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 Staffans sammanfattning vecka 36 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Första helgen i september är över och fotbollsresultaten "ramlar in" som alltid. Naturligtvis precis som 
förra veckan Herrar A och vinsten borta mot Åhus Horna BK som ger största glädje av alla 
fotbollsresultat i föreningen. 

Har bara hänt en gång i år innan att laget har vunnet 2 matcher på rad, ser gärna en 3;e vinst mot Öja 
FF på fredag hemma. 

Damer A. Södra Sandby IF och 14-3 i slutresultat mot Österlen FF och Matilda Ovenberger med 8 mål 
är väl ett rekord i sig. 

Funderar på ett spel på Unibet och/eller Svenska Spel gett på en hundring om 8 mål av Matilda. Oddset 
hade varit 3 till 4 tusen x pengarna haha. 

Samma fundering en hundring på Bomben och dessa slutresultat; 

2016-09-04 17:00 Öja FF - Staffanstorps GIF 3 - 4  
2016-09-04 16:00 Önneköps IF - Lunds SK 4 - 3  
2016-09-04 15:00 IFK Simrishamn - Lunnarps BK 4 - 3 

2016-09-04 15:00 Åhus Horna BK - Veberöds AIF 3 - 4 

Miljonär troligtvis haha.  

Herrar A. Ännu ett underbart resultat nådde undertecknad sent söndageftermiddag och en seger borta 
mot svåra Åhus Horna BK efter ledning 3-0 upp till 3-3 och sedan avgör Philip Ohlsson med en kvart 
kvar och otroligt viktiga 3 poäng fanns med hem till Veberöd. 

Några tidningar skriver självmål domaren skriver i matchrapporten Simon Ståhl som med 2 skott tidigt i 
matchen tar på en Åhus Horna spelare och ställer målvakten 2 gånger och 2-0 ledning efter en knapp 
kvart spelad. 

För första gången på många omgångar är vi och "snokar" på en 8;e plats som ger ett nytt kontrakt utan 
kval. Finns ingen match av de 4 som återstår som är enkel, topplagen vinner knappt med 1-0 mot 
motstånd i den nedre botten som ex.  

Veberöds AIF. 
  7’ Simon Ståhl  
14’ Simon Ståhl  
22’ Philip Olsson  
73’ Philip Olsson  

Åhus Horna BK. 
65’ Robin Lindskog  
32’ Robin Lindskog  
57’ Robin Lindskog     
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Damer A. Södra Sandby IF och ett osannolikt resultat 14-3 och då talar vi om ett motstånd som även 
2017 spelar i division 2. På kuppen tog sig två målgörare upp i topp 5 i skytteligan i denna serie. 

Södra Sandby IF 14  

 6’ Matilda Ovenberger  
 14’ Matilda Ovenberger  
 17’ Isabella Nilsson  
 20’ Matilda Ovenberger  
 24’ Matilda Ovenberger  
 29’ Isabella Nilsson  
 40’ Matilda Ovenberger  
 43’ Matilda Ovenberger  
 58’ Isabella Nilsson  
 65’ Isabella Nilsson  
 75’ Matilda Ovenberger  
 79’ Sanna Jeppsson  
 81’ Matilda Strid  
 83’ Matilda Ovenberger  

   
Mål 

Tilde Olsson Österlen FF 23
Isabella Nilsson Södra Sandby IF 22
My Malmborg Skurups AIF 15
Pinar Yalcin Husie IF  14
Julia Welin BK Höllviken 13
Matilda Ovenberger Södra Sandby IF 13

Hörs igen på fredag. 

Hälsar Staffan 

 

Här kommer referat och texter från helgens matchspel. 

F 15. 
Förlust hemma mot Dösjöbro IF med 3-0. 

F 14. Rogers rader. 
Fredag och match för tjejerna. Motståndarna var Sjöbo IF som saknade spelare så det blev 9-manna. 
Tufft motstånd men vi hade ett bra spel i första halvlek med fint spel och fina passningar. Men problem 
med att få in bollen. 0-3 stod i paus. 
Lite snack i pausen och nya tag tog. Spelet fortsatte med bra passningsspel, lite småskador på tjejerna 
och trötta så kom inte bollen in.  
Resultatet blev 0-5. Inte rättvist men tycker att vi ska vara nöjda med vårt spel. 

P 14. Stefans meddelande. 
Matchen framflyttad då motståndaren fick ej ihop ett lag. Vi flyttar dagens match till onsdagen den 14/9 
kl. 19.30. 

