret och BK Olympic gör 1-4. 
En bra start på en tuff höst där varje poäng kommer bli tufft att ta med hem till byn. Mateusz Wieczorek 
2 mål Leon Kolgjini 1 mål samt Liam Buczko 1 mål. 
 
P 15 Södra. Johnnys rader. 
Ett lite laddat derby mot Sjöbo IF redan på förhand. VAIF 00 har ju tidigare fått några spelare från Sjöbo 
och nyligen tappade VAIF 01 också spelare till Sjöbo IF. En hel del spelare i laguppställningen som går i 
skolan i Sjöbo och det kan ju spä på kampviljan ytterligare. VAIF ställer upp med till stora delar nytt lag 
(jämfört med 6-0 vinsten hemma i våras) med flertal 01-or och även några 02-or.  

Nya spelare på nya platser vilket får ges lite tid innan man hittar varandra. Matchen är inte många 
minuter gammal förrän man ser att matchen kommer att bli väldigt fysisk. Sjöbo IF har ett mycket tyngre 
lag än VAIF och spelar tyvärr (för fotbollens skull) väldigt rakt med mycket långbollar på löpande 
forwards. När spelet väl sätter sig lite är det VAIF som får igång passningsspelet och använder sig av 
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båda kanterna och även sågar sig igenom i mitten. Några farliga frisparkar till det så var VAIF närmare 
ledningen än Sjöbo när man går till pausvila. 

  

I andra ligger Sjöbo IF på vårt mittfält än mer intensivt och ger oss inte mycket tid vilket innebär att vi 
också börjar spela långt. Ett spel som passar Sjöbo mycket bättre och VAIF blir allt mer uddlösa. I 50:e 
minuten lyckas Sjöbo IF, få in 1-0 på en bra nick vid hörna där lite mer tyngd och vilja kan önskas från 
VAIF sida. 

Spelet fortsätter att vara mycket kamp och rycks i sönder av väldigt många frisparkar och utvisning. I 65 
min blir Baram hyfsat hårt nedtacklad vid linjen och får spendera fredagskvällen/natten på akuten i 
Ystad men som tur var inget brutit utan ”bara” rejält mörbultade mjukdelar som kräver en vecka på 
kryckor. I slutskedet av matchen får även SIF keepern en skada och även han får uppsöka akuten för 
omplåstring/stygn. 

Sammantaget en riktigt tuff utmaning för P 00 södra i höstpremiären. Trots Sjöbos bollinnehav och 
tyngd i framförallt andra halvlek står vårt försvar med Linus G i mål upp bra och släpper inte till mycket i 
spelet. Beröm från Bengt till alla grabbarna för att man kämpade väl och höll sig på en sansad nivå i det 
hårda spelet och med lite fler träningar/matcher tillsammans kommer spelet att sitta bättre och bättre. 

F 14 Skåne. Thomas Igelströms text. 
Bortamatch mot Kristianstad DFF och oturligt nog 3 tjejer borta på grund av skada och annan aktivitet. 
Vi lånade in Majken från F03 så att vi blev 13 spelare och tjejerna gjorde än en gång en fantastisk 
insats. Motståndarna inledde bäst och låg på de första 10 minuterna men när tjejerna kom in i andra 
andningen var det vi som skapade mest sista 10 av första halvlek. 

Andra halvlek var fortsatt mycket jämt där jag ändå tycker att det var vi som skapade de få heta 
målchanserna. Båda lagen hade stabila backlinjer och tillät inte anfallande lag att skapa mycket. Trots 
att vi spelar med många yngre spelare står de upp fantastiskt bra i matcherna. Matchen slutade 0-0, ett 
ganska rättvist resultat och vi åkte tillbaka till Veberöd med en ny poäng. Något vi är mycket stolta och 
nöjda över.  
  
P 14 Svart. Thomas Prengnes rader. 
P14 borta mot IF Lödde och förlust 0-3. En rättvis seger för IF Lödde. IF Lödde var för dagen mer 
spelskickligt med bättre passningsspel och bättre inställning. Vi var slarviga i vårt passningsspel, och 
det märktes att det var första matchen för hösten.  
  
