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 Staffans sammanfattning vecka 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
En sammanfattning från de flesta av helgens matcher. 3 DM matcher och fortfarande har Damer Södra 
Sandby IF samt Herr juniorer chansen att vinna sina grupper och gå vidare till nästa omgång. P 16 stått 
över gruppspelet efter sin fina säsong 2015 i P 15 Gr A och seedats. 
Kommer in nu i nästa omgång av DM.  
  
2 spännande matcher väntar i helgen och Damer A möter gruppettan Lunds BOIS på konstgräset 
i Veberöd på måndag 21 mars kl. 19.15 och Herr Juniorer till Sjöbo och då vet alla att här får laget inget 
gratis. Match lördagen 19 mars kl. 15.00. 
  
På undertecknads fråga till Jonas Adolfsson om hur matchen var för Herrar A och deras bortamatch i 
fredags mot Staffanstorps GIF förlust 3-2 fick undertecknad detta svar. 
Tyvärr ingen höjdare, varken för oss eller Staffanstorps GIF. Visst fanns det några ljusglimtar. Bl. a att 
Ted avlossade stora kanonen vid ett antal tillfällen som kunde gett oss något mål till. Men det gav oss 
ett mål i alla fall. Största problemet för oss tror jag att deras ganska snabba omställningar var. Tyvärr så 
känns det som att fjorårets problem med försvarsarbetet kvarstår inte bara backlinjen utan hela lagets 
försvarsspel. 
  
Leif o Lars-Olof kommer nog att hitta en lösning på detta problem till sist förhoppningsvis. 
Laguppställning: Wilhelm Walaker (målvakt från Älvsborgs FF), Simon Holmström, Henrik 
Andersson, Jakob Mattsson, Adam Kristensson, Hampus Runefjord, Ted Petrusson, Filip Qvist, Daniel 
Kumlin,(från Lyckå FF, div 4 i Blekinge), Mattias Jönsson, Oliver Jönewi.  
Avbytare. Bengt Mattsson, Tobias Grahn (från Axvalls FF i Skövde), Viktor Moberg och Yuh Edwin 
Song (från FK Africa, div 7 i Malmö). 
  
Matchreferat: 
Hammenhögs IF - Dam A: 2-6 (1-2)  
Förvånande och oväntat. (Stefan Jönsson) 
Träningsmatch i vårväder på Korsavads IP i Simrishamn där motståndet var seriesuveränen från förra 
säsongen dvs numera division 1 laget Hammenhögs IF. Hade förväntat mig att det skulle se ut som det 
brukar i matcherna oss emellan dvs kamp i 90 minuter men den uteblev nästan helt. Vi inledde matchen 
lite nervöst och osäkert och vår målis fick göra ett par fina ingripanden men efter ca 25-30 minuter så 
var det nästan bara SSIF som hade bollen och så såg det ut i princip resten av matchen. Vi hamnade 
förvisso i underläge 0-1 men kunde ganska snabbt både kvittera och ta ledningen med 2-1 som också 
var resultatet i halvtid. I pausvilan pratade vi bl.a. om att jobba tillsammans i defensiven och att 
synkronisera lagdelarna då vi sätter press vilket gav väldigt bra effekt. Vi hade väldigt mycket boll i 2:a 
halvlek och när vi tappade bort bollen så tog vi tillbaka den igen ganska snabbt dvs vi lyckades stressa 
Hammenhög till många enkla misstag vilket för mig var förvånande och oväntat. När vi gör 3-1 så 
kändes det nästan som att Hammenhög gav upp och vi vinner 2:a halvlek med 4-1 och det kunde 
faktiskt blivit mer än 6-2 som slutresultat. Gött att se vilken energi det blir när vi får in ett par baljor dvs 
spelglädjen lyser och vi rör oss både med och utan boll på ett jättebra sätt! Tänk om vi kan få till det 
självförtroendet och modet att våga även när det står 0-0 eller om vi ligger under! Där har vi något att 
jobba med! En skön seger mot tidigare seriekonkurrenten Hammenhögs IF.  
  
