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Julkalender. 

Finns i ett antal av 1 200 på kansliet hos Eva för uthämtning och så här långt är ca 500 utdelade. 

·  P07, 160 st  
·  P08, 200 st  
·  P02/03, 100 st  

Hoppas på fler lag som vill sälja och stärka sin lagkassa. 

Hörs på fredag/Staffan 

 

Sammanfattning av helgens matcher. 

Juniorlaget i bortamatch mot Lilla Torg FF söndag 9/10. Bosses text. 
 
Förtrollningen håller i sig och även denna vecka hade vi problem att få ihop till 11 spelare redan från 
torsdag kväll. Detta trots att vi på träningarna har varit 14-15 spelare och att truppen fortfarande består 
av 21 spelare. 
 
Som det då ofta blir är förutsättningarna för uppladdning och fokus inte lätt att finna när man hela tiden 
går i ovisshet om det ska bli match eller inte. Vid samlingen i Malmö befanns därför en viss 
nedstämdhet i omklädningsrummet och man kunde nästan ta på känslan att "det är jobbigt och synd om 
oss" som ska spela ikväll. Trots det fattade vi mod och ingen gick omkring och var sur utan vi 
var överens om att göra en bra match. 
När matchen sedan väl började var vi tyvärr tillbaka i ett läge där vi inte hade vilja och passion i den 
omfattning som krävs för att prestera bra fotboll. Motståndarna nyttjade detta och vid två st hörnor i 2:a 
reps 20:e minut gör dom 1-0 och 2-0. Matchen bjöd i övrigt inte på någon sprudlande champagnefotboll 
utan lunkade på vilket passade våra motståndare bättre än oss. I halvlek tog vi en diskussion och alla 
var överens om att vi Underpresterat rejält. Vi gjorde också några positionsbyten på ett par spelare (vi 
hade ju inga avbytare och därmed inte den möjligheten) samt bestämde oss för att inte tycka synd om 
oss själva utan visa att vi faktiskt kunde spela en bättre fotboll än vad vi gjort i första halvlek. Spelet blev 
också klart bättre med högre energi och snabbare förflyttning av bollen och de spelare som fått nya 
positioner gjorde verkligen sitt bästa för att få igång vårt spel igen. Mitt i det läge när vi tagit över 
matchen genomför så motståndarna sitt absolut bästa anfall på hela matchen och gör snyggt 3-0. Efter 
det fortsätter vi och äger matchen men lyckas trots många fina anfall inte göra mer än ett mål. 
Slutresultat förlust med 3-1 och mycket glada motståndare som vann sin första match i höstens 
seriespel. Även i förluster finns det något att lära och i denna match lärde vi oss att inte lägga kraft på 
att förutsättningarna kunde varit annorlunda, inte tycka synd om oss själva och att oavsett vem man 
möter så finns det på denna nivån inga matcher som vinns bara genom att man ställer sig på 
fotbollsplan. Det gäller att alltid bortse från det vi inte kan påverka (spelare som saknas, dålig plan, mm 
mm) och att alltid vara väl förberedd samt att i matchen alltid ge 100 % oavsett motstånd.   
/ Coacherna 
 
F 14. Peters rader. 
Då var vår sista seriematch spelad. Vi mötte Janstorps AIF på Rydsgårds IP. Janstorps herrlag spelade 
kvalmatch så därför spelade vi i Rydsgård. Vi pratade ihop oss och bestämde att vi skulle spela mycket 
passningsspel inom laget. Janstorps AIF har betydligt större spelare än vad vi har. Vi var det bättre 
laget genom hela matchen och vi dominera helt andra halvlek. Vi vann rättvist matchen med 4-1. Jag 
tror att Janstorps AIF hade en klar målchans och den gjorde dom mål på.  
Grattis alla tjejer för en bra höstsäsong 
 
F 12 V/H. Jennys text. 
F12 Södra A serien:  
Hemmamatch mot IFK Klagshamn.  
En jämn och bra match, där vi håller press högt upp i plan, men tyvärr åker på ett mål i vår bur efter 
dålig rensning på en hörna.  Vi jobbar oss in i matchen igen och kvitterar till 1-1, sedan gör IFK 
Klagshamn snabbt 1-2. Lite stressigt från vår sida, men återigen kvitterar vi. När vi har bra tryck igen 
kommer en lång boll från  
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IFK Klagshamn och efter en hands får de straff. Denna missar de och istället kan vi lite turligt göra 3-2 
på ett självmål.  Tycker att det är två lag som kämpar och sliter idag, men en rättvis vinst. 
 
F 12 H/V. Jennys text. 
F 12 Sydöstra serien: 
Hemmamatch mot Gärsnäs AIS och nu ska det avgöras om det blir någon medalj i denna serie.  Vi 
spelar återigen fin fotboll och skapar mängder av målchanser matchen igenom.  Ett lugnt och tryggt 
spel, med många fina passningar och mål. Gärsnäs AIS har inte så många farliga anfall och vi vinner 
rättvist. 
En härlig laganda och ett fint silver i denna serie. 
 
P 12 Svart och Vit med Henriks text. 
VAIF – Kyrkheddinge IF 
Killarna tog tag i spelet direkt och hade skott i stolpen i första minuten. Kändes sedan om att vi hade 
grepp om matchen. Vi tog ledningen via hörna i 9:e minuten. Vi ökade sedan på ledningen med 
ytterligare två mål innan pausen. Det ena av dessa genom snyggt väggspel. I andra kändes det stabilt. 
Ledningen utökades innan Kyrkheddinge IF reducerar. (resultat 4-1). 
Detta innebar att vi blev 2:a i serien! 
  
