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 Staffans sammanfattning vecka 37 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och an dra läsare, 

Ännu en helg är över och fullt med matcher som spelats och med kort varsel lyckades vi flytta alla 
matcher till Svalebo konstgräset pga. den stora mängden regn som kommit. Tack alla som snabbt 
fixade detta. 

Halvt dussin matcher framflyttade igen, två denna helg och tror nog att vi från och med idag och nya 
sådana önskemål får vi ta dessa som w.o. matcher. 

5 pojklag som nu flyttat sina seriematcher till konstgräset och snart stängs Romelevallen. 

Svårare och svårare att hitta tider på konstgräset. Där kommer att bli trängre och trängre också när nu 
mörkret kommer och fler lag som ska samsas om konstgräset.  

STOPP FÖR FLER FRAMFLYTTADE SERIEMATCHER MED 3 OMGÅNGAR KVAR AV ÅRETS 
SÄSONG! 

Herrar A och precis vad undertecknad anade när Kristoffer mailade lagtruppen med 5 startspelare 
avstängda och 1 spelare bortrest. Med all respekt för de som spelade men med ett motstånd som 
Staffanstorps United var handikappet för stort och årets först hemma förlust var ett faktum. 

3 omgångar kvar och på kvalplats idag 

  9. Snogeröds IF 8 poäng efter och 14 mål sämre an Veberöds AIF. 
10. Hanaskogs IF 9 poäng efter och 11 mål sämre än Veberöds AIF. 

Ska ej gå att komma ifatt VAIF, men vi väntar att pusta ut förrän det är matematiskt klart. 

Lättast program kvar Hanaskogs IS som möter de 3 lagen längst nere i tabellen Åhus Horna BK H, 
Snogeröds IF H samt Öja FF B. Kan ta 9 poäng faktiskt. Vann mot serietvåan i helgen IFK Osby 3-2. 

VAIF, Tomelilla IF B, Rydsgårds AIF B samt Önneköps IF H. Tufft program med serieledaren till helgen 
som körde över IFK Simrishamn och vann seriefinalen med 6-1 på bortaplan. 

Hanaskogs IS tar 9 poäng och slutar på 29 poäng i ett skräck scenario och då är vi där igen omkring 28-
29 poäng för att slippa kval. 
Helst inget avgörande i sista matchen hemma mot Önneköps IF. 

Minns 2016 och bortaförlust mot IFK Simrishamn i sista omgången med 2-0 och ner på kvalplats med 
till slut 29 poäng, men sämre kvot än Rydsgårds AIF klarades dock kvalet av i ett dubbelmöte mot 
Södra Sandby IF. 

Tabellen med 3 omgångar kvar att spela. 

Veberöds AIF 19 1 28 
Önneköps IF 19 -2 27 
Snogeröds IF 19 -16 20  
Hanaskogs IS 19 -10 19 
Åhus Horna BK 19 -38   7 
Öja FF 19 -45   7 
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En stor fotbollshelg väntar med hemmaomgång för våra 09;or i IF Löddes knatteserie och totalt 27 
matcher med föreningens lag när vi nu snuddar kring 100 matcher kvar att spela, men nu snart ett halvt 
dussin matcher i mitten av oktober som stör undertecknad.  

Hörs på fredag! 

Hälsar Staffan. 

 

Matchreferat i massor. 

Herrar A och Kristoffers text. 
Match mot Staffanstorps United hemma på Romelevallen stod på agendan och ett Staffanstorps United 
som är ett av, om inte det bästa laget i serien enligt mig. Vi visste om att det skulle bli ett rejält test för 
oss med tanke på förutsättningarna. Laget som startade öppnade matchen väldigt bra och vi tar 
ledningen med 1-0 genom Deni. Första 20 minuterna är en bra och jämn match men därefter 
tar Staffanstorps United över mer och mer. Deras två duktiga anfallare tillsammans med kvicka yttrar 
gjorde det svårt för oss och dem både kvitterar och tar ledningen innan paus. I andra går vi ut och ger 
det en chans, vi kvitterar på straff genom mig själv faktiskt och vi hoppas dem ska bli nervösa och 
slarviga. Men deras kvalité och rutin lyser igenom i detta läge och dem tar både ledningen och gör det 
matchavgörande 4-2 med ca 25 min kvar. Därefter är det en transportsträcka mot slutsignalen. Vi 
försöker satsa offensivt för att knipa tag i sista halmstrået men dessvärre rinner dem igenom två gånger 
till och det mindre smickrande slutresultatet blir 6-2. Inte mycket att säga förutom att vi är besvikna över 
resultatet, vi försökte och kämpande så gott vi kunde men förlustnollan hemma sprack tyvärr mot ett 
mycket bra lag som förtjänade att vinna. Vi får ta nya tag de sista 3 matcherna i serien.  

