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 Staffans sammanfattning vecka 39 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Då är vi i samma läge som för ett år sedan och spöket som undertecknad beskrev för två veckor sedan 
med 9 poängs ledning och plus 8 mål bättre är nu nästan uppätet. 

Nu 3 poäng och plus 1 mål bättre än Hanaskogs IS inför sista omgången på lördag och match kl. 13.00 
på Romelevallen och Önneköps IF står för motståndet samtidigt spelar Hanaskogs IS borta mot Öja FF. 

Två förluster för vårt A-lag och två vinster för Hanaskogs IS och nu helt öppet. 29 poäng förra året ledde 
till kval i år räcker 29 när vi nu står på 28 poäng. 

Ta poäng är det som gäller, för Hanaskogs IS har nu vittring på att slippa kvalet och även om Öja FF 
gjort bra matcher i höst och vann borta mot Hjärsås/Värestorps IF i helgen med 5-3 vågar undertecknad 
ej lita på någon hjälp utan här måste vårt lag ta sig i kragen och se till att laget vinner sin match på 
Romelevallen (räcker visserligen med 1 poäng för 29 poäng totalt och kontraktet är räddat).  

En ny nagelbitare väntar och 2 turbulenta säsonger för Herrar A och det undertecknad kallar svajiga 
matcher rakt över säsongen.  

Förra lördagen bjöd laget serievinnaren Tomelilla IF på en match in i kaklet i lördags mot sämre 
motstånd Rydsgårds AIF 0-3 efter drygt 10 minuter säger allt? 

Helgens matcher och texter från alla. 

Herrar A. Kristoffers rader. 
Dags för match mot Rydsgårds AIF efter att ha haft en riktigt bra träningsvecka i ryggen. Vi var taggade 
inför matchen men när domaren blåser i pipan så dröjer det inte länge innan vi åkte vi på ett par riktiga 
käftsmällar. Rydsgårds AIF gör mål på sin första chans, sin andra chans och även sin tredje chans. 
Kallduschen var ett faktum. Vi försöker skaka av oss det och fortsätta spela men åker på en 
kontring precis innan halvlek och 4-0 i paus. Det kan ha varit en av de tuffaste halvlekarna jag spelat 
men det är bara att knyta näven, försöka peppa igång killarna och springa för varandra. Andra halvlek 
var lite bättre från vår sida och slutar 2-2 men med slutresultatet 6-2. Man var helt tom efteråt och riktigt 
besviken. Vi har släppt in Hanaskog i matchen som nu ligger 3 poäng efter och 1 mål sämre än oss. Vi 
behöver vinna eller kryssa i sista matchen hemma mot Önneköps IF för att inte riskera kval neråt.  

Den viktigaste veckan på säsongen börjar nu där vi behöver 3 bra träningar i veckan och minst en 
poäng till helgen. Jag önskar att publiken kommer och stöttar oss på lördag, vi är starka hemma och 
kommer ge allt.  

F 15. Roger med dessa rader. 
Onsdagkväll match hemma i Veberöd mot Lunds BoIS. 
Vi tar tag i matchen direkt. Fint spel med bra passningar och skott på mål som ger resultat. 
Trots en del sjukdomar i vårt lag så spelade vi mycket fin fotboll. 
Matchen slutar 11-2. 

P 15. Stefans text. 
I lördags spelade vi mot FC Rosengård 1917. Ett tekniskt, strukturerat och trevligt lag att möta. 

