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 Staffans sammanfattning vecka 38 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare,  

För 4;e veckan i rad nås undertecknad av det härliga beskedet att Herrar A vinner sin seriematch även 
denna helg och nu med 1-0 borta mot Hammenhögs IF. Kanske den sämsta match av dessa sista 4, 
men vad gör det när 3 poäng trillar in och laget som rest sig i 11:e timmen har nu ett nytt kontrakt till 
division 4 spel 2017 till 95 %.  

Försökte matematiskt få till att laget redan var klar, men 4 lag under oss och inga möts i de 2 sista 
omgångarna innebär att om hela djävla världen var emot Veberöds AIF skulle de kunna passera oss 
med 2 omgångar kvar att spela. Detta kommer inte att ske mina vänner. 

SkåneKurd FF 21 poäng i våras efter sommaren 1 poäng som exempel och total anarki i föreningen för 
stunden. 

Årets sista hemmamatch på lördag mot serieledaren Hörby FF. Undertecknad skriver inte att även 
denna match vinner VAIF, men skriver lite lurigt att serien vinns av Lunds SK till sist. 

Tabelläget med 2 omgångar kvar. 

Lag 9 samt 10 kvala sig kvar. 
Lag 11 samt 12 nedflyttning direkt. 

Hörby FF 20 15 1 4 52-25 27 46
Lunds SK 20 13 5 2 56-21 35 44
Önneköps IF 20 11 4 5 37-26 11 37
Staffanstorps GIF 20 11 4 5 47-39 8 37
Åhus Horna BK 20 8 4 8 38-35 3 28
Veberöds AIF 20 8 4 8 33-35 -2 28
IFK Simrishamn 20 8 3 9 28-32 -4 27
Öja FF 20 7 3 10 35-30 5 24 
Rydsgårds AIF 20 6 5 9 40-45 -5 23
SkåneKurd FF 20 6 4 10 36-51 -15 22
Lunnarps BK 20 3 4 13 26-53 -27 13
Hammenhögs IF 20 2 3 15 22-58 -36 9 

 

I dag Rydsgårds AIF samt SkåneKurd FF som får kvala sig kvar. 

Lunnarps BK samt Hammenhögs IF nedflyttning. 

Hörs på fredag som vanligt/Staffan 
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Helgens matcher och en massa texter därifrån. 

Herrar A. 
Simon Ståhl slår en frispark direkt i mål i matchminut 17 och naturligtvis ska hela laget ha en eloge för 
den fina avslutningen i serien, men alla de som ser VAIF live hemma som borta lyfter likväl sommarens 
nyförvärv i Simon Ståhl till det som kanske slutligen ger ett förnyat kontrakt, kom in med energi och 
drivande på träningar och 5 mål i höst och spelat i 6 matcher.  

I dag Mattias Jönsson med 6 mål som leder den interna skytteligan. 

 F14. Rogers text. 
Hemmamatch i fredags mot Södra Sandby/Veberöd.  

I första halvlek får vi inte i bollen i mål även om vi har bra spel och en hel del målchanser. Motståndarna 
har också bra spel och även hel del med målchanser, tyvärr lyckas de sätta dit tre av sina målchanser 
och vi lyckas inte.  

Andra halvlek får vi hålla ihop laget bättre, bra passning och många djupspels löpningar. Lyckas att 
sätta dit ett mål och med bud på fler, men det vill sig inte denna gång så matchen slutar med förlust 1-4 
 

P 14. Stefans rader. 
Matchen mot Husie IF blev en jämn kamp. Husie IF hade mest boll matchen igenom men vi stod upp 
bra och hade en del vassa omställningar. Vårt spel funkade kanske inte helt bra idag men killarnas 
kämpainsats var 100 %-ig. 

Matchen slutade med en härlig 2-1 seger. 
  
F 12 V/H. Jennys text. 
F12 Sydvästra A: Hemmamatch mot Staffanstorps GIF. Serieledare utan poängtapp (undertecknads 
kommentar) Snacka om drömstart när vi gör 1-0 efter bara två minuter.  Resten av matchen spelar vi 
bra fotboll och framförallt så ger vi inte motståndarna chansen att få igång sitt passningsspel.  Vi 
stressar dem rejält och de skapar inte någon farlig målchans.  Vi skulle däremot ha petat in bollen några 
gånger till, men resultatet står sig matchen ut. Bra jobbat av alla tjejerna idag och en fin laginsats! 

