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 Staffans sammanfattning vecka 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Då har de 3 första seriematcherna spelats och först ut Herrar A borta mot Lunds SK uppflyttade från 
division 5 2015 och tyvärr en käftsmäll modell större och 6-2 till LSK. 
1-0 genom Mattias Jönsson i matchminut 10, men snabb kvittering och 3-1 till LSK i halvlek. Debutanten 
Hampus Runefjord född 00 reducerar till 2-5 i matchminut 77.  
5 varningar i första matchen inte bra och sist i tabellen, hoppas denna placering var både första och 
sista för säsongen. Lunnarps BK hemma på lördag och snabb revansch önskas.  
  
Damer A. 
Dam A - Hardeberga BK/Harlösa IF: 5-1 (2-1)  
Premiärseger i lokalderby. (Stefan Jönsson) 
Seriepremiär, lokalderby samt invigning av nya läktaren på Sandbyvallen dvs. många händelser på en 
och samma gång. Efter läktarbranden i december 2014 då den fina träläktaren brann upp/ner till 
grunden så känns nu äntligen Sandbyvallen intakt igen! Jättebra jobbat alla som varit involverade såväl 
praktiskt som ekonomiskt för att återskapa läktaren som för dagen var välbesökt med först match för 
Herrar A (seger 5-0!) och sedan Dam A. Mellan matcherna invigdes nya läktaren genom bl.a. "klippa 
bandet -ceremoni" och ingen mindre än Sten Svensson höll i saxen!! Gällande fotbollen och premiären 
så var det alltså lokalderby mot Hardeberga/Harlösa och som alltid är det lite x-tra spänning i och kring 
dessa matcher. Dessutom första tävlingsmatchen för säsongen dvs. man vet inte riktigt var man står så 
då blir det naturligtvis ofta nervöst och lite spänt och så var det också inledningsvis i denna matchen. På 
matchgenomgången pratade vi bl.a. om "full fart och högt bolltempo" men det blev ändå lite försiktigt 
och trevande samt att vi såg en del ageranden som vi inte sett i träningsmatcherna, både bra och 
mindre bra saker. På intet sätt någon kritik åt dom som sköter planerna (planerna är betydligt bättre i år 
än vad dom brukar vara så här års) men naturligtvis är underlaget lite ojämnt vilket bl.a. innebär 
problem att ha högt bolltempo men det är ju lika för båda lagen brukar det väl heta. Inledningsvis skapar 
vi ett antal fasta situationer men det är först efter ca 20 minuter som vi, just på en fast situation, 
"nickbombar" in 1-0 målet vilket kändes riktigt skönt! 2-0 (skott från distans) kommer efter ytterligare ett 
par minuter och axlarna sjunker ner ett par centimeter på både spelare och ledare. Vi fortsätter äga boll 
och skapar lägen för 3-0 men istället slarvar vi och bjuder in Hardeberga/Harlösa i matchen dvs. 
reducering till 2-1 strax före pausvilan. Lite dämpad stämning i halvtid men upplever ändå att vi har 
läget under kontroll och att matchen bara SKALL vinnas! 2:a halvlek startar med full fart och när vi når 
matchminut 47 har vi ökat ledningen till 4-1 efter två fina mål. Vi gör vår bästa period under första ca 20-
25 minuterna i 2:a halvlek då vi trycker på ganska ordentligt och vi gör även 5-1 under den perioden. 
Matchen naturligtvis stängd även om tjejerna från Hardeberga/Harlösa fortsätter kriga på matchen ut. 
Även om spelet inte riktigt stämde för oss så får man väl ändå säga att det var en rättvis och stabil 
seger med ett antal riktigt snygga mål som gav 3 poäng i premiärmatchen vilket känns riktigt gött!! 
Personligen tror jag att årets serie kommer att bli betydligt jämnare med "fler topplag" jämfört med förra 
årets serie. Nästa match hemma på Sandbyvallen mot Lunds BOIS, lördagen den 16/4 kl. 13.00!!  
  
Damer U. 
Södra Sandby IF/Veberöds AIF-Stattena IF 1-1. 
Årets första match på Romelevallen i går kväll och förhoppningsvis en text från matchen senare i 
veckan. 
  
