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 Staffans sammanfattning vecka 20 
 
 

 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Åter en helg full med fotbollsmatcher och som vanligt en blandad kompott av resultat. 
 
Damer A en otroligt bra vecka med 3 segrar på 8 dagar och årets första seriefinal väntar på lördag 
borta mot obesegrade Hammenhögs IF. 
 
Herrar A däremot ytterligare en förlust med hela 6-1 mot Vejby IF som inte gjort några mål i de 3 
tidigare matcherna och nu har VAIF hamnat i ett tidigt utsatt läge med 3 poäng av 12 möjliga och en 
bättre start hade undertecknad hoppats på. 
Match igen redan på torsdag Kristi himmelsfärds dag kl. 14.00 på Romelevallen och IF 
Limhamn/Bunkeflo väntar idag ett lag som nästan är ett juniorlag med 4 till 5 98:or i startelvan och 
kommer naturligtvis att få det tufft i årets serie. Stora förhoppningar på den första "trean" på 
hemmaplan. 
Ännu en gång ett Malmö lag som siktade högt men till sist kom verkligheten ifatt föreningen och en tom 
börs och från att varit nära att kvala från Superettan för en 6 till 7 år till Allsvenskan nu nere i division 3.  
Satsningen kostade för mycket. Vi känner igen det i flera Malmö klubbar som Lilla Torg FF och IFK 
Klagshamn, nu tillbaka i småklubbsvärlden. 
Läser att sportchefen i Limhamn/Bunkeflo Johan Anderberg fick hela Damtruppen med signade kontrakt 
2015 för samma summa som 3 spelare i Herrlaget hade för ett antal år sedan.  
  
Längre har jämlikheten inte nått här eller överhuvudtaget i fotboll, men nu en större satsning på Dam 
jämfört med Herr i denna förening och en fin andra placering i Elitettan för deras Damlag för stunden. 
 
Herrlaget trupp till matchen 14/5  
Tintin Weichbraun, Axel Rosberg, Alexander Fredriksson, Markus Larsson, Filip Qvist, Christan 
Svensson, Kristoffer Lindfors, Oliver Jönewi, Mattias Jönsson, Magnus Hommel, Philip Ohlsson, 
Viktor Björk, Viktor Rosberg, Erik Roslund, Tobias Karlsson, Nicolai Paradis, Jakob Mattsson, 
Adam Ravn. 
 
En stor Cup Helg väntar och undertecknad ej helt uppdaterad på hur många lag i föreningen i spel och 
ser gärna några rader efter helgen från alla. 
 
Dessa lag i spel dock; 
BIF-Cupen i Bjärred. 3 lag i P 07 (födda 08). 
Cupen mot Rasism och MFF som arrangör. F 12 samt P 12 i gruppspel i Ystad. 
Tjejcupen i Staffanstorp. 2 lag i F 9 samt 1 lag F 12. 
Kan finnas fler lag från föreningen i spel men för undertecknad okänd i så fall. 
  
Ett trevligt inslag som inte alltid behöver handla om fotboll och alla killarna i P 12 med ledare, föräldrar 
samt syskon på lördag och en härlig dag på Bakken i Köpenhamn. Ha en bra dag tillsammans! 
  
Ha en skön långhelg alla, men skattefolket jobbar även på fredag så att ni får era skattepengar en 
vecka in i juni haha och även en något mindre rapport på fredag och hoppas kunna skriva 3 poäng till 
Herrar A i torsdagens hemmamatch./Staffan 
  
Matcher i veckan. 
 
http://www.cumap.eu/calenderonweb/visakalender.php?Knr=460&Grp=0  
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Helgens alla matchrapporter. 
  
Herrar A. Fredriks text. 
”Idel solsken ger öken” sägs det. Men efter de två senaste insatserna skulle vi verkligen må bra av lite 
solsken. Förlust med 6-1 mot ett lag som fram till vår match inte gjort ett enda mål. Det är inget annat än 
bedrövligt. Hur som helst, så här gick det till: 
  
Det märktes ganska snabbt att vi mötte ett hungrigt lag som desperat ville ha sina första poäng och 
redan efter en minut hade de skapat sin första farlighet genom sina snabba löpningar. De spelade 
väldigt rakt och så fort de vann bollen slog de en djupledsboll på sina snabba forwards och fyllde på 
väldigt bra från mittfältet. Vi var däremot lite mer omständiga och hade svårt att kontrollera bollen. Dock 
lyckades vi skapa ett par mycket vassa målchanser. Erik Roslund fick ett friläge som målvakten räddar 
och i efterspelet avslutar Kristoffer Lindfors i bra läge, men inget mål. I 20:e minuten kommer Vejby i en 
av sina kontringar och fyller, som sagt, på bra från mittfältet. Ett inlägg från vänster når bortre ytan och 
1-0. I 33:e var det ett inlägg på främre som gav Vejby 2-0. Vi kände då att vi skulle må bra av ett mål 
innan halvtid och det fick vi. Efter deras 2-0 har vi vår bästa period i matchen, med bra tryck mot deras 
mål och fina kombinationer som skapade målchanser. Men det var efter ett inkast av Christian 
Svensson som Mattias Jönsson kunde nicka in 2-1 i 38:e. 
  
