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 Staffans sammanfattning vecka 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
Ännu en av många helger full av fotbollsmatcher är över och Herrar A tar en viktig poäng borta mot 
serieledaren Önneköps IF och matchen slutar 0-0. En tuff match där korten med gul färg kom upp i ett 
antal av 6.  Två starka kort i Marcus Larsson samt Ted Petrusson därmed är avstängda mot Åhus 
Horna BK, men nu är det så att de flesta lagen i serien har avstängda spelare i var och varannan match 
efter 6 omgångar. 
Åhus Horna BK leder ligan med 14 gula och 3 röda (1 grov) brukar dock ej leda till placering i toppen av 
serien. 
Kunde inte låta bli att le lite när en kille i laget fick 2 gula i omgång 3, avstängd i omgång 4 tillbaka i 
omgång 5 och jo då 2 gula igen. 
Bra jobbat eller vad säger tränaren? 
  
Damer A "studsade" snabbt tillbaka efter förra helgens förlustmatch hemma mot Skurups AIF och vann 
med hela 10-0 borta mot jumbon Stehags AIF. 
 
P 16 Skåne tar en härlig skalp borta mot Limhamn Bunkeflo IF och åker hem med 3 poäng efter vinst 
med 2-0. 3;e placering i tabellen efter 4 omgångar. IF Lödde samt MFF i topp med full pott och 12 
poäng. IF Lödde ser ni mot P 16 på fredag kl. 19.00 och Romelevallen.     

   
F 15 Skåne tar sin andra seger på raken och 2-1 borta mot Ängelholms FF. 4;e placering efter 4 
omgångar och 3;an i serie Åhus IF på besök på lördag kl. 12.00 och Svalebo konstgräs. 
 
Veckans gästartist. 
F10 och deras idoler. 
Vi fick fint besök på torsdagsträningen då en av föräldrarna i laget fixade så att Marta och Therese 
Sjögran kom och skrev autografer på skor, på armarna, i ansiktet och inte minst i boken om Marta som 
alla i laget hade fått i julklapp.  
En hel del bilder blev tagna också naturligtvis och vädret hade vi med oss också så det blev en väldigt 
annorlunda men en mycket uppskattad och välbesökt träning som nog ingen kommer att glömma i 
första taget mailar Henrik Rönndahl om. 
  
Veckans matcher. 
Fullt pådrag och hela 25 matcher innan helgen är över. Börjar med åttondelsfinal i DM onsdagen 18/5 
kl. 19.00 i Södra Sandby mellan Södra Sandby IF/Veberöds AIF Dam mot Janstorps AIF. 
  
En sammanfattning av helgens alla seriematcher. 
Herrar A. Leifs text. 
0-0 mot Önneköps IF borta var ett rättvist resultat. Två lag som försvarade sig bra. Ofta brukar sådana 
matcher avgöras på någon fast situation, men dock inte denna. Önneköps IF var nära då dem hade en 
frispark i ribban, men även vi hade ett avslut som blockades nära mål i slutet av matchen. Killarna 
visade en härlig inställning igen.   
 
Damer A. Bennys text. 
Stehags AIF - SSIF 0-10 (0-4) 
Efter förra omgångens förlust mot serieledarna Skurups AIF, var det dags att åka till Stehag för att möta 
laget som ligger sist i tabellen. Det är aldrig några lätta matcher att möta lag som är i stort poängbehov, 
men det var tydligt redan vid matchgenomgång att det var revanschsugna tjejer som ville ut och spela 
match. När domaren blåser igång matchen backar hemmalaget omgående hem med hela laget, deras 
taktik är tydlig. De ska hålla tätt så länge som möjligt och inte bjuda på någonting, detta lyckas i två 
minuter... 
Vi har bollen i stort sett hela första halvlek och dominerar matchen fullständigt. Det är tydligt att tjejerna 
vill mycket, och emellanåt överarbetar vi vissa situationer och spelar lite onödigt svår fotboll. Vi går till 
halvtidsvila med en 4-0 ledning, vilket är i underkant.  
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I pausen pratar vi om att fortsätta trycka på och inte slå av på takten. Detta tycker jag tjejerna gör på ett 
bra vis och det är spel mot ett mål hela andra halvlek, våra motståndare får inte låna bollen speciellt 
mycket och vi gör mål med jämna mellanrum. Slutresultatet stannar vid 10-0 och detta är smickrande 
siffror för Stehags AIF, det kunde blivit betydligt fler mål. Nu ser vi fram emot nästa omgång då vi har en 
tuff match mot Österlens FF, som har inlett seriespelet starkt. 
  