F 12 Vit. Helenas rader. 
Fantastiskt fin lördag förmiddag och seriestart för oss i serie B1 på hemmaplan mot Stehags 
AIF. Matchen startar lite sent för domare saknades (svarade ej i mobilen) men en av papporna i det 
gästande laget var snäll och tog sig an uppgiften. Genomgång av reglerna så vi var överens, lån av 
visselpipa (P11 på planen intill) och sedan var matchen igång! Jämn match som böljade fram och 
tillbaka, 0-1 i inledningen av matchen blev 1-1 och 2-1. Efter 19 min kunde vi göra ett litet avbrott för att 
byta till ordinarie domare som försovit sig. Säkert ett bryskt uppvaknande (fick till slut tag i hemnumret 
och pratade med hans mamma) och förhoppningsvis kommer han upp i tid i fortsättningen! Matchen 
fortsatte och tjejerna gick till halvtidsvila med 3-1 i bagaget. Andra halvlek startade bra men plötsligt 
hamnar vi någon sorts svacka, 
Stehags AIF gör 3 mål på kort tid och nu ser det mindre muntert ut. Underläge 3-4 efter en hyfsat stabil 
ledning är aldrig kul. Tack och lov har vi tjejer som aldrig slutar att kämpa och strida om bollen! Hårt 
jobb lönar sig och tre mål till lyckas vi göra, vinst 6-4. Härlig premiär! Ebba 4-målsskytt idag, Minna W 
och Felicia gör ett var. 
 
F 12 Svart. Rogers rader. 
Igår söndag spelade lag svart mot Pandora. Det var deras första seriematch efter sommaren. 
Det var en mycket jämn match med mycket bra passningar och bra spel. 
Det var lite trötta ben i andra halvlek, några hade även spelat på lördag. Matchen slutade 1-1. 
Ett bra resultat. 

 
P 12 Vit. Stefans text. 
Vår höstpremiär spelades mot Lödde IF på Tolvans IP. 1:a halvlek bjöd på riktigt fin fotboll. Killarna 
visade gång på gång upp ett register av olika spelvarianter. I halvtid ledde vi med 4-2. Tyvärr tappar vi 
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orken i 2:a och Lödde tar över matchen. Slutresultat 8-6. Målskyttar: Johan 3, Albin, Alexander och 
Theo. 

 

 
F 11 Harlösa IF/Veberöds AIF. Jennys text. 
Hemmamatch mot Spjutstorps IF. Vi märker redan på uppvärmningen att nästan alla tjejerna har fokus 
på allt annat än att spela fotboll.  Det är varmt, kläderna är inte bra, tråkig uppvärmning osv... Riktigt 
tråkigt när man förlorar en match pga. dålig inställning i första halvlek!  I andra halvlek börjar vi spela 
boll, passningar sitter, alla sliter för laget och målen börjar trilla in.   
Förlust 8-4, men vi tar med oss andra halvlek och kämpar vidare. 
 
F 11 Veberöds AIF/Harlösa IF. Jennys text. 
Äntligen seriepremiär, borta mot Torna Hällestad, i C- serien.  
Efter vinsten i träningsmatchen gällde det att peppa och tagga igång tjejerna. Alltid farligt när man tror 
att 3 poäng är bärgade innan man ens har börjat spela!  
Vi inleder offensivt och efter 10 min leder vi med 2-0. Sedan slappnar vi av lite för mycket och släpper in 
ett mål. I halvlek samlas vi i skuggan, och vår enda fråga är om tjejerna vill vinna matchen?  Ett högt 
JAAAAAAAAAA från alla, och nu är det bara att köra på!  Vi bjuds på fint passningsspel, snygga mål 
och härlig lagkänsla! Vinst 6-2 som aldrig är hotad och våra tjejer står emot Hällestads trötta och 
frustrerade tjejer. Det är ett härligt gäng som vill visa att de är bättre än vad resultaten i våras visade 
 
P 11 Vit. Henriks rader. VAIF Vit – Brösarps IF. 
Ytterligare en match mot motstånd vi inte stött på tidigare vilket är kul. Tyvärr blev det ingen jämn match 
eftersom vi tog ledningen redan efter mindre än 10 sek, och sedan fortsatte vi göra mål. Toby lär nog ha 
gjort snabbaste målet på Svalebo någonsin. Brösarp gjorde avspark när han tog bollen och sprang rakt 
igenom hela laget och gjorde 1-0. Brösarp hade det kämpigt när målen ramlade in. Motståndet i 
Sydöstra serierna varierar mycket vilket Brösarps ledare intygade efter spel i dessa serier under flera år. 
Beröm ska gå till de tre -05'or som var med oss i denna match. (Resultat 15-0) 
 