I halvtid kände vi att vi nu hade kommit in i matchen och var det starkare laget. Tron på en vändning var 
stor och vi tryckte på bra från början i andra halvlek. Men så i 52:a minuten kom en av Vejbys skickliga 
kontringar då de skapar ett 4 mot 3-läge och gör 3-1. Killarna gav inte upp utan satte återigen högsta 
fart i sin iver att reducera snabbt. Då smällde det till igen. En ny kontring gav Vejby 4-1 bara två minuter 
senare. Detta blev för tungt och vi tappade energi samtidigt som det sprutade spelglädje och löpvillighet 
ur Vejbyspelarna. I 79:e minuten gör de 5-1 på straff som de fick efter en kontring. I 84:e 6-1 på 
kontring.  
  
Vi blev fullständigt avklädda denna blåsiga lördag. Jag känner ändå att spelarna försökte och ville. Men 
ett Vejby i ledning visade sig vara väldigt svårspelade och duktiga. Det positiva är att det redan på 
torsdag är match igen och chans att studsa tillbaka. Det är så klart tufft nu men...”det är i motvind en 
drake lyfter”.    
  
Damer A. Stefans rader. 
Dam A: SSIF - Köpingebro IF: 8-0 (4-0)  
 
Målrik eftermiddag på Sandbyvallen. (Stefan Jönsson)  
Halvtråkigt väder och nästan mer höst än vår denna lördag eftermiddag men bara att gilla läget och 
köra på. Dock lite inombords värme (hoppas jag) hos dom som hejade på hemmalaget då de blåklädda 
tjejerna öste på för fullt från start. Precis som i de senaste matcherna tar vi en tidig ledning men denna 
gång är det extremt då det redan efter åtta minuter står 3-0 på resultattavlan! Vet inte riktigt varför vi 
startar matcherna så bra just nu men några bidragande orsaker kan säkert vara bra uppladdning, bra 
fokus samt bra genomförd uppvärmning. Om målen gav värme bland de blåklädda så gav det troligen 
motsatt effekt hos Köpingebro som såg lite chockat ut. Och inte blev det bättre för de svart/vit randiga 
när SSIF gör 4-0 efter ca 20 minuter vilket också är siffrorna i halvtid. All heder åt Köpingebro som tar 
sig samman och krigar på i 2:a halvlek och skapar ett par riktigt bra chanser bl.a. en superräddning av 
Kajsa som sträckte ut för fullt och tippade bollen utanför stolpen. Istället för reducering, stänger SSIF 
matchen med 5-0 som till slut blir hela 8-0 vilket känns lite väl mycket på vår nivå men vi gör en bra 
match rakt igenom med många fina och långa anfall där alla lagdelarna är med hela vägen från uppspel 
till avslut. Vi visar tålamod i spelet, vågar äga boll och har fin rörelse både med och utan boll. Vi håller 
ihop laget bra och hjälper varandra på ett jättebra sätt vilket är roligt att se. En matchintensiv period är 
nu över och nu återgår vi till det normala schemat gällande träning/match. Jättebra jobbat tjejer men nu 
slappnar vi inte av utan fortsätter med bra träningar så att vi är laddade och väl förberedda på nästa 
uppgift som är på lördag (16/5 kl. 16.30) då vi spelar på Hamondavallen mot serieledarna Hammenhögs 
IF.  
 
