
 1 av 4

 Staffans sammanfattning vecka 35 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

En härlig fotbollshelg är över och naturligtvis vårt A-lag Herrar i ett utsatt läge med vinsten mot 
Önneköps IF med 5-2 gladde mest av en massa fotbollsreferat denna helg. Till slut ca 25 matcher 
spelade och inga matcher inställda även om söndagen innehöll regn och åska, av värsta sort. Gör 
korstecken och om alla Gudar är med undertecknad är vi ifatt spelschemat i slutet av denna vecka. 

En vecka som kan vara den bästa i år om vi bara räknar resultat. 19 vinster 1 oavgjord och 4 förluster. 

Först ut i helgen var Juniorlaget och en 3:e vinst efter premiärförlusten borta mot Tomelilla IF. 

Ett lag som idag har spelare födda 97-98-99-00 samt 01, alla duktiga fotbollsspelare, men tufft för en 15 
åring att springa på en 19 åring. Tuff match på Romelevallen mot ett förstärkt Torns IF men en härlig 
seger med 1-0. Läs Bosses referat. 

Hörs på fredag/Staffan 

 

Sammanfattning av en massa seriematcher i helgen. 

 
Herrar A. 
Bra start och 2-0 efter 3 minuter och lite andra målskyttar denna dag. Samuel med sina 2 första mål i 
serien och debutanten Linus Larup från Linero IF gör mål i debuten. Kusin med Simon Ståhl bara så ni 
vet det haha. 

Nu ett race med 8 lag inblandade i negativt kval eller direkt nedflyttning och otroligt spännande 5 
omgångar kvar och svår bortamatch i helgen som kommer mot Åhus-Horna BK. 

Veberöds AIF 5  

 2’ Wale Samuel Idowu  
 3’ Simon Ståhl  
 49’ Hampus Runefjord  
 53’ Wale Samuel Idowu  
 66’ Linus Larup  

Önneköps IF 2  

 65’ Jonathan Hellström  
 78’ Matias Blom  
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Damer A. Stefans text.                 Dam A - Stehags AIF: 7-0 (0-0)  
 
Ketchupeffekt mot Stehags AIF. (Stefan Jönsson)  
Tätt med matcher för oss nu och även om det är roligt att spela match så sliter det på "materialet" 
samtidigt som träningspassen mellan matcherna blir lite annorlunda men det är bara att bita ihop och 
köra på. Högsommarvärme i Sandby denna lördagseftermiddag och x-tra vattenpauser ordinerade av 
domarteamet... klokt. Jumbon Stehags AIF på besök och ett Stehags AIF som tvingats flytta fram en del 
av sina inledande matcher i höst av olika anledningar bl.a. pga. många skador. Tråkigt och jobbigt när 
det blir så men hoppas att tjejerna från Stehags AIF biter ihop och kör på hela vägen! Vi förutspådde 
mycket bollinnehav för vår del samt ett ganska lågt spelande Stehags AIF och precis så blev det. Vi 
rullade runt bollen, tog oss fram till det berömda "avgörande läget" där vi, precis som de senaste 
matcherna, är lite för stressade/oskärpta vilket innebär att chanserna ofta rinner ut i sanden. Ett 
Stehags AIF som kämpar för fullt för att freda sitt mål vilket dom lyckas med och siffrorna i halvtid är 0-
0. I pausvilan pratar vi bl.a. om att inte sluta jobba/tappa energi utan fortsätta mala på för med så 
mycket boll-/spelinnehav så MÅSTE ju även målskyttet lossna och enda medicinen är att fortsätta nöta 
på. Efter drygt en timmes spel kommer det förlösande målet som innebär 1-0 vilket även ger effekten att 
tjejernas axlar kommer ner i normal position samt att Stehagstjejerna tappar lite mod förstås. Plötsligt 
lyckas vi göra mål på nästan allt och under en period på ca 20 minuter gör vi sju mål dvs. slutresultatet 
skrivs till en rättvis hemmaseger med 7-0! Segerraketen gillar vi och den vill vi göra många fler gånger 
och varför inte redan kommande vecka då vi först spelar semifinal i DM (onsdag 31/8) borta mot LB07 
(häftig utmaning kan man säga!) och sedan seriematch hemma på Romelevallen i Veberöd söndagen 
den 4/9 kl. 16.00 då Österlen FF står på programmet. Bra jobbat tjejer, vi kämpar vidare!    

Länk till matchrapport:  
http://www.skaneboll.se/match/?scr=result&fmid=3203241  
 
Länk till serietabell Dam Div. 2 Södra:  
http://www.skaneboll.se/information/?scr=table&ftid=61851 

Herrar B. 
Match måndagkväll borta mot Höörs IS och 2-2 slutade matchen. Kommer mer på fredag. 

Juniorlag. Bosses text. 
Juniorlaget hemma fredag den 26/8 mot Torn IF.  
Juniorserien rullar på och i fredags kväll spelade vi fjärde matchen då vi hemma mötte Torns IF. 

