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 Staffans sammanfattning vecka 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
Påskhelgen är slut och vi närmar oss seriestart med stormsteg. En del träningsmatcher spelade och 
även ett par lag i cupspel och nedan en redovisning från nästan alla spelade matcher under 
påskhelgen. Hoppas på ett par referat till som redovisas på fredag. 
  
Träningsmatcher. 
Damer A Södra Sandby IF och Stefans text. 
Dam A - Dösjöbro IF: 0-1 (0-0)  
 
Avslagen tillställning. (Stefan Jönsson) Efter förra veckans fyrverkeri mot Lunds BOIS så var iallafall 
mina (Stefans) förväntningar/förhoppningar om en bra match från vår sida ganska höga inför dagens 
träningsmatch, speciellt när det dessutom var förra årets seriekonkurrent Dösjöbro IF som var på besök 
i Veberöd. Soligt och förvisso lite blåsigt men ändå perfekta yttre förhållanden för fotboll! Hade förväntat 
mig full fart från båda lagen men detta blev en konstig match dvs. ingen riktig intensitet, ingen riktig 
kamp utan det såg mer ut som "skuggboxning" i princip hela matchen och jag förstår inte riktigt varför? 
För lång PÅSK ledighet? Prestige? Rädslan att förlora större än viljan att vinna? Hur som helst så 
inleder vi matchen bäst och vaskar fram ett par riktigt bra målchanser som Dösjöbros målvakt göra fina 
räddningar på. Dock får vi inte till spelet i offensiven bl.a. pga. för lite rörelse utan boll, för mycket slarv i 
passning/mottagning men kanske framförallt pga. för få initiativ att åstadkomma något. Säger inte att vi 
inte ville men det såg segt och osynkat ut på något sätt och frågan är varför? Defensivt släpper vi dock 
inte till många farligheter under 1:a halvlek men vi får jaga alldeles för mycket boll under sista kvarten (i 
1:a halvlek) för att det skall kännas OK. Givetvis bra att man får träna på det också men inte pga. eget 
slarv som ofta var anledningen till att vi fick "ragga" boll. Vi pratar om detta i halvlek men det ger ingen 
direkt förändring. Dösjöbro tar dessutom ledningen med 1-0 tidigt i 2:a halvlek men trots mål i matchen 
så fortsätter ändå det halvsega agerandet dvs. "skuggboxningen". Dösjöbro kan rulla runt bollen (ofta 
en bit in på vår planhalva) i makligt tempo utan att det egentligen händer så mycket och så ser i princip 
2:a halvlek ut förutom under den sista kvarten då vi vid ett par tillfällen spelar oss fram till några 
halvchanser och fasta situationer. Absolut ingen katastrof (kan man använda den termen i 
idrottssammanhang?) att förlora med 0-1 mot Dösjöbro men vår insats var inte godkänd idag och det 
tror jag att samtliga spelare och ledare i truppen instämmer i och vi VET att vi kan MYCKET bättre eller 
hur!?!! Nu tänker vi tillbaka till träningslägret (dvs. vad vi enades om), full fokus och stenhårt jobb på 
träningarna inför seriepremiären som bara är knappt två veckor bort!:) Genrep på lördag (2/4 kl. 13.00 i 
Sandby) då Borgeby FK står för motståndet! PS En kommentar från åskådarplats: "Både Benny och du 
(Stefan) satt ner på bänken i princip hela 2:a halvlek och det har jag inte sett tidigare.....".  
 
