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 Staffans sammanfattning vecka 38 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Ännu en av dessa helger med massor av matcher i föreningen, men tyvärr förlorar Herrar A sin första 
match sen 14 april hemma mot VMA IK med 2-3. 
Då ska man kanske inte klaga men 2-1 till Lunds SK söndageftermiddag är svagt, ett lag som kommer 
att flyttas ner till division 5 ska laget klara av om man ska vinna serien enligt undertecknad. 
Formen?  
Ett trögt spel efter bragdmatchen 25 augusti mot Rydsgårds AIF och vändning 2-1 till 2-3 med Kristoffer 
utvisad. 
 
Nu Södra Sandby IF i vinnarläge med 3 matcher kvar att spela. Södra Sandby på första plats i serien 
lite mer än VAIF över hela säsongen, men fick en svacka i de 3 sista omgångarna i våras med endast 1 
oavgjord och 2 förluster. 
 
Får se om de går all in de sista 3 matcherna nu?  
 
Viktigare dock att VAIF hittar tillbaka till det spel som gett så många vinster.  
På lördag väntar höstens lag BK Lunnarp med 4 vinster och 2 oavgjorda tillsammans med Södra 
Sandby IF enda lag med 0 förluster i höst. 
Kvalpyramiden på nytt på fredag och tyvärr VAIF nedflyttad till kvalplats för stunden. 
 
U-lagen i spel på bredd front och P 13 förlorar för första gången i höst efter 3-0 till Torns IF i lördags och 
nu delad serieledning och till helgen väntar trean i helgen när Löberöds IF kommer till Veberöd. 
 
P 14 enda lag i seriespel som fortfarande är obesegrade i föreningen tre vinster och två oavgjorda, men 
nu väntar serieledaren FC Trelleborg borta till helgen. 
 
Hörs igen på fredag/Staffan 
 
Här kommer en sammanfattning av alla helgens matcher. 
Herrar A och Daniels text. 
En högst medioker insats av gemene man och kollektivet denna söndags eftermiddag. Vi möter LSK 
som i stort sett inte har något att spela för i praktiken och ändå agerar vi krampaktigt, slött och 
ofokuserat. Vi agerar inte alls som ett topplag trots att vi kommit överens om att vi skulle diktera 
villkoren och verkligen gå för tre poäng. Motivation slår klass och tyvärr visar vi inte upp några 
egenskaper på ovan nämnda överhuvud taget. Konstigt? Ja mycket! De likgiltiga känslouttrycken efter 
matchen talar också sitt tydliga språk, alla kan agera i medgång MEN när vi stöter på patrull så blir 
majoriteten ”alibi aktörer” på och vid sidan av plan.  
 
Visst har vi chanser som borde resulterat men faktum kvarstår, utan rätt engagemang och inställning 
kommer man inte långt. Vi får bryta ihop och komma igen, agerar kanske bättre i rollen att jaga istället 
för att bli jagade. Det sistnämnda har vi hanterat väldigt begränsat på sistone tyvärr, istället för att ta kliv 
framåt så trillar vi två bakåt... Upp till bevis kommande tre matcher! 
 
Lagkapten Kristoffers rader. 
Efter 16 obesegrade matcher tog det dessvärre stopp i söndags borta mot LSK. Det var en match där vi 
inte kommer upp i nivån vi vet vi kan. Vi åker återigen på ett tidigt baklängesmål där ett skott tar på en 
av våra backar och smiter in precis vid stolp-roten. Vi spelar upp oss, skapar ett par farliga lägen och får 
utdelning till 1-1 efter ett snyggt anfall som avslutas av Axel P. Vi fortsätter äga boll men LSK är farliga i 
sina omställningar och skarvar. Efter en hörna i slutet på första halvlek får vi inte undan bollen utan LSK 
gör 2-1. I halvlek känner vi att vi har ett par nivåer till i oss, vi kraftsamlar för att gå ut och vända på det 
hela, likt vi gjort många gånger denna säsongen. Tyvärr saknas det sista lilla i avslutslägena och bollen 
rinner ifrån oss eller studsar fel i det avgörande lägena. Vi var tyvärr inte helt påkopplade eller  
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förberedda vilket svider en dag som denna. Nu återstår det 3 finalmatcher av serien, vi går för seger i 
samtliga för att sätta press på Södra Sandby som är 1 pinne före. Det blir minst en andraplats med 
tanke på övriga resultat i omgången och jag kan därför inte låta bli att tänkta på hur min känsla var vid 
denna tidpunkten förra säsongen med 3 matcher kvar, minst sagt stor skillnad!  
Nu vill jag se att hela klubben, laget och staben tillsammans sluter upp och stöttar varandra dessa sista 
veckorna. Vi har kämpat ihop många månader med stora framgångar och det är nu när det blåser lite 
snålt som vi mer än någonsin måste jobba ihop och göra det tillsammans.  
 