På veckans träningar hade vi bl.a. diskuterat hur vi ska uppträda i uppställt försvar samt på vilket sätt vi 
vill utveckla vårt sätt att anfalla. Nu var det dax att komma upp till bevis och prova om vi också skulle få 
det att fungera i matchsituation. 
 
Vid en kort genomgång före matchen repeterade vi därför de viktigaste sakerna som vi skulle fokusera 
på i denna match. Som tränare är det då kul att få uppleva att spelarna lyssnar aktivt och är delaktiga 
med frågor och funderingar på hur vi ska arbeta. Det bäddar bättre för att vi sedan också i praktiken ska 
kunna omsätta teorierna i det praktiska utförandet. 
 
Det visade sig ganska snabbt i matchen att vi skulle behöva prestera en bra fotboll om vi ville gå 
segrande ur den. Torns spelare uppvisade att de var väl skolade och de spelade en rörlig, teknisk och 
trevlig fotboll i högt tempo med justa tag. Vi hängde glädjande nog med i det uppträdandet varvid vi fick 
se en mycket bra och jämn juniorlagsmatch över 90 minuter. 
 
Vi lyckades också i stora drag genomföra det vi pratat om före matchen vilket ledde till att vi sällan kom 
fel i positionerna utan höll laget väl samlat i såväl anfall som försvar. Sett till heta målchanser hade vi 
också ett litet övertag och i 39 minuten gjorde vi 1-0 genom ett drömmål av Anton som från 35 meter 
sköt bollen otagbart rakt upp i målvaktens bortre kryss. Halvtidsresultat 1-0 till oss. 
 
I pausen kom vi fram till att vi var nöjda med det mesta i vårt eget uppträdande men gjorde en liten 
justering i forwards agerande i pressen. Dessutom gjorde vi två byten då några spelare hade 
skadekänningar resp. inte mådde bra. 
 
Andra halvlek fortsatte som den första med högt tempo och tighta närkamper där vi stundtals inte vann 
bollen bara en gång utan två gånger efter bra inställning. Även spelet gladde med bra varierat 
anfallsspel där vi utnyttjade framförallt kanterna till att komma fram i bra inläggsläge men där den sista 
avgörande bollen inte ville leta sig in. Närmast kom vi med en stolpträff efter hörna. Det ska dock sägas 
att även Torn hade två mindre farliga ribbträffar efter dalande långskott. 
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Detta var en uppvisning i hur ett bra laguppträdande ska se ut där laget med bravur leddes av vår 
lagkapten Simon Karlsson som gör en för oss tränare ovärderlig insats på plan genom sitt pushande 
och coachande på lagkompisarna.  
Det ledde också till att samtliga spelare inklusive inhopparna gjorde så bra ifrån sig som vi kan kräva.  
 
Slutresultat 1-0 till oss kändes bra och var väl aldrig riktigt hotat trots ett bra spelande Torns IF. 

F 15. 
Tvingades lämna w.o. på grund av spelarbrist. 

F 14. Rogers text. 
Fredags match borta mot Spjutstorps IF. 
Vi fick möta hösten tuffast motstånd, Fysiskt och bra spelare. Men tjejerna står upp mot dem jättebra.  
Hemma laget har många målchanser, vi blir räddade av både ribban och stolparna och bra målvaktspel 
många gånger.  
Med bra anfallsspel lyckas vi sätta våra målchanser. Vi vinner till sist med 0-5 som inte speglar match 
bilden. Mycket bra jobbat av alla tjejerna. 

P 14. Stefans rader. 
Idag spelade vi bortamatch mot Öja FF. 1:a halvlek var vi inte med i matchen. Vi låg långt ifrån våra 
motståndare, fel i positionsspelet och det blev mycket av en enmansshow när vi väl hade bollen. 

Öja ledde med 3-0 efter 1:a halvlek. Trots underläge och dåligt spel skapade vi flera frilägen utan att få 
in bolluslingen. I 2:a blev allt mycket bättre och vi kunde faktiskt mer eller mindre ta över matchen. 
Tyvärr fortsatte vi att ha problem med att göra mål, ribbskott, frilägen men ändå inga mål. Istället sticker 
Öja upp i en snabb och bra kontring och gör matchens sista mål. Slutresultat 4-0 
Jag lider verkligen med killarna men vi är på rätt väg trots alla förluster. Vi kommer igen! 

F 12, V/H. Jennys text. 
F12 Sydvästra A -serien:  
Bortamatch mot Dösjebro IF. Tråkig uddamålsförlust i vår enda förlust i B- serien i våras mot just 
Dösjebro IF.  Tjejerna var taggade och revanschsugna! Vi inleder bra och har ett par avslut i ribban och 
spelar runt bra. Sedan tappar vi en markering och Dösjebro IF gör 1-0. Men det hjälpte till för att få 
igång det lilla extra hos tjejerna och efter några minuter kvitterar vi. 1-1 står sig i halvtid och vi pratar om 
att inte tappa markering..... Andra halvlek inleder vi inte speciellt bra, men vi får en frispark nästan vid 
hörnflaggan och äntligen gör tjejerna sitt första nickmål i seriespel (det tog bara några år!). Ny 
god känsla i tjejerna som varar i en minut sedan rinner Dösjebro IF igenom hela planen och kvitterar. 
Men idag är vi det starkare laget och med sann laganda och kämpaglöd gör vi rättvist 3-2.  