Knattestart. 
Rekord tidig knattestart detta år och därför glädjande att se fullt med knattar/knattor på plats denna 
lördag. Strax under 20 i alla 4 åldersklasserna F 10/F11, P 09, P 10 samt P11 + 26 knattar i P 08 som 
tränar på Svalebo detta år. Kul med alla nya knattar men i år var undertecknad mest intresserad av hur 
många knattor som skulle komma med vårt nya koncept att skilja på knattar och knattor direkt och nu ca 
20 knattor i de yngsta åldersklasserna 10 och 11. Flera "kändisar" bland föräldrarna och "gamla" VAIF 
spelare nu med sina döttrar i träning.  
Marcus Larsson med sambon Madeleine Nilsson med dotter, Daniel Döhle med dotter och åter i 
Veberöd efter flera år boendes i Malmö har Christian Ahldin flyttat "hem" och dottern i träning.  
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Spännande och en härlig stämning bland tjejerna och en tjej född 12 dvs. 4 år underbar att beskåda lite 
större än bollen haha. 
Hopps att de 2 yngre tjejerna som ledare i Ida Ekenberg samt Ronja Mårtensson inte skrämdes av 
uppdraget som inte är av den enklaste uppgiften med 40 till 50 föräldrar långt inne på planen. Nästa 
lördag ska undertecknad och Roger Sjöstedt be alla flytta sig ut från gräsmattan. 
  
Träningsläger för P 00 och Joakims text. 
Lång helg för P16 truppen som började träningslägret i Veberöd på lördagsmorgonen kl. 9:00 med 
blandat teorigenomgång och träning på naturgräset samt konstgräset på Svalebo. 
Mellan 23-24 spelare närvarade 
Riktigt bra uppslutning, någon sjuk och bortrest men annars samtliga på plats. 
Fokus på teambuilding samt lag och klubbkänsla, något som vi kommer att jobba vidare med. 
Lördagen avslutades med korvgrillning. 
 
Söndagen startade även den kl. 09:00 med teorigenomgång på Svaleboskolan med fortsatt träning på 
konstgräset. 
Söndagen avslutades med två matcher, den första kl. 13:30 mot Kulladals FF ett tufft motstånd i ett lag 
som spelar i P17 region div1. 
Vi är riktigt nöjda med utgången och det märktes att killarna lyssnat under helgen och även lyckats få ut 
det i spelet, resultat 2-2 är ett riktigt bra resultat. 
Den andra matchen kl15:00 spelades mot Ystad IF också här ställer vi upp mot ett riktigt bra motstånd 
och vi lyckas jobba oss in riktigt bra i matchen och vinner många bollar. 
Resultatet 3-3 är vi jättenöjda med och verkligen kul att se grabbarna ge allt. 
 
Nu startar serierna på fredag 15/4 med hemmamatch i mellersta serien och söndag 17/4 bortamatch 
mot Ängelholm. 
  
Träningsläger för F 04/05 och Jennys text.   
I fredags inledde F 04-05 sitt träningsläger med att äta pizza på puben.  Därefter väntade två timmar 
inne i hallen. Alla tjejerna trodde att vi skulle träna fotboll, och blev glatt överraskade när de såg att vi 
hade byggt upp en Ninja Warrior bana! Banan innehöll allt från armgång, balans, klättring, pendling i 
lianer till den fruktade väggen. Vi hann även med gruppövningar med fokus på samarbete samt att 
komponera två nya lagramsor. Efter övernattning på fritidsgården väntade träningsmatcher på 
konstgräset. Svårt att få tag i motståndare av olika anledningar och det slutade med två internmatcher 
mot P05 och F 06/07, stort tack till dem för att de kunde ställa upp med kort varsel.  
Fokus i båda matcherna på passningar och att vårda bollen. I matchen mot F06/07 matchade vi våra 
05: or & de tjejer som precis har börjat spela fotboll.  F06/07 fick ihop åtta tjejer så våra 04: a målvakter 
stod varsin halvlek i deras mål. En bra match för våra nya tjejer så att de fick en chans att hålla 
sina positioner. Tycker att båda lagen spelade fint passningsspel och fick upp ett bra tempo.  
I matchen mot P05 ville vi att tjejerna skulle få en rejäl konditionsutmaning och det fick dem! 3x25 min 
mot de snabba och tekniska killarna var en rejäl genomkörare.  Vi hoppades på lite hårt spel också och 
det levererade både tjejerna och killarna, det var tom så hårt att en av tjejerna bröt armen!   
Lägret avslutades med lunch och sedan var det dags för föräldrarna att hämta hem sina trötta och 
fnissiga tjejer.  
Stort tack till domaren Hampus Isberg för en bra insats!  
Stort tack även till alla föräldrar som gjorde att lägret kunde genomföras.  
Och sist men inte minst tack till alla våra härliga tjejer som ger oss så mycket glädje och ork att vara 
deras tränare! 
Nu ser vi framemot att serierna ska dra igång! 

Träningsläger för P 04 och Henriks rader.  
Här kommer några rader från vårt läger. Det funkade helt otroligt bra, vilket det alltid gör med dessa 
killarna! 