F 12 V/H. Jennys text. 
F12 Sydvästra A - serien:  
Bortamatch mot IFK Klagshamn.  Återigen en bra match och vi skapar många målchanser.  Ledning 2-
0, men tyvärr får vi bara en poäng med oss efter ett skitmål och ett fint mål av motståndarna. Vi har en 
tendens att falla hem istället för att fortsätta att pressa framåt när vi leder matcher, detta jobbar vi vidare 
med. 
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F 12 H/V. Jenny text. 
Matchrapport från F12 sydöstra serien: Hemmamatch mot Tomelilla IF, en match som vi har full kontroll 
på i 40 av 50 minuter.  Men tyvärr släpper vi in tre billiga mål under de första tio minuterna av andra 
halvlek. Trist när vi resten av matchen skapar massvis med målchanser och spelar bra. Snöplig och 
orättvis förlust 2-3. 

P 12 Svart. Henriks rader.    VAIF – S Sandby IF. 
Vi tar ledningen genom rekordtidigt mål. Målet kom ca 14 sekunder! Matchen i övrigt var spelmässigt 
jämn där vi mötte ett spelande Sandby. Innan halvleken var slut hade lagen gjort varsitt mål på straff, 
men där Sandby dessutom gjort ytterligare två mål. I andra kvitterar vi direkt och har också boll i ribban. 
Dock så skapar Sandby chanser också och till slut drar det längsta strået. Vi har tränat mycket på att 
spela bollen till rättvänd spelare men i matchsituationer glömmer vi detta totalt. Dessutom jagar vi boll 
en och en vilket sällan funkar och definitivt inte mot lugna, bolltrygga motståndare. Flera gånger 
kommer de enkelt fram i plan och skapar lägen. (Resultat 3-5). 

P 12 Vit. Henrik igen.     VAIF - Staffanstorps GIF. 
Det blev en jämn match där våra killar fick kämpa hårt. Det blev många närkamper där båda lagen inte 
gav upp. Stundtals riktigt fint pass.  

Seriespel Idag förstärktes vi av 5 st från P05, som spelade riktigt bra. Återigen kul att se hur bra det 
fungerade mellan dessa och våra 04’or. Vi ledde hela tiden, men där Staffanstorps GIF närmade sig. 
Dock gör vi 2 mål inom loppet av en minut genom kyliga avslut och avgör matchen. (Resultat 5-2).  

F 11. Jenny igen. 
F11 sydvästra B- serien 
Hemmamatch mot Spjutstorps IF. Så länge tjejerna ligger nära sina motståndare så är det en jämn 
match. Men tyvärr kommer vi för långt ifrån för ofta.  Förlust mot ett bättre motstånd, men en stor eloge 
till tjejerna för att de fortsätter att kämpa hela matchen. 

P 11 Svart och Vit. Andreas text. Referat från våra matcher: 

Söndagsmatch mot Staffanstorps GIF. Mycket pusslande för att få ihop spelare i förkylningstider. Tack 
till spelarlånet Ludvig från P06. 

Matchen var jämn och spännande. Staffanstorps GIFs spelidé byggde mest på långskott, vi satsade på 
spel längs marken. Vi gjorde tre snygga spelmål och vann rättvist, slutresultat 3-2. 

Söndagsmatch mot GoF. Spel på en riktigt stor 7-mannaplan var kul och utmanande då vi tvingades 
dubblera pga. flertal återbud. Det blev en ganska ohotad seger, slutresultat 3-1.  

F 10. Henriks text.  
I lördags spelade vi borta mot Lunds BOIS och det blev en mycket jämn match men i de första 
minuterna var vi inte riktigt vakna och det tog inte lång tid förrän vi låg under med 1-0. Men då vaknade 
tjejerna till och tog kommandot över matchen vilket också snabbt gav utdelning. Publiken får se våra 
tjejer göra två vackra mål och har många chanser att utöka ledningen men när det återstår ca 20 
sekunder av andra halvlek gör istället motståndarna mål och matchen slutar 2-2.  

Veberödstjejerna gör en kanonmatch och visar återigen upp ett härligt passningsspel och en härlig 
inställning. 

P 10 Svart och Vit. Rickards rader. 
Två matcher i helgen mot LB07 och Trollenäs IF. Trollenäs IF var en tung historia där Trollenäs IF kom 
med ett lag som inte riktigt motsvarade serieindelningen och storförlusten var ett faktum.  

Mot LB07 var det jämnare där de tyvärr lyckades ta ledningen med 0-2 utan att egentligen skapat en 
målchans, hur nu det går till. Sen malde våra envisa spelare långsamt igång och vi reducerade till 1-2 
men trots vi ägde matchen och hade bl.a. tre träffar i ramen lyckades vi inte kvittera. Synd om våra killar 
som spelmässigt gjorde en mycket bra insats. Nästa vecka väntar Bjärreds IF då vi hoppas göra mål på 
våra chanser.  
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P 9 Svart. Niclas text. 
I lördags spelade vi borta mot Lunds BOIS och det blev en mycket jämn match men i de första 
minuterna var vi inte riktigt vakna och det tog inte lång tid förrän vi låg under med 1-0. Men då vaknade 
tjejerna till och tog kommandot över matchen vilket också snabbt gav utdelning. Publiken får se våra 
tjejer göra två vackra mål och har många chanser att utöka ledningen men när det återstår ca 20 
sekunder av andra halvlek gör istället motståndarna mål och matchen slutar 2-2. Veberödstjejerna gör 
en kanonmatch och visar återigen upp ett härligt passningsspel och en härlig inställning. 