En riktigt bra match och en härlig lagseger! 

F 12 H/V. Jennys rader. 
Matchrapport från F12 sydöstra serien: Bortamatch mot Blentarps BK vi fortsätter att spela bra 
fotboll.  Tjejerna agerar lugnt på plan, vågar hålla i bollen, hittar ytorna.  Ledning 2-0 i halvtid och i andra 
halvlek tar orken slut hos motståndarna och vi vinner komfortabelt med 3-0. Äntligen låter vi bollen göra 
jobbet, och då blir det så mycket enklare att sätta de viktiga målen. 

P 12 Vit. Henriks rader.    Arlövs BI – VAIF 
Det var gången som vi mött Arlöv. De börjar bäst men det blir aldrig några farliga avslut. De kör också 
mycket långa utsparkar där bollen antingen rinner ner till vår målvakt eller så går bollen över sidlinjen. 
Det blir inte mycket bra spel. Vi kommer dock närmre och närmre deras spelare och skapar bra 
chanser. 0-1 kommer efter vi vinner bollen högt och avslutar lugnt. En skada där deras spelare svimmar 
av gör att första halvlek kortades ner, och tid lades till andra halvlek. Direkt i andra halvlek gör vi 0-2. 
Därefter har vi nästan allt spel och chanser. Vi ser mycket av det vi tränar på och fina framspelningar 
och lugna avslut gör att målen ramlar in. Sett över hela matchen skapar de en del chanser men målvakt 
gör fina räddningar och övriga ser till att få bort bollen. Stabilt. (Resultat 0-7) 

P 11. Svart. Andreas text. 
Första matchen mot Furulund, en match i regn och kort avbrott för åska. En jämn match men lite 
frustrerande då Furulund satte sina fåtal målchanser, vi satte inte våra trots fler chanser.  
Slutresultat 0-3. 
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P 11. Vit. Andreas igen. 
Andra matchen mot Lunds SK. Vi började mycket bra, rullade boll inom laget ledde rättvist ett tag. 
Tyvärr hade vi inte ork hela matchen och målen ramlade in, slutresultat 3-9. 

P 10. Svart och Vit. Rickards text. 
Två matcher för P06 i helgen, mot Lunds SK och Södra Sandby. Matchen mot Lund blev odramatisk 
med seger med 11-0 efter en stabil insats.  

Sandby matchen blev mer dramatisk där de tidigt tog ledningen med 1-0 på en frispark. Sen jobbade vi 
oss långsamt in i matchen och vann till slut med 2-1 efter att ha spelmässigt övertag hela matchen.  

P 9. Svart. Niklas rader. 
Lördag hemma mot Höörs IS, vinst 4-3. 

Vi fick möta ett lag som spelade över den tillåtna gränsen ett flertal gånger. Till sist så fick dom en 
utvisning på 5 minuter och vi vänder matchen till seger. Vi avgör på straff när 3 minuter återstår, rättvist 
med tanke på hur Höörs IS spelare uppträdde i matchen. 
 
Söndag hemma mot Genarps IF, vinst 5-1. 
Vi var det bättre laget från start till slut. Vårt fina passningsspel avgjorde matchen redan i första halvlek. 
Det var roligt att se att spelarna kunde öva på det vi tränat på i andra halvlek. 
Variation i spelet med omställningar, krossbollar, passningar och hörnvarianter. 

P 9. Vit. Jims text. 
Återigen en bra match, idag hade vi Eslövs BK på besök. Vi kommer runt på kanterna och får med 
anfallaren i uppspelen precis som vi tränat. En vinst med 4-2 och 4 olika målskyttar.  

P 7 i IF Löddes knatteserie. Henrik Vestergrens text. 

Här kommer några rader från helgens Löddespel. 
 
Åkte till Eslöv (Löddespel) för 4 matcher. 
  
1:a match mot Bjärreds IF blev en trevlig vinst med 5-0. Rullade mycket boll och var inte hotade. 
  
2:a match mot GIF Nike var en tuff match där motståndaren rullade mycket boll och hade bra skott 
utifrån. Vi var inte riktigt med i positionsspelet och förlorade med 5-2. 
  
3:e match mot Uppåkra IF var vi överlägsna första period men i andra kom Uppåkra mer och mer in i 
matchen. Slutade med vinst och siffrorna 4-3. 
  
4:e match mot Eslövs BK var en svår match och humöret tyvärr inte på topp. Kämpade på bra trots 
trötthet och slutade med vinst 3-2. 
 