Länk till matchrapport: http://www.skaneboll.se/match/?scr=result&fmid=2914160 
 
Damer U. Elins text. 
Storseger mot FC Hessleholm 
FC Hessleholm kom på besök till Romelevallen denna söndag, och det blev inte så spännande som vi 
trodde det skulle bli. 
Inledningsvis var det en ganska jämn kamp, men vi fick in ett par tidiga mål vilket gjorde att vi fick 
övertaget.  
Vi spelar väldigt bra i första halvlek, har fina anfall som resulterar i fler mål. I halvtid står det 6-0 på 
tavlan.  
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I pausen pratar vi om att fortsätta hålla fokus och vi justerar även uppställningen lite för att få lite mer 
folk på mitten. Detta gör att vi får ännu mer övertag och vi gör 5 mål till och slutresultatet blir 11-0. 
Många olika målskyttar vilket alltid är roligt.  
Vi vinner med 11-0, men vi ser fortfarande samma tendenser som de tidigare matcherna. Vi slår bort 
alldeles för mycket passningar, ofta när vi är ohotade och har tid på oss. Det kommer i ett läge då hela 
laget är på väg framåt och vi får göra onödiga omställningar. 
Passning och mottagning är A och O och det måste vi fortsätta jobba på.  
Nästa match är mot Dösjöbro på måndag, och det blir nog en jämn match.  
 
Juniorlag. L-G:s rader. 
En stor trupp kom till start i dagens hemmamatch mot Hyllie IK, så stor att Linerokillarna inte fick plats. 
Storebror Pott, Viktor, var tillbaka efter ett par månaders skadeuppehåll och två nya killar blev spelklara 
i veckan som gick. Om förra veckans förutsättningar var perfekta så var dagens precis tvärtemot; blåst, 
regn från sidan och en temperatur som inte orkade över 10 grader.  Redan vid hälsningsceremonin 
innan matchstart anade man att detta skulle bli en tuff match rent fysiskt, jag tror inte att moståndarna 
hade någon spelare som var under 1.80, vissa närmare en 1.90 och med en matchvikt uppåt 90 
”pannor”. Då kan ni tänka er hur det såg ut när Victor M och Simon K försökte tampas med dessa i 
höjdduellerna, och av någon underlig anledning så kan ni ge er på att varje utspark hamnade just i det 
område där dessa killar befann sig.  

Hyllie IK tog ledningen efter ca 15 min efter en hörna där vi inte får bort bollen riktigt, utan bollen 
kommer tillbaka in i straffområdet igen en och grön/svart spelare kan från nära håll slå in bollen. Vi 
kvitterar 10 minuter senare då Oskar P nickar in en hörna.  Halvleken avslutas något rörigt då Adam 
skadar sig i samband med en Hylliehörna och vi får frispark. Adam är tvungen att bryta med matchen, 
och innan vi har satt in en ny spelare har vi redan satt igång spelet. Hyllie är inte sena på att utnyttja att 
vi saknar en back på högersidan och vänder snabbt spelet där och gör 1-2 efter ett friläge.  Med lite kyla 
och rutin hade vi aldrig behövt sätta igång i spelet förrän att Simon V hade hunnit in på planen och 
kommit i rätt position. Vi får hoppas att man tar lärdom av detta. Andra halvlek blir i stort sett ett 
ställningskrig och en kamp där det inte skapas så många målchanser. Dock har Anton ett ribbskott från 
nära håll och Oskar P ett friläge. I gengäld så har även Hyllie ett ribbskott efter kontring där vi har lyft 
upp mycket folk i motståndarnas straffområde i samband med en hörna. 

Sammanfattningsvis kan man väl säga att resultatet var någorlunda rättvist, egentligen kunde det ha 
slutat hur som helst om man tänker på hur fördelningen av målchanserna var. Med tanke på hur 
framgångsrikt det blev förra veckan när vi gick ner på en trebackslinje i vår kvitteringsjakt, så borde man 
kanske ha gjort detta även idag. Högst betyg idag förtjänar Simon Dittlau tycker jag. Han gjorde sin 
bästa match för säsongen och höll ihop försvaret. Nu väntar två veckors uppehåll, och förhoppningsvis 
kan dessa veckor underlätta rehabiliteringen av Adams och Leos skador.  

P 15 Skåne. Johans text. 
Skåneserien: 
Hörby FF hemma och vi kunde spela på konstgräs. Det är stor skillnad att spela på konstgräs eller 
naturgräs. Nu kunde vi rulla boll och litade mer oss själva. 
Vi gjorde även ett test i matchen som föll väl ut. När vi anfaller går vi ner på 3 backar och ytterbackarna 
blir yttermittfältare. Vi får ett helt annat tryck framåt och har lättare för att rulla boll när vi startar anfallen. 
När vi sen ställer om till försvar så kommer vi ner med 8 st. direkt på rätt sida och börjar försvars arbete 
därifrån. 
Detta låter väldigt enkelt men ska fungera i verkligheten oxå!  
Till nästan 100 % fungera detta och vi kontrollerar matchen. Vi vinner till slut med 4-0. Ett steg närmre 
Skåneseriens finrum och Gr A i höst, men ej där ännu. 
 