P 11 Svart. Henriks rader. Liga 06 – VAIF Svart. 
Match mot Liga 06 borta i sol, vind och en ganska torr/hård plan. Det kom att bli en jämn match med 
mycket närkampsspel. Det är tydligt att det spelas annorlunda fotboll i sydöstra serien där spelet blir 
mer fysiskt. Bra lärdom för våra killar! Vi pratar mycket om att vara spelbar och passa bollen snabbare. 
Också att vara "på tå" för att vinna tillbaka bollen. Vi såg inte så mycket av det idag utan det var mer 
kämpa och mycket långbollar åt båda håll. Vi tog upp underläge flera ggr och var cm från att ta 
ledningen med 4-3. Istället trycker Liga 06 in ett mål med mindre än 5 min kvar av matchen. Sedan 
ramlar ytterligare ett in i slutminuten. Även idag hade vi hjälp från P05, som skötte sig mycket bra! 
(Resultat 5-3) 
  
P 10 Vit. Anders text. 
P 05 mötte fredag kväll GIF Nike i en mycket välspelad match som slutar med en vunnen poäng efter 
halvtidsresultatet 0-2 och vändning i andra halvlek till 2-2 efter att killarna tog tag i det och lyckades 
spela sig igenom ett högt pressande Nike två gånger och göra mål. Är mycket nöjd med insatsen och 
på tisdag väntar Lunds SK borta. 

  
F 9. Henriks text. 
I lördags mötte vi Höllviken borta, efter förlusten i Harriecupen mot samma lag visste vi att de var riktigt 
duktiga men känslan innan match var bra, tjejerna var på hugget, spelsugna och då kan de spela riktigt 
fin fotboll. Dessvärre var våra motståndare också riktigt taggade och de tog snabbt ledningen i matchen 
men våra tjejer kämpade stundtals på riktigt bra men vi får erkänna att Höllviken var betydligt bättre än 
oss den här dagen. 
 
P 9 Vit. Andreas text. Serie B. 
Första matchen i höst och vi åkte till GIF Nike i Lomma. Har mött två Nike lag i våras men nu ett nytt. 
De har fem lag födda 06. Vi möte ett nytt Nike lag som var mycket bättre än de andra vi mött och fick 
jobba hårt hela tiden. 
Låg under med 2-0 efter bara fem minuter men sen kom vi in i matchen. Skapade bra lägen men 
avsluten hamnade antingen rakt på målvakten eller så sköt vi över. 
Låg under med 5-2 i halvlek och förlorade med 8-2. Vår största förlust någonsin. Vi släppte in alldeles 
för enkla mål och lyckades även att göra 2 självmål. Sett på antal läge så skulle vi gjort fler mål men de 
måste in också. Tyckte annars att killarna kämpade på bra men vi låg alldeles för långt ifrån varandra i 
försvarsspelet.  
Ny match mot Husie nu på Ons i Serie A. 
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P 9 Röd.  (Födda 07) och Martins rader. 
Kan man vara nöjd med en 0-6-förlust? Med endast två sjumannaträningar. Efterhand kom vi bättre in i 
matchen och någon enstaka träningsmatch i benen ställdes vi mot Bjärreds IF ett år äldre killar i 
vår debut i höstens P9-serie. Första halvlek började vi, vår vana troget, lite avvaktande och blev 
starkt tillbakapressade.  
Efterhand kom vi bättre in i matchen och började hitta våra positioner. I andra halvlek skapade vi en hel 
del chanser men tyvärr utan att spräcka nollan. Vi blir mer offensiva vilket resulterar i att vi åker på 
en hel del farliga kontringar, men vår målvakt står för riktigt vassa räddningar. Vi är nöjda med dagens 
insats och de framsteg killarna gjort jämfört med våra tidigare sjumannamatcher. 
  
P8 (födda 07) och spel i IF Löddes knatteserie. Martins text. 
Eftersom vi valt att ställa upp med ett lag i P9-serie i höst har vi bara kvar ett lag i Löddes Knattespel. 
Idag åkte vi till Gunnesbo Gård i Lund. Detta resulterade i två stabila 5-1-segrar mot Bjärred och 
Genarp. Övertygande spel där vi bjöd på kämpaglöd, bra passningsspel och fina avslut i värmen. Vi har 
bara hunnit med två träningar i augusti, men å andra sidan redan spelat sju matcher. Kanske detta 
spelade in vid dagens matcher. 
  

 