SIF/VAIF - Tågarps AIK: 5-0 (2-0)  
Revansch i DM. (Stefan Jönsson) 
Efter förra veckans DM -gruppspelsmatch mot IFK Malmö (som slutade 0-0) så hade vi ett litet 
eftersnack där jag tror att alla var införstådda med att inställningen inför och under den matchen inte var 
OK. Ungefär samma matchmässiga förutsättningar inför matchen mot Tågarp dvs ett lag som, precis 
som IFK Malmö, är ett lag som spelar i en lägre division än vi men denna gången var det ingen som inte 
hade "knutit skorna" då matchen startade. Vi pratade om att vi redan från början måste vara redo samt 
att hålla ett högt bolltempo med mycket rörelse på såväl boll som fötter. Vi lyckades väl sisådär i 
inledningen och det dröjde ca 25 minuter in i matchen innan vi fick hål på Tågarp. Innan dess hade vi 



 2 av 2

dock skapat många bra lägen men utan att riktigt få till avslut eller sista passningen. 1-0 och 2-0 
kommer ganska tätt och vi har 2-0 i paus. Vi tvingas till något oplanerat byte men även några planerade 
spelarbyten i halvtid. Farten i spelet blir bättre och vi ökar på till 3-0 tidigt i 2:a och matchen känns 
punkterad. Vi rullar runt bra, självförtroendet ökar och vi vågar spela ut och vi skapar en mängd chanser 
där vi borde gjort ytterligare ett par baljor. Matchen slutar med seger 5-0 och nu väntar gruppfinal 
hemma mot Lunds BOIS måndagen den 21/3 kl. 19.15 på Svalebo konstgräs i Veberöd. 

  
Juniorlaget och Lars-Göran Mobergs text. 
Vi som trotsade det kyliga marsvädret i söndags och befann oss på Svalebo fick se en småtrevlig DM-
match mellan VAIF och FC Trelleborg 1-0. Båda lagen hade varsin seger med sig in i andra 
omgången och det kändes redan från början att detta var en match som gällde gruppsegern, det var 
ingen som ville vika ner sig och man tryckte till ordentligt i närkamperna. Första halvlek präglades mest 
av kamp på mittfältet och det skapades inte många målchanser. De få som dök upp stod hemmalaget 
för medan Trelleborg skapade ett 10-tal hörnor och på så vis fick de stundals ett litet tryck mot 
Veberödsmålet. Trots att några trelleborgare mätte 1,90 i strumplästen och lite till, så blev det dock 
aldrig direkt farligt i samband hörnorna. Andra halvlek blev i stort sett en kopia på den första. Mycket 
kamp på mitten, få målchanser och ett hörnövertag för Trelleborg. Enda skillnaden var dock att VAIF i 
mitten av halvleken lyckades rulla in en boll som senare skulle visa sig även bli ett segermål. Efter en 
friskspark från högerkanten damp bollen ner vid straffpunken, och ur röran kunde Mateusz få tag i 
bollen och rullade den sakta, sakta in vid målvaktens vänstra stolpe. 

Sammanfattningsvis kan man väl säga att det var en jämn match som egentligen kunde ha slutat hur 
som helst, men med tanke på den taktiska väl genomförda matchen från VAIF-killarnas sida så tycker 
jag nog att slutresultatet var tämligen rättvist.  Det går inte att plocka ut några enskilda spelare efter en 
sådan match, utan detta var en gedigen lagseger rakt igen. Är det något man kan förbättra till nästa 
match så är det möjligtvis anfallspelet. Nu anföll man i stort sett en och en eller två och två. Detta blev 
alldeles för enkelt motståndarna att plocka udden av dessa anfall. Man måste våga fylla på med en eller 
två spelare till för att kunna hota på allvar. 

Nu har killarna allt i egna händer och behöver ”bara” 1 poäng borta mot Sjöbo för att säkra 
gruppsegern. Men att åka till Sjöbo och plocka poäng är inte det lättaste, av någon anledning verkar det 
som om Sjöbo tänder till lite extra när VAIF står på andra planhalvan. 

P 14 och Stefan Perssons rader.  
Dagens DM-match var mot Södra Sandby IF som vann sin första match med 6-0. Efter 1-6 i första 
matchen så var vi nog lite nervösa att det skulle rinna iväg bakåt igen. Men redan från första stund så 
var det full fart framåt. Vi rullade boll, hitta ytor och tog oss fram gång på gång och skapade bra 
chanser. När vi jobbade försvar så låg vi rätt i positionerna och gjorde det svårt för motståndarna. 
Tyvärr så gör Sandby mål på alla sina tre chanser och matchen slutar 1-3. Men trots underläge i hela 
matchen så gav vi inte upp, spelade riktigt bra fotboll och skapade bra chanser men hade inte den lilla 
turen som behövs ibland.  

P 08 och Jim Gustafssons text. 
I söndags spelade vi årets första träningsmatcher. Matcharena var Genarps IF som bjöd in till ett 
dubbelmöte där båda föreningar ställde 2 jämna lag så totalt blev det 4 matcher för dagen. Stundtals var 
det lysande spel från våra grabbar, och vi gick hem med 4 vinster och en total målskillnad på 44-3. 
 
Hörs igen på fredag. 
Hälsn. Staffan 
 
 

 
 