P 15 Södra. Johans text. 
Tomelilla IF hemma på gräset. Startar matchen riktigt dåligt! Ligger under med 3-0 i halvlek och inget 
fungerar. 
En del av grabbarna tar inte sitt ansvar på planen och kommer efter hela tiden. Fotboll handlar inte om 
vem som kan trixa flest gånger! När man tar på sig den "vide" tröjan så ska det vara 100 % fokus på 
uppgiften. Klubbkänsla och lagkänsla!!!!!!!! 
I 2'a halvlek tar grabbarna tag i det och kommer nästan ifatt, förlust med 3-2. Ibland är det bra med en 
förlust så vi får en tankeställare! 
  
Nu väntar en spel ledig helg och det behöver vi alla! 
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F 14 Västra Gr A. Thomas Igelströms rader. 
1-1 borta mot Eskilsminne IF. Dåligt väder, dålig plan och sådär inställning men ett fantastiskt nickmål 
av Tova Hägerlund! Vi har redan glömt matchen och gått vidare. 
  
P 14 Sydvästra B1. Thomas Prengne med denna text. 
Vi var det bättre laget från matchminut 1 med bra försvarsspel och fyndigt mittfältsspel med bra rörelse, 
passningsspel. Kom runt på kanterna med inspel snett bakåt där vi fyllt på med folk vilket gav utdelning. 
Rättvis seger med 4-1. 
 
F 12 Södra A. Helenas rader. 
Söndag, hemmamatch mot serieledaren Höllviken i serie A: Tjejerna gick in i närkamperna och fajtades 
om bollen i alla lägen hela matchen ut. Svårspelat i regnet men alla kämpade på. Underläge 0-2 vändes 
till 2-2 i halvlek. Till slut blev det förlust 3-2 men en mycket bra och jämn match där Majken gjorde båda 
målen. 
 
F 12 Södra C1. Helenas rader. 
Lördag, bortamatch mot Linero IF i serie C: Tjejerna spelar fin fotboll och har det mesta av spelet i 
första halvleken. Spelmässigt har vi ett rejält övertag. Många chanser och första målet kommer ganska 
snart. Trögt med målen därefter men Linero lyckas på något märkligt sätt få in bollen på de tre 
chanserna de har i halvleken och underläge 3-2. Peppar tjejerna i pausen att kämpa vidare med sitt fina 
spel och nu lossnar det, vinst 7-4 när matchen är avblåst. 

Målgörare i matchen: Majken, Felicia, Erika och Matilda. 
Till helgen deltar vi i två cuper: torsdag Cupen mot Rasism, gruppspel i Ystad och söndag Tjejcupen i 
Staffanstorp. Ett lag i vardera cupen. 
 
P 12 Sydvästra B2. Stefans rader. 
Lag Svart tog emot Kyrkheddinge IF och det blev en jämn och välspelad match. Våra killar stod för det 
bättre spelet och vann med 4-2. Målskyttar: Johan 2, Philip och Gustav. 
 
P 12 Sydvästra C2. Stefans rader. 
Lag Vit mötte Lunds FF. Det blev en öppen match där båda lagen skapade massor av chanser. Killarna 
fick i mellan åt igång spelet ganska bra och då visade vi att vi var det bättre laget men tyvärr var 
hemjobbet si så där. Det blev till slut en vinst med 7-6. Målskyttar: Johan 4, Rasmus, Julius och Movitz.  
Till helgen 1 lag i Cupen mot rasism i Ystad. 
 
F 11 Sydvästra B och. Jennys rader. 
Söndag och dags för enda gången denna säsong som våra matcher i B och C serien krockar. Ingen 
fara tänkte vi för en månad sedan med 20 tjejer i truppen. Men trots en tjej som återvände så var vi helt 
plötsligt nere på 16 tjejer! Fotstukning, hand i gips och sjuka tjejer, suck! löste sig dock ganska bra med 
lite förflyttningar av tjejer mellan lagen samt att vi kunde låna i 4 tjejer födda 06 från (tack F06-07) så 
hade vi åtminstone två avbytare per lag.  
Vi mötte dock två urstarka lag, Uppåkra och Kyrkheddinge (som har lag i A-serien också) och fick idag 
inte med oss några poäng. Men tjejerna kämpar på och spelar bra ända tills de kommer till 
straffområdet, då låser det sig totalt… Massor av målchanser idag igen, men endast en boll som letar 
sig in i motståndarnas mål. Positivt från dagens matcher är att vi faktiskt närmar oss dessa två 
motståndare och kanske kan vi slå dem nästa gång vi möts! 
 