P 9 Vit. Jims text. 
7-manna match på söndagen mot Torn. I våras fick vi 2-2 i en välspelad match så på förhand trodde vi 
det skulle bli en tuff match. Spännande att se hur vi stod oss mot ett tufft motstånd. 
Tyvärr blev det inte så tufft som vi hoppats, redan efter 1 min gör vi första målet och efter 5 min står det 
3-0. Vi har ett fantastiskt passningsspel och killarna hittar varandra bra vilket gör att motståndarna inte 
hinner med. Vi håller tempot uppe hela matchen som vi vinner med 12-0. 

P 8 i IF Löddes knatteserie. Jim igen. 
I lördags spelade vi 5 manna i Uppåkra.  
Motståndare för dagen var Linero IF x 2, Uppåkra IF och Hardeberga BK. Fyra vinster med 7-2, 7-2, 8-2 
och 6-1. 
Liten plan vilket gjorde att vi inte kunde spela något vidare passningsspel utan många individuella 
prestationer. 

Damer A. Stefans text.   Dam A - Österlen FF: 14-3 (8-0)  
 
Mål fest på Romelevallen. (Stefan Jönsson)  
Efter senaste tävlingsmatchen mot LB07 (semifinal i DM) pratade vi om att ta med oss de saker som vi 
tyckte LB07 gjorde bra och jag vet inte om det var den matchen som inspirerade oss i dagens 
hemmamatch mot Österlen FF men oj vilken urladdning av tjejerna! Vi hade förväntat oss en stentuff 
match mot ett Österlen som vi förvisso slog i våras med 4-0 men då satt det väldigt långt inne dvs. det 
var en mycket tight, jämn och bra match där vi först mot slutet av matchen säkrade segern. Ett Österlen 
som i mina ögon spelar en positiv och rolig fotboll d.v.s. försöker spela offensivt samt rulla boll. Dock 
blev nog deras offensiva tänk lite för offensivt i dagens match vilket dom blev rejält straffade för. Att dom 
låg högt med laget i kombination med att våra tjejer hade fart på bollen, fart på benen både med och 
utan boll gjorde att vi rann igenom deras defensiv gång på gång och redan efter 20 minuters spel står 
det 4-0 på tavlan och matchen känns stängd. Dock skall sägas att Österlen skapade en del vassa lägen 
som mycket väl kunde ändrat matchbilden men våra kliniska avslut tog så klart musten 
ur Österlentjejerna. I halvtid står det 8-0 på resultattavlan och vi gör en av våra bättre halvlekar sett till 
bolltempo, rörelse samt effektiva avslut. Efter pausvilan går vi ner lite i koncentratration/intensitet och 
Österlen är inte sena att ta för sig att få igång sitt spel samt även få till ett par reduceringar. Fram till 
matchminut 75 leder Österlen andra halvlek med 3-2 men under sista kvarten får vi fart på benen igen 
och avlutningen på matchen blir samma fyrverkeri som i första halvlek och vi avslutar matchen med fyra 
riktigt fina mål och spikar slutresultatet till osannolika 14-3! Naturligtvis är det alldeles för stora siffror i 
en match i division 2 men kul att kunna bjuda Veberödspubliken på under långa stunder riktigt fint spel 
samt många och snygga mål! Och att vi lärde oss något mot LB07 tidigare i veckan vågar jag nog påstå 
att vi gjorde! Vi går nu in i ett normalt matchschema igen och nästa match är på bortaplan i Uppåkra 
lördagen den 10/9 kl. 12.00. Ett Uppåkra som krigar för att undvika kvalspel/nerflyttning så räkna med 
en stentuff match på lördag! Jättebra jobbat tjejer, nu ser vi till att konservera energin och spelet 
resterande matcher, eller hur!?! Passar även på att säga STORT GRATTIS till SSIF F14 som numera 
kan titulera sig som DM-mästarinnor efter att ha besegrat FC Rosengård med 2-1 i finalen!!!  

Länk till matchrapport:  

http://www.skaneboll.se/match/?scr=result&fmid=3203249 
 
Länk till serietabell Dam Div. 2 Södra:  
http://www.skaneboll.se/information/?scr=table&ftid=61851 

 

 