VAIF – Torns IF Killarna började matchen med bra passningsspel! Tyvärr gör Torns IF 1-0 på hörna. 
Killarna fortsätter med bra passningsspel men det leder till få chanser. Sedan gör vi ett härligt mål. EN 
av killarna håller i bollen, fintar snyggt bort 2 killar och spelar sedan snyggt fram en fristående kompis. 
Avslutet är perfekt. Man blir såå glad när man ser sådant mål! Torns IF tar sedan ledningen genom lång 
utspark. I andra halvlek försöker killarna hitta igenom Torns IF stabila försvar och vi har en del chanser. 
Vi lyckas dock inte göra fler mål och Torns IF gör ytterligare ett precis innan slutet. (resultat 1-3) 
Serien slutar med en härlig tredjeplats!  
 
F 11. Jenny igen.  
F 11 hemmamatch mot IF Lödde 
Vi inleder matchen bra och för spelet under nästan hela första halvleken.  Tar ledningen och det ser bra 
ut!  Sedan i andra halvlek tappar vi fokus och tyvärr räcker det för att IF Lödde ska ta ledningen.  Vi 
kämpar oss tillbaka in i matchen, men tiden räcker inte.  Förlust. 

F11 bortamatch mot TFK Nova 
Sista matchen i denna serie.  Det har varit en tuff höst för tjejerna i denna serie, men de visade idag att 
de verkligen kan spela fotboll.  En jämn match och bra spel och slutligen vinner vi med tennissiffror 6-
4☺ 
Endast en match kvar denna säsong sedan summerar vi ihop serierna!  
Men vi kan redan nu konstatera att tjejernas utveckling just nu pekar rakt upp.  

 
P 11 Svart och Vit. Andreas text. 
Lördagsmatch borta mot Harrie FF. Fick höra av lagledare att underläge 0-1 i halvtid blev 0-6 till slut. 
Orken och inställningen inte riktigt på topp hos alla spelare. 

Söndagsmatch hemma mot IF Lödde. Återigen en inställning som inte var på topp, hos nästan alla våra 
spelare, detta ledde till många onödigt slarviga passningar. IF Lödde var stabila och hungriga, gjorde 
mål med jämna mellanrum, ungefär var femte minut, vilket gjorde att vi förlorade med 10-0. Sämsta 
insatsen denna höst. 

F 10. Henriks rader. 
Sista seriematchen spelade vi mot Uppåkra IF och det blev spännande, vi tar ledningen med 1-0 
ganska tidigt i matchen. Vi har många lägen där vi kan utöka ledningen men bollen vill inte in i mål och 
istället kvitterar Uppåkra IF i mitten av andra halvlek. När det återstår några enstaka minuter av 
matchen gör våra motståndare ytterligare ett mål och vår första förlust för säsongen är ett faktum. Men 
tjejerna gör återigen en riktigt bra match och hela laget har utvecklats på ett positivt sätt den här 
säsongen. 
 
P 10 Svart och Vit. Richards text. 
Tung helg för P 06 med två förluster. Förlust i lördags med 4-5 mot IF Lödde med många missade 
chanser och lite oflyt. Värre var det på söndagen mot Kyrkheddinge IF där vi inte alls kände igen våra 
killar som hängde med huvudet och inte alls var uppe på tå, i något skede av matchen. Förhoppningsvis 
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första och sista gången detta händer och vi hoppas få tillbaka våra krigare i gammal god form till 
fredagen då vi möter Kvarnby IK i säsongens sista utematch.  
 
P 9 Svart. Niclas text. 
Lördagsmatch mot Furulunds IK 5-3 förlust. 
En jämn match där vi såg trötta och omotiverade ut. Efter halvlek så spelade vi upp oss och gjorde 
snygga mål. Furulunds IK hade en duktig målvakt som avgjorde till deras fördel. Vi är mycket nöjda över 
killarnas insatser i serien med endast 2 förluster.  
 
P 9 Vit. Jims text. 
Sista matchen i 7 – manna serien hemma mot Furulunds IK. I början av matchen var det mycket 
bolljagande där inget av lagen fick till ett ordentligt spel. Efter ungefär halva matchen börjar vi få igång 
spelet och Furulunds IK fick jaga boll. En av anledningarna till att vi kunde ta över matchen var att vi 
hade en betydligt bredare trupp vilket visade sig när tempot ökade kunde vi rotera mittfältare som var 
trötta till friska backar som klev fram och höll uppe tempot på mittfältet vilket gjorde att vi tog över mer 
och mer. I slutet av första halvlek leder vi med 4-0 och har dessutom missat 5 friläge. I andra halvlek 
kommer Furulund tillbaka och gör 2 snabba mål, därefter står matchen och väger en del, innan vi 
punkterar tillställningen med ett femte mål. Slutresultat 5-2. 
  
Summering av 2016 blev bättre än vad vi hade hoppats på. Spel med ett år äldre i 7-manna för 
stimulans och utmaning till en del spelare och två lag i 5-manna där målsättning var att ge ansvar till 
spelare som tidigare ”litat” på andra. I 7-manna fick vi 25 spelare i matchprotokollet med ett facit på 15 
vinster, 1 oavgjord och 2 förluster, med målskillnad på 105-27. I 5-manna summerar vi till 31 vinster, 4 
oavgjorda och bara 1 förlust, målskillnad på 201-58. 
Vi är mycket nöjda med året, både resultatmässigt men framförallt utvecklingen av spelarna! 

 

  