F 12 H/V. Jenny igen. 
F 12 sydöstra: Bortamatch mot Pandora.  Tyvärr kommer vi inte in i matchen förrän i slutet av andra 
halvlek.  Vi är tvåa på alla bollar och släpper våra markeringar.  Pandora rullar runt bollen fint och vi 
jagar!  Förlust, men vi får ta med oss att vi jobbar oss in i matchen och skapar målchanser. Trötta tjejer 
som sprang mycket, men inte helt rätt. 

P 12 Svart. Henriks rader.    Uppåkra IF – VAIF 
Vi har tränat en hel del på hur vi ska agera i försvarsspel och vara spelbarhet när vi har boll. 
Inledningsvis kom vi inte riktigt rätt och ett spelskickligt Uppåkra skapade fina chanser. De tog 
ledningen med 2-0 och hade fler chanser. Vi skapade dock också chanser och reducerar genom långt 
inkast i slutet av halvleken. I andra spelar upp oss än mer. Försvarar bra och har många fina uppspel & 
väggspel. Båda lagen spelar bra och det blir fler mål. När det är ca 10 min kvar har vi kvitterat till 3-3. Vi 
har sedan friläge och ett par bra hörnor. Uppåkra har också bra chanser. Matchen slutar rättvist 
oavgjort. (resultat: 3-3).  

P 12 Vit. Henrik igen.     BARA GIF – VAIF 
Det blev en match med två ansikten. Beroende på med/motvind? Vi fick en skada tidigt i matchen och 
hade bara en avbytare kvar. Vi har dock bra grepp om matchen och skapar många bra lägen. Vi gör 
både 1-0 & 2-0 och har flera klara lägen för att öka på ledningen. I andra tar Bara över mer av 
bollinnehavet. Flera spelare kom ut med olika småskador (ex stämplingar) så det var fullt upp med att 
hålla fullt manskap på planen. Killarna kämpade men orken tröt. De reducerar genom omställning och 
kvitterar via långskott. Det blev långa sista 10 minuter men det blir inga fler mål. Stundtals bra spela 
men alla måste bidra i försvarsspel som anfallsspel. Detta jobbar vi vidare med (resultat 2-2) 
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F 11. Jenny för 3:e gången. 
Matchrapport från F 11: Bortamatch mot Harrie FF.  En jämn match mot bra motståndare, tyvärr är vi för 
lama i försvaret och "går inte till ”.  Det gör det väldigt enkelt för motståndarna att peta in bollen i mål. 
Tjejerna kämpar och sliter men tyvärr förlust. 

F 11 hemmamatch mot Lunds FF: Vi startar matchen bra och 0-0 i halvlek.  Men sedan låter vi 
motståndarna komma förbi alldeles för enkelt.  Vi är inte tillräckligt fysiska i närkamperna och tyvärr en 
ny förlust. Synd om tjejerna som kämpar och sliter. 

P 11 Svart. Andreas rader. 
Bortamatch i lördags mot Linero IF. Innan match var det fullt fokus på att komma igång direkt när 
matchen började. Vi startade matchen med avspark, bakåtpass, båda backarna överlämnar ansvaret till 
varandra, motståndaranfallare gör mål 5 sekunder in i matchen, ingen bra start kan man lugnt säga. Vi 
spelade oss in i matchen men Linero IF spelade effektivt kontringsspel då vi hela tiden var i underläge 
målmässigt och pressade för att komma ikapp. Förlust 1-6. 

P 11 Vit. Andreas igen. 
Hemmamatch i söndags mot Lunds BK. En jämn match där vi spelade bra fotboll längs marken. Efter 
ett par oturliga LBK-mål kämpade vi oss ikapp och kvitterade någon minut innan slutsignal. En mycket 
bra inställning denna match, vi gav inte upp trots underläge! Slutresultat 3-3, kändes mer som en seger 
idag. 