Vi samlades på lördagen kl. 08.30 vid Scoutstugan. Sedan promenad till Svalebo för träning. 1 ½ h i 
härligt väder och ett bra pass! Efter dusch och lunch gick vi till vår aktivitet – klättervägg. Killarna (och 
ledarna) tyckte detta var superkul! Innan kvällsmaten hann killarna med att vara ute och härja i det 
härliga vädret och gå en tipsrunda. Efter att ha ätit grillade hamburgare ute så fortsatte killarna att hålla 
igång… Vi ledare satt och njöt! Killarna var ute tills det blev mörkt… Helt otroligt hur de kan vara igång 
och hitta saker att göra, utan ipads, TV mm! Vid 23 tiden sov alla och de sov gott J. Efter frukost åkte vi 
till S Sandby för 2 matcher. Det blev två jämna matcher där killarna verkligen fick kämpa. Det syntes 
klart att flera var trötta, både fysiskt och mentalt. Vi hade hjälp av P05 killar som hjälpte oss. Tack! Efter 
dusch och hemfärd så avslutades lägret. 
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Vi hade ett helt fantastiskt 1 ½ dygn ihop! Killarna skötte sig helt perfekt och hade riktigt kul. Fokus var 
på läger, inte träning, men så mycket som de rörde sig så blev det nog allmän-träning J. 

Träningsmatcher.  
Träningsmatch P02 mot Vellinge IF 

Ett stort steg framåt mot förra veckans match trots förlust med 2-1. Igen hamnar vi i underläge med 1-0 
men kommer igen och Liam M kvitterar på ett snyggt frisparksmål. I andra halvlek gör Vellinge 2-1. 
Resten av halvleken kämpar vi på men får inte in kvitteringen. Har en boll inne men blir avblåst för 
offside. Beröm till alla killar som kämpa bra idag och även beröm till domaren Viktor Moberg 
  

P 07 och Martins rader. 
Vi hälsade två st. Oxie SK-lag välkomna till Svalebos Konstgräs för att spela totalt fyra matcher. Vårt 
ena lag blandande och gav; stundtals riktigt bra passningsspel blandades med slarv där killarna inte 
gjorde jobbet ordentligt, särskilt när vi ledde matcherna. Inställningsfråga? Vi var dock det bättre laget, 
vilket resulterade i två segrar med 4-2 respektive 3-2. Det andra laget höll däremot en jämnare nivå. När 
vi väl började våga gå på skott öppnade det upp sig och vi kunde vinna båda matcherna komfortabelt 
med 4-0 och 2-1(här släppte vi in reduceringsmålet i matchens sista spark, så det hann aldrig bli 
spännande). Eftersom vi har haft en hel del försvarsproblem i 7-manna var fokus i dessa matcher på 
defensiven. Utan tvekan ett steg i rätt riktning. Skönt med vinst i samtliga fyra matcher så här helgen 
innan seriepremiären. Vi vill också passa på att tacka P08 för lånet av deras härliga och skickliga killar. 
Eftersom vi endast är 16 st. i vår trupp hade vi fått svårt att få ihop två lag i vårens tränings-och 
cupmatcher utan deras hjälp. 

P 08 och Jims rader. 
Genrep inför 7-manna premiär nästa helg och tufft motstånd mot Trelleborg på Vångavallen. De har en 
trupp på nästan 40 barn och kom till start med 20 spelare precis som vi. Två tuffa matcher där vi i den 
första matchen i inledningen skapar mycket chanser men får inte utdelning. Efter den första vågen 
börjar de komma in i matchen och vi ser flertal gånger att vi tappar boll och de gör snabba omställningar 
där de spelar sig fram till målchanser med 3 passningar. Man får lyfta på hatten för det laget som var 
bättre för dagen, slutresultat 1-6 i första matchen. I den andra matchen styr vi fullständigt rakt igenom 
men slarvar i avslut samtidigt som deras målvakt var mycket duktig. Lärdom från den första matchen 
tog vi med oss och spelade ett enklare spel med fler passningar framåt än i sidled. Matchen slutade 1-1 
men här borde vi vunnit med ett par mål. Mycket kul att vi fått en så bra relation med tränarna i 
Trelleborg och redan nu bestämt att vi spelare igen till sommaren när vi har träningsläger. 

Ungdomsserier. 
Till helgen startar alla ungdomsserier upp och föreningen i spel med 21 lag inräknat seniorlagen. Endast 
Herrar B, P 11 Svart samt de 4 lagen i IF Löddes knatteserie som får vänta en vecka till. 

Hörs på fredag./Staffan 

 Hälsn. Staffan 

 