F 16 med Peters rader. 
Då fick vi spela en hemmamatch i Veberöd mot Hyllie IK. VAIF lyckades inte att få tag i någon domare 
och även Blentarps domare var upptagna. Vill passa på att tacka Per från Blentarp som lyckades ordna 
fram en domare från Eslöv genom Skånes fotbollsförbund. 
Vi hade bara en avbytare och vi fick även placera ut tjejer där de inte är vana att spela. Matchen 
började i ett väldigt högt tempo med mycket kamp varvat med bra spel. Hyllie IK hade enorm utdelning 
av sina chanser. Vi låg under med 1-4 i halvlek (ett väldigt ojämnt resultat). Jag tycker vi skapade 
många heta lägen som vi borde gjort mål på. I andra halvlek lovade vi varandra att försöka gå för vinst. 
Stundtals tar vi mer och mer över och så står det 3-4. I detta läget har vi både ribbträff och friläge då 
plötsligt får vi ytterligare en skada på Selma som nu troligtvis har spelat färdigt för denna säsongen. 
Hyllie IK rejält trötta och vi går för en reducering men tyvärr får vi en utvisning och pressen upphör. 
Hyllie IK ökar sen sin ledning med 3-5 när det är 5 minuter kvar. Matchen slutar 3-5. Men jag är faktiskt 
nöjd ändå hur vi utför matchen. Vi tar nya tag till nästa helg. 
 
F 14 med Jennys text. 
Hemmamatch mot T Hällestad. Ett gäng taggade tjejer som ger järnet hela matchen igenom. Bra 
passningar och väggspel som leder till många målchanser och ikväll är vi värda minst 1 poäng!  
Tyvärr får Torna Hällestads IF in lite lätta mål och slutresultat 3-4.  
Bara att kämpa vidare så kommer vi snart att få poängen med oss.  
 
P 14 och Henriks rader. 

Tycker att vi är klart bästa laget i första halvlek och målvakten får göra bra räddning redan i de första 
minuterna. Sedan har vi dessutom bl a en stolpträff och ett avslut som tar i ribbans övankant. Får sedan 
turligt 1-0 men välförtjänt. Vi skapar mycket samtidigt som Bara GoIF inte tillåts skapa ngt alls. Ösregn 
inleder andra halvlek och Bara  GoIF har bättre spel än oss. Dock så är det spel på mittplan och det 
skapas inga direkta chanser från deras sida. Sista halvleken är lik den andra spelmässigt men vi skapar 
igen många chanser. Bara GoIF kvitterar turligt i slutet av matchen. Trots ont om tid kommer vi till flera 
bra lägen. Tyvärr lyckas vi inte få in bollen i nät utan träffar ramverket ytterligare 2 ggr! Spelmässigt ska 
vi bara vara nöjda med första halvlek. Positivt är att vi fortsätter komma till många bra avslut och 
motståndarna får mycket få chanser. (resultat 1-1) 

P 13 med Andreas text. 
Vi mötte Torns IF i lördags i en spännande match, ettan mot tvåan i serien. Jämt och mållöst i två 
perioder, sedan gjorde Torns IF tre mål i sista. Vi slarvade mer än Torns IF i passningsspelet, inte ett 
orättvist resultat tyvärr.  
Vi biter ihop och tar nya tag! 
 
F 12 med Henriks rader. 
Lag Vit: det blev som väntat en tuff uppgift när vi mötte Dösjöbro IF på bortaplan, många tjejer som 
hade åkt på höstens första förkylningar vilket medförde att avbytarbänken gapade tomt. Men vi 
genomförde ändå matchen på ett bra sätt trots att vi förlorade 

Lag Svart: en bortamatch mot Västra Ingelstad IS vet vi sedan tidigare att det alltid blir en match där vi 
måste vara med från början och inte låta motståndarna ta över matchen. Tjejerna var taggade och helt 
klart med på noterna, de spelade riktigt bra med fint passningsspel och visade en härlig inställning från 
början till slut. Matchen slutade kanske något orättvist 2-1 till hemmalaget och det kunde lika gärna 
slutat med en vinst för vår del men dessvärre missade vi flera riktigt fina lägen.  
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P 12 med Rickards text. 
Två matcher för -06 mot Bunkeflo IF i B och BK Olympic i A. 