Matchen var jämn och välspelad i 1:a halvlek. Båda lagen bjöd på riktigt fin fotboll på en ganska hal och 
ojämn gräsmatta. 0-0 efter 1:a halvlek speglade väl matchen ganska väl. Tyvärr råkar Linus ut för en 
skada i slutminuterna av 1:a halvlek och det fick bli ett besök på akuten efter matchen. 
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I 2:a halvlek tar FC Rosengård över matchen mer och mer. De tar ledningen efter ca 5 minuter men vi 
lyckas kvittera bara några minuter efter deras ledningsmål då Erik med en härlig vilja trycker in 1-1. 
Rosengård fortsätter med sitt fina spel och gör 2-1 efter ytterligare 5 minuter. Detta blir också 
slutresultatet. Båda lagen skapar några målchanser utan att lyckas sätta dit bolluslingen. 
Stort tack till Tim som med kort varsel hoppade in som målvakt då Philip blev sjuk kvällen innan match. 
Jag måste berömma FC Rosengårds ledare och spelare för deras spel och uppträdande på plan. Även 
Benny Gullberg, matchens domare, gjorde en bra insats. 
Benny var min tränare i Genarps IF under 1997-1998. Inte trodde jag att jag skulle se honom som 
domare! 
 
P 13. Henriks rader. 
P 04 mötte Södra Sandby IF hemma på Svalebo. Precis som i matchen i våras blev det en jämn match. 
Denna gång tränade vi på att ligga lite lägre med laget och inte sätta hög press. Killarna gjorde detta 
mycket bra och Södra Sandby IF hade bollen bara i sin backlinje. Det var vi som kom till chanser och 
gör även två mål i första halvlek. Kunde varit fler medan Södra Sandby IF bara hade ett avslut mot mål. 
I andra blev det tvärtom. De flyttade framåt och våra killar höll inte ihop delarna alls lika bra. Hamnade 
därmed längre ner i plan och Södra Sandby IF både reducerar och kvitterar. Dock bryter vi uppspel 2 
ggr och kan göra mål på båda dessa möjligheter. Vi får ta med oss insatsen från första halvlek till nästa 
match. (resultat 4-2). 
 
F 13. Jennys text. 
Bortamatch B -serien mot Trollenäs IF. 
Vi inleder fantastiskt fint och rullar boll bra och leder med 2- 0 efter 8 minuter.  Sedan tappar vi 
successivt, vi är inte längre första på boll och innan halvleken är slut ligger vi under med 3-2. Inför andra 
halvleken pratar vi om att vara hungriga och spela runt bollen, men även att det för ont att spela boll att 
alla måste ge järnet. Vi har läge att kvittera tidigt men istället sätter Trollenäs IF 4-2. Vi sätter tyvärr inte 
våra chanser idag och det håller inte. 
Återigen några tjejer som är sjuka och vi blir för tunna i B- serien, dessutom inte 100 % inställning hos 
alla tjejer och faktiskt även slitna ledare.  
Allt detta måste vi få ordning på inför veckans tre matcher.  

P 12. Andreas rader. 
Två söndagsmatcher, första mot Harrie FF. Vi spelade disciplinerat försvarsspel och höll koll på 
motståndarmarkering. Lite stressigt och ofokuserat anfallsspel men vi satte målen som krävdes för 
vinst, slutresultat 3-1. 

Andra mot Staffanstorps United, en riktigt jämn och spännande match. Storväxta motståndare hade 
fördel i närkampsspel en bra spel och kamp från vår sida, tillslut förlust 2-3. Tack till lånen Elias och 
Zack från P-06. 
 
F 11. Henriks text. 
Två matcher spelades under helgen, första matchen spelade vi borta mot Dösjöbro IF och även om vi 
vann med 4-0 var det en jämn match där vi var väldigt effektiva framåt och spelade en fin fotboll 
matchen igenom.  
 
Helgens andra match spelades på söndagen hemma mot Uppåkra IF, ett lag som vi alltid har haft stora 
problem med, men vi vet samtidigt att vi kan ge dem en tuff match om vi bara är med från början av 
matchen. Tjejerna var på hugget och Uppåkra IF:s målvakt fick göra den ena räddningen efter den 
andra och hon lyckas hålla nollan under hela den första halvleken men i andra halvlek så lossnade det 
för oss och målen börjar trilla in. Vi vinner matchen med 5-0 och vi hade många chanser att göra ännu 
fler mål men vi är naturligtvis mer än nöjda med hur tjejerna genomför matchen. 
 