Herrar B. 
Match i går kväll mot Harlösa IF och åter en seger med 4-2. Hoppas på ett referat senare i veckan. 
  
Damer U. Elin med 2 referat. 
Hittarps IK - Södra Sandby IF/Veberöds AIF 2-5 
En måndagkväll med nästan perfekta matchförhållande på Laröds IP. Strålande sol, bra stämning i 
laget men dock en gräsplan som inte riktigt höll måttet.  
Vi inleder matchen lite avvaktande, ligger för långt ifrån våra motståndare vilket gör att de redan i den 
5:e minuten kan göra 1-0. Vi försöker hitta rätt i positionerna och ta oss framåt i banan och vi skapar en 
del lägen men får inte riktigt till spelet ändå. I halvlek pratar vi om att vi måste börja röra på fötterna, och 
ligga närmre våra motståndare så att de inte får tid på sig att rulla runt bollen. Vi tar tag i taktpinnen 
direkt efter halvlek och börjar direkt få många fler lägen och etablerar ett spel på motståndarnas 
planhalva. Efter ca 15 minuter får vi utdelning och under 13 minuter gör vi 4 mål. Sen får vi en liten dipp 
i vårt spel, när vi tappar vår rörelse och därmed får motståndarna möjlighet att ta sig fram i banan och 
kan göra ytterligare ett mål. Efter det tar vi tag i spelet igen och kan fastställa slutresultatet till 2-5.  
 
Vi tar definitivt med oss andra halvlek från dagens match och återigen kämpar vi oss in i matchen. För 
att kunna spela vårt eget spel krävs mycket rörelse och det i sin tur kräver en stor arbetsinsats, så det 
tar vi med oss till nästa match mot Eskilsminne IF. 
  
Södra Sandby IF/Veberöds AIF - Eskilsminne IF/Eskilsminne DIF 4-3. 
Söndag eftermiddag och Eskilsminne kom på besök som hittills varit obesegrade i DU-serien. Nu när vi 
har tagit ett kliv högre i DU-serierna så är det definitivt inga lätta matcher längre. I denna match 
justerade vi vår uppställning lite och valde att starta lite längre ner i banan för att känna på 
motståndarna till en början.  
 
Första 20 minuterna är vi lite vilsna i våra positioner och låter Eskilsminne rulla runt bollen och vi ligger 
under med 0-2 efter 17 minuter. Vi jobbar oss in i matchen och börjar få fart på vår egen rörelse som 
gör att vi kan rulla runt bollen och direkt så skapar vi lägen och kan reducera snabbt efter deras 0-2 mål 
och därefter även kvittera. Detta gör att vi får mer energi i vårt spel och vi har verkligen ett tryck på 
deras planhalva. Eskilsminne gör dock 2-3 en stund innan halvtidsvilan när vi har en liten svacka och 
det resultatet står sig halvleken ut.  
 
Vi pratar i halvlek om samma saker som i förra matchen, dvs. att det är vår egen rörelse som krävs för 
att kunna spela runt bollen. Vi måste även bli mer rejäla och bestämda i det vi gör, samt våga spela runt 
och lita på varandra.  
 
I andra halvlek spelar vi återigen bra, när vi har vår egen rörelse. Vi kan inte bli stillastående och tro att 
vårt spel ska spela sig själv. Tyvärr läggs mycket energi från Eskilsminnes sida på domaren, som 
lämnar en del att önska, men det är inget vi kan påverka, vi faller inte in i deras gnäll utan låter dem 
lägga energi på det och vi kan spela på. Vi gör 3-3 ca 10 minuter in i halvleken och fortsätter att trumma 
på. Det blir ett ställningskrig på mitten och Eskilsminne är ganska ineffektiva när de får sina chanser. Vi 
får en straff under matchens gång som innebär 4-3 och det står sig matchen ut. I slutet av matchen 
backar vi hem lite och spelar säkert för att inte släppa till något enkelt mål.  
 