Bunkeflo IF blev en ganska enkel tillställning och vi vann med 7-1 efter bra insatser från samtliga.  
 
BK Olympic var tuffa och vi låg under med 3-2 inför sista perioden där vi vände och gjorde segermålet 
med 1 minut kvar och vann med 4-3. Mycket välförtjänt efter en rad mycket bra insatser där vi ändå inte 
fått känna segerns sötma.  
 
P 11. 
Två knappa förluster i helgen. 
2-5 mot Köpingebro IF samt 2-3 mot Rydsgård/Skivarp båda matcherna i Veberöd. 
 
P 10 med Jims text. 
C2, Staffanstorps United. Vinst 6-4. 
Vi brukar börja väldigt starkt och ligga rätt i postionerna, men i dag var det lite segt på många håll vilket 
gjorde att vi kom i tidigt 0-2 underläge. I slutet på första perioden börjar vi få fart på benen och får in en 
reducering precis innan periodvilan. I den andra halvlek är vi det bästa laget och kommer ikapp 
resultatmässigt och även förbi innan perioden är över. Bättre spel från vår sida men fortfarande lite för 
mycket bolltapp och felpassningar. I den tredje perioden spelar vi betydligt bättre och matchen är inte 
hotad utan vi vinner komfortabelt med 6-4. 

A1, Åkarps IF. Vinst 10-1 
Klart bästa matchen för året om vi pratar rörlighet och få tillslag. I dag är hela laget mycket aktiva och vi 
har en fenomenal rörelse utan boll vilket gör att vi kan spela på få tillslag och på tredje person. Det i sin 
tur gör att Åkarp får det väldigt svårt att ställa om och sätta press på vår bollförare. Uppgiften för dagen 
var att vi i vårt offensiva presspel inte skulle släppa passning på utsidan om våra högt stående och 
pressande yttermittfältare, utan vi ville tvinga Åkarp spela in bollen centralt i deras uppspelsfas där vi är 
numerärt överlägsna i antalet spelare. Det gjorde att vi hela tiden fick till omställningar som var väldigt 
svåra för motståndarna att hantera. Vi vinner med 10-1 men det kunde bli betydligt mer men deras 
målvakt gör många högklassiga räddningar. Kul att spelet sitter och vi kan bygga in fler taktiska direktiv 
som grabbarna plockar upp med bravur. 
 
P 10 Grön med Jespers text (födda 09). 
VAIF vs Köpingebro IF 

På förhand en tuff uppgift för oss då det fanns födda 07 med i laget. Men framför allt en helt fantastiskt 
duktig målvakt, riktigt kul att se. Första perioden var ett ställnings  tagande på mitten och det small både 
här och där. Vi känns några nummer för små i närkamperna. Vi tar dock ledningen med 1-0 genom ett 
klapp klapp spel. Andra perioden började som första men killarna började använda sin teknik och vi kör 
över Köpingebro IF och leder med 5-1 efter två perioder. 
Dom sista 10 min i tredje vill vi helst glömma, vi orkade inte hela vägen i vårt presspel Köpingebro 
kunde ta skott långt utanför straffområdet och skjuta in 4 bollar.  
Slutresultat 5-5,  STOR eloge till VAIF 
 
F 9 med Mårtens text. 
F09 tog emot Trelleborgs FF på hemmaplan söndagen 16/9. 
En mycket  jämn match där båda lagen var i ledning om vartannat. När domaren blåste av matchen 
stod bortalaget som segrare med 4-3.. 
Detta var våran första förlust på mycket  länge. Gladast av alla blev nog ledarna som länge hade väntat 
på detta utbildningstillfälle.  
Vi fick ett bra tillfälle att prata om förlust och hur man som lag hanterar det. För de flesta var detta en ny 
erfarenhet. 
Detta gav oss ny motivation till träning. 
 
P 8 och Richards text. 
Vi spenderade lördagsförmiddagen på Högalids ip, där fick vi möta motstånd som GIF Nike, Värpinge 
IF, Harrie FF och Linero IF. Själv hade vi två lag anmälda. 
Trots att vi inte hade vädret på vår sida hela tiden samt lite manfall, så spelade grabbarna väldigt  bra 
fotboll. Vi åkte hem med 2 vinster, 1 förlust samt 1 oavgjord 