P 11. Richards text. 
Två matcher i A-serien för P 06, mot Södra Sandby IF och tuffa IF Lödde. Södra Sandby IF vann vi 
ganska odramatiskt mot, ledde med 4-0 och slappnade av på slutet så de kom upp till 4-2. Mot IF Lödde 
var det en härlig match och det kändes som killarna var tillbaka i gammal, härlig god form när de 
springer tills de stupar, tar två klunkar vatten och sen in igen i samma tempo. Hela laget låg rätt och 
jobbade för varandra med en fin hög press som inte lät IF Lödde rulla igång bollen.  
Vi vann till slut med 3-2 och det var vår bästa match för året.  
 
På lördagen mötte vi Bara GoIF i B-serien, en match som länge stod och vägde men till slut sprang 
Bara GoIF lite onödigt iväg med 3 snabba mål och matchen var över.  
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P 9. Jims rader. 
A2, Trelleborgs FF, vinst 6-1 
En relativ jämn första halvlek men där vi drar ifrån i andra och vinner med 6-1. 
 
B1, Lunds BoIS, vinst med 4-2 
Spel mot Lunds BOIS och en seger med 4-2 som var i underkant. Lunds BoIS hade en mycket duktig 
målvakt som stod för ett flertal högklassiga räddningar. 
 
C1, Torns IF, vinst 4-2 
Spel mot Torns IF i C1 serien. Även här seger med 4-2. Bra spel igenom hela matchen. En spelare i 
Torns IF ska flytta till Veberöd i oktober så det var kul att se hans prestation och presentera honom för 
killarna. Han kommer passa bra in i gänget. 
 
F 09/10. Sannas text. 
Dagens matcher spelades i Borgeby. Solen sken o tjejerna också. Vilken kämpaglöd dessa tjejer 
visade!  
De börjar bli riktigt duktiga på att hålla sina positioner och därmed hitta varandra i passningsspelet. 
Markeringsspelet fungerar också mycket bättre nu. Detta resulterade i två vinster med tvåsiffriga 
resultat. 
Vi är mycket stolta över tjejerna och deras otroliga utveckling. 
 
P 8. Jespers rader. 
Två matcher denna vecka. Först ut stod den framflyttade matchen mot Klågerups GoIF i måndags.  
 
VAIF vs Klågerups GoIF 
Vi startade i ett rasande tempo. Det var en fröjd att se hur passningsspelet fungerade och hur vi hela 
tiden var i rörelse. Motståndet kanske inte var det bästa men en stor eloge till Klågerups GoIF som 
kämpande ända in i kaklet och gav aldrig upp. 13-1 till VAIF. 
 
 
VAIF vs Genarps IF  
Äntligen var det dags för "derby" det är alltid något extra kul med dessa matcher mot Genarps IF då vi 
har mötts ett flertal gånger genom åren.   
 
Vi följde upp det fina spelet som vi hade mot Klågerups GoIF och spelade ut ordentligt.14-0 till VAIF. 
 
P 07 i IF Löddes knatteserie. Fredriks rader.  
Då var vår hemma omgång färdigspelad i Lödde serien. 4 matcher spelade o 3 övertygande vinster o 1 
förlust. Killarna har verkligen hittat spelet o passningsvägar. Jättekul att se alla nöjda o glada, och bra 
tryck i kiosken ger lite klirr i lagkassan. 
 
Knatte. 
Årets nästsista träning i lördags och stor avslutning på lördag med utdelning av medaljer, grillad korv 
med dryck och slutligen godisregn. 
Kul också att alla knatteledare vill träna en timme inomhus i höst/vinter för att hålla ihop gruppen. 
 
Hörs igen på fredag och naturligtvis full fokus på Herrar A och deras sista seriematch. 
 
Fortfarande många matcher kvar och denna helg som kommer 20 sådana dock de flesta på bortaplan 
och i Cumap finns nu totalt 39 matcher kvar att spela + 8 matcher i IF Löddes knatteserie lördagen 7 
oktober. 
 
Hörs på fredag! 
 
Hälsar Staffan 
  
 
 