Nästa helg väntar serieettan Tomelilla som vi vann 1-0 hemma mot i våras. Det ska bli riktigt kul att 
mäta våra krafter mot dem.  

F 17 SSIF/VAIF och Thomas rader. 
När vi i konstant regn tog emot KDFF på Romelevallen fortsatte vi på höstens inslagna väg med ett 
säkert försvarsspel där vi höll nollan för tredje matchen i rad. Framåt skapade vi tillräckligt för att göra 
de mål som krävdes för att nå vår 4:e raka seger. 

Under hela matchen var det vi som hade initiativet, det var vi som styrde tempot och våra motståndare. 
Motståndare som är väl skolade med många duktiga spelare i laget. Under första halvlek skapade vi en 
hel del chanser men även våra motståndare skapade en del och Emelie gjorde bland annat en fin parad 
på ett friläge. Efter en virrig situation efter en hörna var det ribban som var med oss men i övrigt var det 
vi som skapade lägena och låg på. Moa kom in efter en knapp halvtimme och bara minuterna senare 
blev hon fälld i straffområdet, en straff som Elsa dundrade in nere i målvaktens högra hörn - otagbar!  
Andra halvlek var det fortsatt vi som styrde mycket av spelet och våra motståndare mattades en del. 
Det är jobbigt att möta ett energiskt mittfält som drivs på av Elise och Thea, ett försvar som ligger rätt i 
positionerna hela tiden med Sofia/Elsa som styr och ställer. Detta resulterade till sist i 3-0, snyggt 
inprickat av Ellen efter att ha ryckt ifrån hela backlinjen. 
Det är många spelare som förtjänar ett extra beröm denna dag, fantastisk insats tjejer! Nackdelen med 
att ni presterar så här bra vecka efter vecka är att vi tränare blir "kräsna" och önskar mer och mer hela 
tiden! 
 
F 15 med Rogers text. 
Förra tisdagen var det dags för tjejernas 2:a seriematch som spelades mot Janstorps AIF. 
Tjejerna tog kommandot direkt i matchen, hade ett fint spel hela matchen med bra passningsspel och 
många fina skott. Det var en riktigt rolig match att titta på. 
Matchens resultat blir 3-5, det kunde blivit fler mål för vår del. 
Vi är mer än nöjda med denna vinst och match. 
 
P 15 och Stefans text. 
Vi hade stora problem att få ihop ett lag till vår match mot Heleneholm SK. Skador och sjukdomar 
ställde till det. 
Efter mycket om och men fick det bli en 9-mannamatch. Vi kom till matchen med 12 spelare varav en av 
dem var Minna Wetterling. 
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1:a halvlek var jämn både spel- och målmässigt och i paus stod det 4-3 till Heleneholm. I 2:a halvlek tog 
Heleneholm över och gjorde ytterligare 3 mål. 
Slutresultat 7-3. En tung förlust men viktigast var att inte lämna w.o. 
Nu hoppas vi att killarna blir friska och krya till fredagens hemmamatch. 
 
F 13 och Jennys rader.  
En dålig vecka på många sätt för F04/05, många tjejer som varit sjuka, skadade (ej fotbollsrelaterade 
skador dock) och bortresta.  Detta har såklart påverkat oss i våra matcher och vi har två tunga förluster 
och en framflyttad match denna vecka. Tjejerna har kämpat och slitit med få avbytare men det är jobbigt 
när man jagar boll och inte får utdelning på sina chanser.   
Nya tag denna vecka då vi spelar match fredag, lördag och söndag.  
 
P 13 med Henriks text. 
Efter allt regnande flyttades P04’s match mot Staffanstorp United till konstgräset. Första 15 min av båda 
halvlekarna så hade Staffanstorps United mesta av spelet. Spelet blev mest på vår planhalva det var 
svårt att flytta bollen och spelet till deras planhalva. Dock kom de inte till speciellt många chanser. I 
övrigt så var killarna taggade och stod upp bra! Vi tog ordentlig kamp, tittade upp alltmer och sökte 
passning och kom också till bra avslut! Efter deras kvittering i mitten på andra stod det och vägde men 
sedan kom vi längre upp i plan igen. Skapade inlägg och kom till skott. På många sätt ännu ett steg 
framåt för killarna och bra genomförd match! Även denna gång superbra stöttade av både P 03 & P 05 
(resultat 3-1). 
 
P 12 och Andreas rader. 
Två matcher i söndags hemma, första mot Linero IF i B-serie. Lite trevande spel i början, sen kom vi 
igång och tog tag i matchen. Linero IF tappade sugen och målen rann på, slutresultat 11-0. 
 