F 10. Henriks text. 
I lördags mötte vi Torns IF borta och det tog inte många minuter innan våra hungriga tjejer hade 
kontroll över matchen och de spelade en bländande fotboll. Vi fick se ett fint passningsspel där de 
utnyttjar kanterna på ett imponerande sätt och vi vinner helt välförtjänt matchen med 8-1. Nu ser vi 
framemot nästa helg då vi skall möta Uppåkra IF hemma, ett lag som vi mött många gånger tidigare och 
de bjuder alltid på tufft motstånd. 

P 10 Svart.    Spellediga. 

P 10 Vit. Rickards text. 
Endast en match för P 06 då Åkarp tyvärr hoppat av serien. Vi ställdes mot Torna Hällestads IF och 
vann bekvämt med 7-1. Nästa helg möter vi MFF och hoppas på en trevlig tillställning.  

P 9 Svart. Niklas rader. 
Vi spelade borta mot Maglasäte IF utanför Höör i lördags. Matchen startade med ett böljande spel. Vi 
kunde ta över matchen efterhand och våra spelvändningar från kant till kant ställde till problem för våra 
motståndare. 4 mål på 15 minuter och allt kändes klart, då släpper vi in 2st långskott som var otagbart 
för vår målvakt. Tyvärr ville grabbarna inte spela ut, så andra halvlek hände det inte så mycket. Stabil 
seger 4-2 och ett extra plus för mittfältarna. 

P 9 Vit. Jims rader. 
Idag möter vi ett duktigt Lunds BK i 7 manna serien. Vi fick igång ett bra passningsspel och kämpade på 
bra med hög press vilket gjorde att deras duktiga spelare inte kunde få igång sitt spel. Idag 
transporterar vi inte mycket boll utan släpper bollen på ett fåtal tillslag. Detta gör att motståndarna inte 
kan ställa om. Vinst med 8-1. 

P 8 IF Löddes knatteserie. Jim igen. 
5-manna i lördags.  
Vi kommer inte riktigt upp i vår normala nivå idag men trots det åker vi hem med 3 vinster och en förlust 
och vi gör en hel del mål, 27 gjorda mål och 11 insläppta.  
Både tränare och spelare är redo för att gå vidare och bara spela 7- manna fotboll nästa år. 

P 6 (födda 10). I sin första träningsmatch mailar Anne Gloppestad följande rader; 
Jodå, match igår. Vi delade gruppen i två lag som mötte Torna Hällestads lag vars en match på 2x10. 
Våra små var otroligt taggade och väldigt duktiga. De hade jättemånga avslut på mål och många bollar 
gick in. Blev (tror jag) 12-1 i ena matchen och 7-2 i andra.  

Stor publik-uppslutning också och väldigt fint ordnat med prisutdelning i slutet, mycket härlig första 
match-upplevelse för våra.  
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Även tränarna Jörgen Svensson och Thomas Paulsson med i denna premiär och Jörgen mailar följande 
rader; 

Hallå...jodå match i går söndag...spelade två matcher och det gick bra... mycket publik var det oxå... 
fantastiskt kul att se killarna spela i VAIF:s vita dress. 

 

Damer A. Stefans text.      Dam A - BK Höllviken: 4-1 (2-0) 
 