P 16 och Bosses referat. 
VAIF P 00/01 mötte igår onsdag den 23/3 TFF i en träningsmatch. Matchen höll mycket hög kvalitet och 
ett storväxt TFF spelade en intensiv, fysisk och aggressiv fotboll. Detta till trots hade samtliga deras 
spelare höga individuella färdigheter med få tillslag i den offensiva rörelsen samtidigt som de i sitt 
försvarsspel utsatte oss för en hård press 
Glädjande nog så klarade vi av att matcha detta tack vare ett stort engagemang präglat av hjärta och 
mod i kombination med ett laguppträdande som bådar gott inför framtiden.  
Då vi i VAIF totalt skulle matcha 20 spelare hade bestämt att matchen skulle spelas i tre "halvlekar".  
I första perioden blev vi inledningsvis mycket stressade i vårt anfallsspel, då vi inte är vana vid att bli 
utsatta för en så snabb och hård press som TFF utsatte oss för, men i takt med att tiden gick tog vi oss 
mer och mer in i matchen. Vi lyckades också efterhand själva få till ett bra och varierat 
anfallsspel kombinerat med att vi också utsatte dem för hård press i vårt försvarsspel. Även om TFF 
inledningsvis ägde mycket boll så försvarade vi oss bra och på slutet av "halvleken" hade vi jämnat ut 
spelet och den slutade 1-1 efter att Mateusz kvitterat med en klockren frispark rakt upp i krysset! 
I takt med att vi sedan bytte in spelare, och därmed tvingades att byta position på ett antal spelare, så 
blev vårt spel lite lidande på det. Det ska dock sägas att samtliga spelare gjorde mycket bra ifrån sig 
vilket känns betryggande inför framtiden då vi arbetar för att lagets uppträdande och spel inte ska 
påverkas alltför mycket av vilka spelare vi har tillgång till utan alla spelare ska känna sig trygga i vår 
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spelidé. Domaren satte ribban högt och tillät tuffa närkamper vilket är nyttigt att erfara. På andra halvan 
av matchen fick vi också uppleva ett psykiskt spel på hög nivå som vi inte är vana vid men som vi 
klarade av på ett bra sätt.  
Efter en väl genomförd match blev slutresultatet 3-1 till TFF.  
Sammanfattningsvis var detta en mycket nyttig och lärorik match som vi kommer att ha mycket nytta av 
i framtiden om vi drar lärdom av de olika delarna som matchen innehöll i såväl anfalls- som 
försvarsspel. 

Matchrapport från F 04-05: och Jennys rader. 
Annandag påsk och vi åkte till Lödde med ett lag för att delta i deras Tjejkickoff.  I gruppen mötte vi 
LB07, Stattena IF och Furulund IK.  

Första matchen spelade vi på en tung gräsplan i strålande sol resten på konstgräs. 
Det var spelsugna tjejer vi hade med oss idag och i matchen mot LB07 för vi spelet hela matchen och 
skapar många målchanser och till slut lyckas vi även göra mål. I andra matchen mot Stattena stöter vi 
på ett lag som spelar väldigt fysiskt och pressar högt upp i plan.  Matchen är väldigt spännande och 
med bara några minuter kvar petar vi in bollen i mål! Tredje matchen mot Furulund blir svårspelad pga. 
att de inte lämnar sin planhalva!  Trångt med sex försvarare som går med bollen.  Men till slut rullar 
bollen in i mål fem gånger om. Vi vinner vår grupp och får möta Trollenäs i semifinalen, en nervös 
match med många chanser från vår sida och några heta från Trollenäs.  Återigen lyckas vi peta in 
bollen med bara två minuter kvar!  I finalen ställs vi mot Borgeby, som spelar fantastiskt fin fotboll. Vi 
står upp jättebra och gör en bra match, men tyvärr får vi inte in bollen och Borgeby står som segrare.  
Vi är jättestolta och nöjda med vår 2: a plats och framförallt med alla tjejernas inställning och prestation 
under hela cupen. 

Fantastiskt att se deras utveckling och laganda! 

P 11 och Andreas text. 
Annandag påsk med träningsmatchsammandrag mot Tomelilla IF och Sjöbo IF samt en internmatch. 
Riktigt bra insats då vi spelade jämt i första två matcherna trots en man mindre i ena laget samt utan 
avbytare i andra laget.  
Detta efter att våra lag tunnats ut pga. återbud samt två akut magsjuka under första matcherna. Vi fick 
snabbt låna in fyra bra 06:or (tack för hjälpen!) och de resterande matcherna genomfördes utan alltför 
många trötta spelare.  
Sammanfattningsvis bra spelmässigt samt riktigt bra inställning! 

P 07 och Martins text. 
Påskacupen i Borgeby på Långfredagen: Spel med två jämna lag och fyra inlånade 08:or. På 
programmet stod 3 matcher vardera. Lag Svart mötte Bjärreds IF 2, LB07 och Kyrkheddinge. Första 
matchen fungerade spelet väl och slutade med en övertygande seger. Dessvärre var position-och 
passningsspelet som bortblåst i båda avslutande match följaktligen två klara förluster. Spelet utan boll 
fungerade inte alls. 
 
Lag Vit mötte Ramlösa Södra, Bjärreds IF och Helsingborg City. Killarna gjorde tre riktig bra matcher, 
höll sina positioner och jobbade för varandra. Seger första matchen, tyvärr uddamålsförlust i en mycket 
jämn match mot Bjärred(brukar inte gnälla och skylla på domaren, men här var han alldeles för passiv 
och bidrog dessvärre till slutresultatet) och avslutade sedan med en storseger i sista matchen. 
  
Hörs igen på fredag och nu för våra seniorlag sista träningsmatchen innan seriestart. 
  
Hälsn. Staffan 
 