P 11 Sydvästra B1. Henriks text. 
VAIF – Lunds BOIS. 
Vi anade att det skulle bli en jämn och tuff match, och det blev det. Lunds BOIS inledde bra och hittade 
genomskärare, men killarna löste detta. Lite chanser åt båda håll innan vi tar ledningen, vilken också 
utökas innan paus. I andra halvlek fortsatt jämnt men där Lunds BOIS hålls längre fån vårt mål. Enorm 
kämpainsats kryddad med några fina mål gjorde att matchen slutade med klar seger. Det trista var att 
det delades ut flera slag mot våra spelare och det var stundtals grinigt. Resultat 5-1. 

 P 11 Sydvästra C2. Henriks text. 

VAIF – Värpinge IF 

En match som många säkert skulle vinnas lätt eftersom Värpinge IF haft tuff inledning på säsongen. Det 

blev verkligen ingen lätt seger. Många trötta ben och hjärnor där många helst ville springa framåt och 

inte alls lika ofta hemåt. Hamnade snabbt i underläge men som kvitterades innan paus. I andra tog vi 
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ledningen som vi höll matchen ut. En match där inte mycket fungerade så vi tar nya tag till nästa match. 

Resultat 3-1. 

P 10 Sydvästra Gul och P 10 Sydvästra Vit. Andreas text. 
Vi vann båda våra matcher i helgen, första mot Torns IF i lördags. Bra match spelmässigt, ganska tuff 
(en missad straff för vardera lagen), vi hade litet övertag och satte våra chanser, slutresultat 3-1. 
Andra matchen hemma mot Lunds FF, jämn första halvlek, 4-3, sedan rann vi iväg till 10-3. 
Bra insatser i båda lagen, med ändrad uppställning (förlorade båda matcherna stort förra veckan, måste 
göra någon förändring vilket fungerade bra!).  
  
F 9 Sydvästra Röd. Henriks rader. 
I söndags spelade vi mot Södra Sandby IF och nu har tjejerna verkligen förstått hur vi skall spela 7-
manna, de har utvecklats väldigt mycket den sista tiden. Stundtals visade de upp ett bra passningsspel 
och de kämpar verkligen för varandra igenom hela matchen, även om resultatet i sig själv inte är det 
viktigaste så vann de matchen med klara 5-2. De var naturligtvis oerhört glada över denna vinst och vi 
fick se ett par riktigt fina mål också. 
  
P 9 Sydvästra Cerise och Grön. Rickard och Andreas texter. 
”Vi åkte mot Vellinge med vetskapen att de öppnat serien med att vinna med 15-1 respektive 10-2, och 
våra killar stod med nervös blick och tittade på deras uppvärmning när de dundrade in det ena skottet 
efter det andra. Spelmässigt var det väldigt jämnt i första halvlek där vi skapade de vassaste chanserna 
och det såg ut som vi skulle gå mot halvleksvila med 0-0 när Vellinge lite tursamt fick in ett långskott när 
det var 20 sekunder kvar av halvleken. Killarna kämpade dock outtröttligt på i andra halvlek och efter ett 
fint genombrott gör vi 1-1 och med 5 minuter kvar gör vi 2-1 efter ett oförglömligt anfall. Glädjen var total 
när slutsignalen gick och vi är väldigt stolta över killarnas insats.” 

Efter en tung vinst mot Vellinge IF i onsdags var killarna taggade igen. 

Grymt skönt att vinna den matchen då både ledarna o spelarna i Vellinge hade en tuff attityd. 

  
Efter veckans urladdning var det dags igen att samla truppen inför helgens matcher, då Höllviken och 
Lunds BK stod för motståndet. Båda lagen spelade bra och vi märker att både speluppfattningen och 
passningsspelet har gått framåt jämfört med fjolårets matcher. Det blev till slut två bekväma segrar med 
13-0 och 6-2 och lagen fortsätter rada upp trepoängare.  

 

IF Löddes knatteserie och P 07 (födda 08) och Jims rader. 
Efter en mycket lyckad premiär där vi var mycket effektiva framåt med 30 gjorda mål på 6 matcher 
lyckades vi i dag ”bara” göra 14 mål. Många chanser som inte resulterade i mål gjorde att vi fick fyra 
uddamåls förluster och två vinster, alla förluster kom med en sämre första halvlek där vi låg under med 
många bollar men i den andra halvleken jobbade vi oss in i matchen och kom nästan ikapp dem.  Totalt 
24 barn i spel med 8 olika målskyttar fördelat på de 14 målen.  
Till helgen alla 3 lagen i BIF Cupen i Bjärred. 
 
 


