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 Staffans sammanfattning vecka 36 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare. 

Då tog Herrar A den så viktiga "trean" borta mot Öja FF och till slut 3-1 till VAIF. Då båda lagen på 
kvalplats idag vann sina respektive matcher så är fortfarande poängen ner till plats 10, 8 poäng och 
med 4 matcher kvar vågar undertecknad skriva klart med division 4 spel även 2018 med tillägget 
nästan. För som någon klok person sa att klart är det först när det är matematiskt klart. 

Ska också skrivas att två "treor" på rad gör att laget nu även har Rydsgårds AIF bakom oss och laget 
närmar sig också Staffanstorps United som vi möter på fredag kl. 19.00 på Romelevallen. 

6 segrar och 3 oavgjorda hemma denna säsong så här långt och nu koll 7 år tillbaka och förluster finns 
varje år på Romelevallen. 

Staffanstorps United samt Önneköps IF hemma och Tomelilla IF och Rydsgårds AIF borta återstår, 
nollan intakt i hemma förluster när undertecknad skriver 30 september och klockan närmar sig 
15.00  hade varit ett bra avslut på en svajig säsong, men som till sist slutade bra! 

Ny gammal spelare i söndagens match när en av brödar trion i familjen Moberg och mellanbrodern 
Alexander Moberg 95;a flyttat ner från studier i Blekinge för att i fortsättningen läsa i Lund.  

Välkommen hem Alexander! 

En helg som för övrigt präglades av sjukdomar som i princip drabbade alla föreningens lag. Läs referat. 
Som vanligt tror undertecknad att höstens första förkylningar från skolstart drabbat alla och lag läs 
tränare fick jaga hårt för att få ihop ett lag till sist. Flickor i pojklag läser undertecknad bl.a. Nästan kul att 
läsa Henrik Bomans text från deras P 04 match och spelare från halva föreningens u-lag med i denna 
match. 

Såg ett par knattar tåga hem efter halva träningstiden i lördags och i varje fall min granne inne i skogen 
Axel född 12 ligger nu nedbäddad i hemmet. 

Sverige vinner sin kvalmatch mot ett ytterst svagt Vitryssland med klara 4-0 och sedan droppar 
resultatet Frankrike-Luxemburg in med 0-0 och Frankrikes första poäng tapp mot detta Land på 107 
år!!!! 

Vad är det ordspråket säger bollen är rund och allt kan hända. Spännande avslut i VM kvalet väntar den 
7 oktober och 10 oktober. 

Fortfarande matcher som flyttas men nu är i varje fall vår förening oskyldiga till detta, men vi kommer att 
spela uppskjutna matcher även ett par veckor in i oktober, tyvärr. 

Hoppas vädret håller i en månad till. 

Denna vecka kommer som vanligt varje år en del lag att tappa poäng när Skåne-Boll har screenat alla 
laguppställningar under säsongen för att kolla om föreningar använt okvalificerade spelare i seriematch, 
men med "Adolf" vid rodret aldrig några problem i VAIF, men i år med snart 40 varningar och 6 
utvisningar gäller det att hålla tungan rätt i mun och ha full koll på vem som är avstängd, tror dock att 
det har vi.   
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En ny helg väntar som alltid och också en helg med fullt med matcher, alla VAIF lagen ute i spel 
förutom ett P 9 lag i IF Löddes knatteserie och totalt 27 matcher med VAIF lag på plan. 

14 hemma och 13 bortamatcher. 

Hörs igen på fredag! /Staffan 

Sammanfattning av helgens alla matcher.   
 
Herrar A med Kristoffers text. 
Bortamatch mot Öja FF stod på schemat denna söndag och vi kom till spel med en skön vinst i ryggen 
hemma mot Snogeröds IF. Vi öppnade matchen bra tycker jag och rullande boll fint på den något 
hoppiga gräsplanen. Vi får en frispark i mitten på halvleken ute till vänster som jag själv slår inåt-
skruvad där Joe når högst och 1-0 är ett faktum. Vi fortsätter att dominera resterande del av halvleken 
med 0-1 står sig. Andra halvleken är vi inte riktigt nöjda med, vi blir ängsliga, stressade och spelet från 
den första halvleken är tyvärr som bortblåst. Vi tappar enkla bollar, vinner inga andra-bollar men 
skapar trots det ett par bra chanser att avgöra matchen. Då sticker Öja FF upp på en av sina långbollar 
och med ett välplacerat skott som går genom benen på en av våra försvarare och ställer vår målvakt, 1-
1 med 15 minuter kvar.  

Vi fortsätter mala på, vi vet om att vi är starka och har kvitterat och avgjort många matcher i 
slutminuterna under säsongen. Idag är det Pippo (Philip Olsson undertecknads kommentar) som gör ett 
viktigt mål för oss, med en riktig vänsterslägga ett par meter utanför straffområdet utan chans för 
målvakten, 2-1 med 5 minuter kvar. På övertid rinner Mattias J igenom och blir nerdragen och domaren 
blåser straff. Deni Dulji känner sig både sugen och självsäker där vi låter honom slå straffen med en 
chans att göra sitt första mål för säsongen. 
 3-1 blir slutresultatet, båda lagen hade vars en halvlek men vi går lyckligtvis vinnande ur matchen sett 
över 90 minuter. Ny hemmamatch på fredag mot Staffanstorp och vi går för 3:e raka segern, hoppas 
som alltid på ett härligt publikstöd! 
 