Stabil seger. (Stefan Jönsson) 
Före matchen fick vi äran att agera prisutdelare samt möjligheten att gratulera F14 -truppen som för 
några veckor sedan vann DM då FC Rosengård besegrades med 2-1 i finalen. Återigen stort GRATTIS 
och kul att vi fick vara med och dela ut rosor (bra blomval med tanke på motståndet i finalen) till F14-
tjejerna! Sista hemmamatchen för säsongen för oss, spelskickliga Höllviken på besök och då brukar det 
bli roliga, jämna och tempofyllda matcher. Dock lite annorlunda förutsättningar inför denna match dvs. 
Höllviken hade inget alls att spela för medan vi iofs fortfarande hade en teoretisk chans att ta oss uppåt 
i tabellen men att det skulle kunna bli verklighet var det nog ingen som riktigt trodde på. Således lite 
avslaget före match och för första gången hör vi tränaren (efter uppvärmningen) på ett lugnt men tydligt 
sätt förmedla till våra tjejer "att det är dags att slå på nu för annars kommer vi att åka på däng idag". I 
matchupptakten tar vi stafettpinnen och vaskar redan efter ett par minuter fram en riktigt vass chans 
men får inte till avslutet riktigt. Bollen rullas runt, byter ägare och båda lagen tar sig fram/tillbaka i 
ganska maklig takt. En bit in i första skapar Höllviken ett par halvlägen men får inte heller till avsluten 
riktigt dvs skärpan saknas lite hos båda lagen. Med dryga halvtimmen spelad får vi vår tredje hörna i 
matchen och det blir tredje gången gillt med ett fint nickmål som ger oss ledningen med 1-0. Ledningen 
utökas till 2-0 efter bra individuell prestation som avslutas med ett säkert avslut och vi har ledningen 
med 2-0 i paus. I paus pratar vi om att det känns OK, vi är trygga och tycker att vi har koll men pratar 
även om att Höllviken inte spelar som dom brukar göra dvs i denna match går dom mer på långa bollar 
från bakre leden och det måste vi sätta stopp för, vilket vi iofs justerade redan under första halvlek men 
vi måste göra pressjobbet lite bättre för att förhindra att dom slår dom bollarna. 2:a halvlek inleds med 
en "halvlång" boll från Höllvikens bakre led som når igenom vår defensiv och efter behärskat avslut är 
det reducerat till 2-1 i 47:e matchminuten. Jaha ja, då blir det precis så tufft och jämnt som det brukar 
vara i dessa matcher men nej, det blir ingen riktig nerv i denna match. Vi tar tag i matchen igen och 
dryga tio minuter in i 2:a utökar vi ledningen till 3-1 efter ett bra defensivt jobb högt upp i planen då vår 
forwardslinje sätter stopp för uppspel, snor åt sig bollen, pass i sidled och säkert avslut. Matchens sista 
mål är också matchen snyggaste mål (och sekvens/anfall) där vi vinner boll på mittplan, ett par snabba 
passningar framåt, överlappning med distinkt inspel från kanten som avslutas med distinkt avslut. 
Fotbollsgodis och fotbollens ABC typ vinn boll, snabb omställning till offensiv, fyll på med laget, fart på 
bollen/benen, distinkta passningar och avslut. Tänk så enkelt det kan vara! Även om detta inte var 
någon riktig höjdarmatch (brukar vara bättre matcher mellan SSIF - Höllviken) så var det ändå en 
småtrevlig tillställning med god stämning och fina mål... även om matchkaraktären var lite av 
"träningsmatch". Tycker vi vinner rättvist och ganska komfortabelt, tjejerna gör återigen många mål 
framåt och för andra säsongen i rad passerar vi 100 gjorda mål (101 mål med en match kvar) vilket 
självklart är väldigt positivt och roligt! Noterbart att serietvåan (som når kvalspel medan vi som kommer 
på tredje plats missar kvalspel) har gjort 35 (!) mål färre men det gäller att göra mål vid rätt tillfälle/i rätt 
matcher så det är bara att ta lärdom, försöka jobba bort det vi gör mindre bra samt förädla det vi redan 
gör bra! (En bra sak gjorde tjejerna själva direkt efter matchen dvs samling med gemensamt käk som 
avslutades "på logen" där Perikles spelade. Gemensamma aktiviteter utanför tränings-/matchtid är 
viktiga och skall inte underskattas.) Vi har en väldigt ung och utvecklingsbar trupp (för ung för Perikles 
kanske?) där många av startspelarna under framförallt hösten gjort/gör sin första seniorsäsong så det är 
med spänning och tillförsikt vi redan nu planerar och funderar inför säsongen 2017 gällande tex cuper, 
träningsläger mm! Dock en seriematch kvar vilken spelas lördagen den 24/9 kl. 15.00 på Lindängens IP 
där BK Olympic väntar. Nu ser vi till att avsluta seriespelet på ett bra och positivt sätt och tar det med 
oss det i uppbyggnaden inför 2017!!  