 Som jag skrev ovan så la Eskilsminne en hel del energi på domaren, även deras publik och ledare. I 
sådana här matcher är det viktigt att vi själva inte faller in i deras gnäll för det skapar bara ännu mer 
irritation och tar onödig energi. Spelmässigt idag gör vi en bra match, stundtals spelar vi riktigt bra och 
det är då vi får våra riktigt vassa lägen. Något vi måste ta med oss är att bli mer rejäla i spelet och göra 
saker ordentligt, detta gäller över hela planen men framförallt i straffområdet, både offensivt och 
defensivt. Vi släpper idag in mål på att vi inte rensar bort bollen ordentligt och det är onödiga mål att 
släppa in.  
Ny match på söndag borta mot Borgeby, nya tag! Bra jobbat idag tjejer. 
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P 16 Skåne. Bosses text. 
P 16 Skåne borta mot LB 07 lördag 14/5 KL 1000! 
Vid några tillfällen under våren har vi haft dåliga förberedelser inför match. När vi nu dessutom hade 
tidig matchstart kom vi överens om att det inte skulle få vara någon fördel för våra motståndare. Till min 
glädje möttes jag också av ett piggt och fokuserat gäng spelare vid samlingen kl. 0815. Dagen hade 
börjat bra. 
Vid genomgången före match kom vi överens om att försöka fortsätta utveckla vårt spel där vi bl.a. 
skulle fylla på med backarna på bollsidan för att skapa 2-1 situation samt att vi skulle försöka med 
snabba spel-vändningar via crossbollar. I inledningen på matchen uppträdde vi dock lite avvaktande 
och lät LB 07 få ett litet övertag där de bl. a ofta kom fram via uppspel på sin vänsterback. Efter en liten 
taktisk justering, där vi lät Mateusz stänga den möjligheten, tog vi rätt så omgående över spelet och var 
sedan det spelförande laget resten av matchen. 
Glädjande fick vi också se ett antal overlaps på vår vänsterkant där Albin och Sharam flera gånger kom 
fram i ostörda inläggslägen med farliga avslut som resultat. Vi fick även se ett par crossbollar som med 
lite tur kunde gett oss friläge men tyvärr blev avblåsta för offside. Utöver det hade vi, via instick mellan 
mittbackarna, 4-5 st friläge ensamma med målvakten som samtliga sumpades. 
I halvlek var vi därför nöjda med allt utom att vi inte hade förvaltat våra många chanser i mål. Mot den 
bakgrunden bestämde vi oss för att inte ändra på något utan fortsätta andra halvlek som vi slutat första.  
Direkt i andra halvlek tog vi kommandot och fortsatte skapa frilägen som återigen missades ända tills 
Mateusz efter ett nytt friläge vände och i samband med det blev fälld med straff som följd. Nu steg 
pulsen för även vad gäller straffar har vi haft en dålig trend med inte mindre än 4 missade straffar under 
våren inräknat båda lagen. 
 Denna gång klev Liam B fram och satte straffen otagbart i mål och vi hade äntligen fått utdelning på 
vårt övertag och ledning med 1-0. Med 10 minuter kvar gjorde vi även symptomatiskt genom Leon ett 
"omöjligt" mål från hörnflaggan rakt in i bortre burgaveln och 2-0 var ett faktum. 
Sammanfattningsvis visade samtliga spelare upp ett stort fokus, bra kampanda och ambition att 
genomföra den matchplan som vi kommit överens om. Nu tog vi ett nytt steg i vår utveckling och detta 
gäller inte minst vad avser att omsätta teori i praktik. Vi fick även bevis för att enskilda träningspass med 
isolerade moment kan komma till nytta i matchsituationer. Som texten avslöjar finns ett antal detaljer att 
slipa på också. 
 