F 17 SSIF/VAIF och Thomas text. 
Ännu en väl genomförd match!  

Efter torsdagens träning hade vi 16 tillgängliga spelare men under helgen har saker och ting hänt och 
när Moa meddelade 10 minuter innan avspark att hon inte kände sig bra var vi nere på 12 spelare. Då 
njöt vi inte av att solen stekte och den höga värmen på konstgräset i Vellinge, något som gjorde det 
hela ännu jobbigare fysiskt för tjejerna. 

Under hela matchen spelade vi ett kompakt och säkert försvarsspel och hade god kontroll på våra 
motståndare. Vellinge är ett spelskickligt lag med flera mycket duktiga spelare men idag begränsade vi 
deras anfallsspel på ett perfekt sätt. Första halvlek var precis så jämn som våra matcher brukar vara 
och båda lagen skapade några halvchanser. 

I andra halvlek tog vi över mer och mer, det var vi som vann flest närkamper, det var vi som skapade de 
hetaste chanserna. Backlinjen med Ellen som ersättande mittback fortsatte att neutralisera Vellinges 
anfallsförsök och startade våra anfall på ett föredömligt sätt. Mitt i halvleken fick vi in en lyra i 
straffområdet, Thea hann först och nickade in matchens ända mål i kamp med back och målvakt. 

Under matchens sista del försökte Vellinge forcera fram en kvittering men Emelie höll tätt i målet och vi 
skapade några heta chanser på kontringar.  

På undertecknads fråga till Thomas om laget är bättre, andra namn in då resultaten i höst är betydligt 
bättre än våras svarar Thomas så här. 

Det är samma lag men vi har fått in ett bra försvarsspel som är grunden till resultaten. Samtidigt är det 
så att många matcher är jämna och kan sluta hur som.  

Dock är det så att gruppen är stark och vi är svåra att slå. 
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F 15 samt P 15 flyttade till tisdag denna vecka. F 15 borta mot Janstorps AIF kl.18.30 och P 15 borta 
mot Skurups AIF och samma avsparkstid 18.30.  

P 13 med Henriks rader.  
Kvällen på Niroma’s var härlig, maten god och bra sällskap J. 
  
Vi åkte till Bjärred för en tuff utmaning. Truppen som varit tunn har blivit än tunnare efter sommaren och 
både P05 & P03 har stöttat oss. P05 hade egna matcher denna helg och några återbud på fredagen 
gjorde att vi tog kontakt med F04 och F03. När matchen startar har vi Cajsa (F04) som enda avbytare. 
Elliot & Zack kommer från match med P06 och stärker oss. I paus kommer Johan P från P03, direkt 
efter att ha dömt match! Julius (P03) var med från start. Till det har vi två förkylda spelare som behöver 
byta emellanåt. Men vilket härligt gäng! Vi har det tufft i första halvlek och spelet är mest på vår 
planhalva. Dock utan att Bjärred har så värst många heta chanser. 1-0 kommer dock i mitten av 
halvleken. Killarna och Cajsa kämpar och sliter!  
Efter bra snack i halvtid och en del ändringar nu när vi har fullt manskap gör att vi tar över. Vi vinner 
mittfältet och fina djupledslöpningar. Minst 2 bra skott som kunde resulterat. Wow! 1-0 står sig när det är 
mindre än 10 min kvar. Vi är överens om att testa ”gå för det” och går ner på trebackslinje, men det gick 
inte vägen. Bjärreds IF utnyttjade detta och gjorde ytterligare mål. (resultat 4-0). 
 
Det var många som växte flera nivåer idag. Det är verkligen kul att vara ledare när man ser hur ”de nya” 
vågar samtidigt som ”våra 04’or” tar ansvar och välkomnar ”de nya”. Vi är oerhört tacksamma för alla 
som ställde upp!  
 
P 12 och Andreas rader. 
Vi spelade mot Uppåkra IF i lördags i B-serie, med två inlånade tjejer, Lova och Saga från F04/05 (tack 
för hjälpen). Vi blev hårt pressade och hamnade i underläge 0-3 i första halvlek, reducering med ett 
mål innan halvtid. Vi kämpade bra men fick inte igång spel ordentligt denna gång. Slutresultat 1-3. 
 
Vidare till Malmö där vi spelade finalspelet i MFF:s cup Fotboll mot rasism. Två korta 20-
minuters matcher mot Eslövs BK och Heleneholm IK, knapp förlust i båda.  
 
Kul upplevelse för killarna att spela på Swedbank stadium men konstig känsla då det var tomt på 
läktarna. Tack till Viggo Lloyd från P-06 som spelade med oss. 
 