Länk till matchrapport:  
http://www.skaneboll.se/match/?scr=result&fmid=3203260  
 
Länk till serietabell Dam Div. 2 Södra:  
http://www.skaneboll.se/information/?scr=table&ftid=61851 
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Herrar B. 
2-2 mot Harlösa IF i gårkväll och ett lag likt juniorlaget och också 2 målskyttar en junior och en 
pojklagsspelare i August Jönsson född 01.  

·  16’ August Jönsson  
·  62’ Leo Englund 

Juniorlag. Bosses rader. 
I fredags hade vi hemmamatch mot IFK Trelleborg och inför matchen hade Staffan uppmanat våra 
läsare att komma ned och titta på matchen. Det var det också många som gjorde vilket vi alla i laget 
gläds åt. 

Vi gläds också åt att truppen är ganska med totalt med 22 spelare i ålder 15-19 år och några till är på 
gång in. Däremot glädjs vi inte lika mycket åt att vi av många olika orsaker (skador, sjukdomar, inställda 
tåg, jobb mm) inte hade tillgång till 10 av dessa spelare och därför tvingades ställa upp med ett nästan 
helt nytt lag och endast 12 spelare.  
 
Till skillnad från föregående match startade vi därför med 6 nya spelare och lagets medelålder sjönk 
med två år. En del av dessa spelare fick dessutom uppträda i ovana positioner vilket sammantaget inte 
gav oss de bästa förutsättningarna för att uppträda som ett samspelt lag. 
Trots detta spelade vi stundtals bra fotboll men i närkamper märktes det att våra motståndare vara 
några år äldre. i början på matchen stod vi ändå upp bra men i 30 min gör Trelleborg 1-0 som ökades 
på till 2-0 i 38 min. Vi lyckades också komma fram i avslutsläge men i likhet med tidigare matcher hade 
vi svårt att omsätta frilägena i mål. I ett av våra anfall fick vi dessutom en spelare skadad som tvingades 
utgå ur matchen och därmed hade vi inte längre någon avbytare att tillgå i resten av matchen. Halvtid 0-
2. 
I halvtid bestämde vi oss för att vi inte hade något att förlora på att ge allt för att försöka komma ifatt och 
ändrade därmed uppställningen till mer offensiva 3-5-2.  
Vi lyckades också få bättre tryck på motståndarna och skapade möjligheter att göra mål men bollen ville 
inte in. Istället kontrar så Trelleborg in 0-3 i 63 min. Två minuter senare får vi så äntligen utdelning när 
Mahdi gör 1-3. Vi fortsätter trycka på och i 70 min gör vi 2-3 tror vi men domaren blåser av för offside 
trots att vi gör mål på målvaktsretur. På frisparken kontrar så Trelleborg återigen och gör 1-4.  
Killarna ger dock inte upp utan fortsätter hela tiden att kämpa på. I en del fall spelade man vidare trots 
kraftiga krampkänningar då vi ju inte hade någon avbytare att sätta in. I 79 min åker vi tyvärr på 
ytterligare en kontring som resulterade i 1-5 som också blev slutresultatet. 
Trots förlusten så har alla matcher alltid något vi kan ta med oss in i framtiden. Det som gladde oss 
ledare är att samtliga spelare kämpade och slet i hela matchen utan att tappa huvudet. Vi vet också att 
spelarna var väldigt besvikna efter matchen och det är ett gott tecken då det borgar för att man är 
mottaglig för att diskutera vad vi kan dra lärdom av inför fortsättningen. Detta lag har nämligen många 
år framför sig som juniorlag och många av spelarna har goda förutsättningar att inom en snar framtid 
tillföra VAIF A-lag sin kompetens. 
Nu tar vi nya tag inför de avslutande 4 matcherna och till publiken vill vi säga ett stort tack för Ert stöd 
och Ni är välkomna att stötta oss i resterande två hemmamatcher den 30/9 mot Malmö City och den 
15/10 mot suveräna serieledarna Prespa Birlik för vi ska inte göra Er besvikna. 
 
 
 