Andra matchen derby mot S Sandby IF i C-serie. Sandby tog ledningen i första, men ganska jämnt spel. 
Våra killar tappade humöret lite men vi peppade igång ordentligt i halvtid. Reducering och riktigt 
spännande i slutet men 1-2 höll sig matchen ut. Bra inställning och upphämtning i andra halvlek. Stort 
tack till 06-lånen Viggo Larsson och Kevin.  
 
F 11 med Henriks rader. 
Lördagens match spelades borta mot Borgeby FK och det är ett lag som vi har mött många gånger 
tidigare så vi visste att det skulle bli tufft. Men vi spelar riktigt bra och kommer in i matchen direkt vilket 
är ett måste mot ett lag som Borgeby FK. Vi vinner till slut med 4-1 och vi är så klart mycket nöjda när vi 
ser att tjejerna tar till sig det som vi försöker lära ut på träningarna. 
 
Söndagens match hemma mot FC Rosengård såg helt annorlunda ut och särskilt i första halvlek 
spelade tjejerna inte den fotboll som vi vet att de behärskar. I andra halvlek rykte vi upp oss och började 
jaga bollen, började ta för oss mer i närkamperna och framförallt började vi kämpa som ett lag vilket 
också till slut gav utdelning, matchen slutar oavgjort 1-1. 
 
P 11 och Richards text. 
Två matcher för P 06 mot LB 07 och Bjärreds IF. I båda matcherna håller vi i en halvlek men faller tyvärr 
igenom lite i andra vilket resulterade i två förluster.  
Nästa helg väntar Södra Sandby IF och Bjärreds IF och vi förväntar oss två vinster, annars hamnar 
tränarna kanske på ”free transfer”. 
 
P 10 och Niklas text. 
Borta matcher mot Eslövs BK för båda lagen denna helg. Vi fick värma upp sidan om för planen var en 
leråker med högt gräs samt väldigt kort. Tråkigt igen när domare kommer i mjukiskläder.  
Nu till matcherna: 
Båda matcherna var väldigt lika med jämna första halvlekar. I andra halvlek tar vi över och vinner båda 
matcherna rättvist 6-2 & 2-1. Kompakt i försvaret och snygga omställningar avgjorde till vår fördel. 
 
Jag vill tacka grabbarna som gjorde allt för att vinna för min skull. Idag gjorde jag min sista träning med 
laget och lämnar nu över till Dennis Alexandersson.  
Jag kommer att fortsätta i föreningen och nästa uppdrag är 7-manna avslutningen, hoppas på många 
anmälningar av föreningens ungdomar. 
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P 9 med Jims rader. 
A2, IFK Klagshamn 6-0 
Ett IFK Klagshamn som vi aldrig mött men som vi hört är ett bra lag. Vi tar kommandot från start och gör 
1-0 relativt tidigt i matchen. Klagshamn rullar boll bra med fint breddspel men de kommer inte genom 
vårt försvar, som för dagen fungerar till 100 %. 
Vi leder med 1-0 i halvlek och i andra gör vi ett par snabba mål och tar över matchen. Vinst med 6-0. 
 
B1, GIF Nike 6-0 
GIF Nike ett lag som vi inte heller stött på i serien tidigare. Vi bestämde och pratade med killarna om att 
börja matchen i ett högt tempo med hög press, vilket killarna tog till sig. Vi för matchen och vinner med 
6-0. 

C1, Önneköps IF 7-1 
Precis som de två tidigare matcherna så var detta också ett lag vi aldrig stött på. Många av våra killar 
tog ett stort ansvar på plan och levererade så som vi ville, vilket gjorde att vi sprang ifrån i 
målprotokollet. Extra plus att vi har sex olika målskyttar när vi vinner med 7-1. 
 
F 09/10/11 och IF Löddes knatteserie med Sannas text. 
Vi åkte till ett regnigt Eslöv i lördags, iklädda stövlar och regnställ. Det visade sig dock att vi skulle få 
spela inomhus på konstgräs! 
Matcherna gick bra. Första matchen innehöll riktigt fint passningsspel och positionsspel. Vinst med 9-0. 
Andra matchen var mer slita och kämpa. Den slutade med vinst 2-1.  
I båda matcherna visar tjejerna en otroligt härlig attityd och spelglädje. Så kul att se deras utveckling. 

P 8. 
Match inställd. Sjukdom i motståndarlaget. 
 
P 7 och Thomas text. 
Andra omgången av höstens IF Löddes knatteserie.  
Fantastiskt stolta o nöjda tränare som lämnade ett regnigt Furulund.  
Killarna pratade med varandra, passade varandra och sprang utan boll! Allt som vi tränat på, satt där 
plötsligt. Killarna hade verkligen kul. Med fyra vinster och 20-7 i bagaget så firar vi lördag.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

 