F 11 och Henriks text. 
Helgens första match spelades borta mot BK Höllviken och hemmalaget tog kommandot direkt och vi 
var inte alls med i matchen. Men sakta men säkert spelade vi upp oss och kom in i matchen. Men 
hemmalaget var för dagen bättre och vann helt rättvist men trots förlusten gör tjejerna en bra insats. 
 
Söndagens match spelades hemma mot IF Lödde och det var riktigt bra spel från båda lagen. Matchen 
bjöd inte på många målchanser då det var stabilt försvarsspel från bägge håll.  
I mitten av andra halvlek är det IF Lödde som gör matchens första mål. Tjejerna fortsätter att kämpa på 
och när det återstår några minuter kvar av matchen så gör vi ett mycket välförtjänt mål och slutresultatet 
blir 1-1. 
 
P 11 med Andreas rader. 
GIF Nike borta i A serie.  
Innan matchen känns det som vi är taggade och har en bra inställning.  
GIF Nike börjar bäst och spelar riktigt fin fotboll med bra rörelse och fint passningsspel.  
Vi hängde inte alls med, försökte men kom ingenstans. Vann inga andra bollar mm.  
Första halvlek slutar 3-0 till dem.  
Efter ett gott snack i paus kommer vi in som ett helt nytt lag. Vinner 90 % av duellerna och har en helt 
annan inställning. Går upp till 3 lika. Och är riktigt på gång, men i en kontring gör de 4-3. 
Men i nästa anfall kommer 4-4 vilket också blir slutresultatet.  
Vi glömmer första och tar med oss andra hem.  
 
Lilla Torg FF borta B-serie.  
Vinst med 4-3 borde blivit större siffror.  
Ligger även här under i halvtid men vinner tillslut.  
Tack till Valter som stöttade oss från P07.  
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P 10 och Niclas text. 
Ett mycket uppskattat initiativ av klubben med jätte god mat på Niroma, TACK. 
 
Lördag och 2 hemma matcher mot Kvarnby IK och Lunds BOIS. 
 
Vinst mot Kvarnby IK i Gr A med 4-3 med bara en avbytare. Vi satsade på ett kompakt försvar och 
sedan kontringar/omställningar. Detta fungerade mycket bra.  
 
Förlust mot Lunds Bois med 2-4. En match som vi aldrig kom in i. Vårt spel stämde inte och vi låg fel i 
positionerna i hela matchen. Tyvärr så gör vi en mindre bra match. 
 
P 9 och Jims rader. 
A2, BK Höllviken  
I början står matchen och väger då båda lagen är duktiga på att föra boll. Vi har dock ett litet övertag 
och skapar flest chanser och får utdelning i mitten på första halvlek. Vi har några till chanser som vi inte 
lyckas göra mål på, istället gör BK Höllviken 1-1 strax innan pausvilan. I andra halvlek tar vi över mer 
men Höllviken är inte ofarliga. Vi gör mål när 6 min kvarstår av matchen och vinner matchen med 2-1. 
 
B1, LB07 
Tuff match i B serien mot LB07 som hade individuellt duktiga spelare. I första halvlek är det mycket 
kamp och inget av lagen skapar speciellt många målchanser. Vi leder med 1-0 i halvlek. I andra fuskar 
vi i vårt defensiva jobb vilket gör att LB kommer mer in i matchen. Inte en av våra bästa matcher men vi 
vinner matchen pga. vårt breddspel och fina omställningar. Vinst 4-1. 
 
C1, Askeröds IF 
En match där vi har matchen från start. Vi får en straff redan efter 4 min. Efter det är vi på 
motståndarnas sida i stort sett hela matchen. Ett stort plus till killarna idag för att de fortsätter spela fin 
fotboll trots att vi leder stort. Vinst 12-0. 
 
P 9 och Henriks text. 
Åkte till Hörby för två matcher i 5-manna Löddes knatteserie.  
Första matchen var vi stillastående och fick inte igång spelet tyvärr. Bra press av andra laget och det 
blev förlust. 
  
Andra matchen taggade vi till ordentligt och vi fick igång ett hyfsat passningsspel och press. Kul att se 
att grabbarna inte hängde med huvudet över förlusten utan kämpade på i andra matchen som slutade 
med vinst. 
  
Direkt efter Hörby åkte vi till 7-manna i Åkarp. 
  
Det var lite trötta ben på vissa av spelarna efter 5-manna och vi kom aldrig riktigt igång med 
passningsspelet. Vi fick mest jaga boll i första halvlek. Låg under med 0-3 i halvlek. 
  
Inför andra halvlek så tog ett par av våra spelare kommandot och visade prov på vilja och visade väldigt 
fin fotboll. Vi kom mer och mer in i matchen och inför slutminuterna stod det 2-3.  
Väldigt spännande och kul att se grabbarna åter igen inte hänga med huvudet utan försökte peppa 
varandra. Blev förlust men kul att se att grabbarna kan peppa varandra. 
  
Får även passa på att tacka för en trevlig kväll på Niromas med god mat och dryck. Väldigt generöst av 
VAIF! 
 
 
 

 

  

 