F 15 Skåne. 
Andra raka segern och 2-1 borta mot Ängelholms FF. 
F 14. Rogers text. 
Börjar matchen med att sätta bra press på motståndarna och gör rättvist det första målet. Tjejerna 
jobbar vidare och skapar flera målchanser men lyckas ej sätta dit någon. I halvtid leder vi med 1-0. I 
andra halv jobbar vi i motvind och lyckas inte få till vårt spel, så Åkarps IF gör tre snabba mål. 
Men ett väl kämpande tjejer går vi upp och gör 3-2 , vi försöker göra ett till men det lyckades aldrig. 
Mycket bra kämpat av alla tjejer. Vi tar nya tag till nästa match. 
  
P 14 (11 manna). 
Förlust borta mot Lunds SK med 7-1. 
F 12 Veberöds AIF/Harlösa IF. Jennys text. 
F12 B- serien hemmamatch mot Limhamn/ Bunkeflo. Första halvlek spelar vi riktigt bra fotboll, missar 
några målchanser men leder med 2-0. Första 15-20 minuterna undrar vi om det är samma tjejer på 
planen.  Stressigt, slarvigt och återigen sitter inte målen.  Helt plötsligt har vi tappat till 2-2. Sista fem 
minuterna kommer vi in i vårt spel igen, men bollen vill inte in.  Tyvärr känns oavgjort som en bitter 
förlust. 
 
F 12 Harlösa IF/Veberöds AIF Jenny igen. 
F12 sydöstra bortamatch mot Tomelilla IF.  Ännu en bra match mot ett bra motstånd, Tomelilla IF hade 
några riktigt duktiga och snabba tjejer, men vi jobbar på bra i alla positioner och leder med 2-0 i 
halvtid.  Fortsatt bra spel i andra halvlek och slutligen vinst med 3-0. 

P 12 Svart. Henriks rader.  VAIF – Dalby GIF 
Målsättningen var att hitta tillbaka till den energi och rörelse vi hade i höstas och under 
träningsmatcherna. Vi inledde riktigt bra och nu kände vi igen killarna. Bra rörelse, passningsspel och 
chanser på löpande band. MEN bollen ville inte gå in… Dalbys målvakt gjorde den ena räddningen efter 
den andra. Dalby GIF fick några omställningslägen men de räddade Adam snyggt. Oroligt nog så stod 
det 0-0 i halvtid. I andra skulle vi spela bollen än mer och inte transportera själv. Det gav resultat! När 
väl 1-0 kom, så kom både 2, 3,4 snabbt. Kul att se att killarna hittat tillbaka. Stundtals lite väl mycket 
bolltransport men det berodde på att vi fick klara omställningslägen hela tiden. 



 4 av 5

P 12 Vit Henrik igen.     Staffanstorps GIF – VAIF 
Vi anade att det skulle blir en jämn och tät match och det blev det! Båda lagen spelade bra fotboll och 
det skapades chanser åt båda håll. Bra målvaktsspel och målram räddade båda lagen från 
baklängesmål. Efter mållös första halvlek tar Staffanstorp ledningen på slumpskott långt utifrån. Killarna 
hängde lite med huvudet, men det varade bara en minut. Sedan skulle det bara kvitteras! Ca 5 min 
innan slut kommer äntligen kvitteringen efter långt inkast. En bra match av killarna! Igen, stort tack till 
P05 killar som var med! 

F 11 och Jenny för tredje gången. 
F11 hemmamatch mot Svedala IF.  En bra match med en stabil insats av våra tjejer, fina passningar 
och ett bra jobb för laget.  2-0 i halvlek och trots att 
Svedala IF trycker på bra i andra halvlek så vinner vi med 5-0. 

Ingen förlust denna helg, och vi är överlag väldigt nöjda med tjejernas insatser.  Framförallt har i princip 
alla tjejerna tagit både ett och två steg framåt i sin utveckling och det är så roligt att se dem på plan. 

P 11. Andreas rader. 
I fredags mötte vi Furulunds IK hemma på konstgräset. En jämn och bra första halvlek, underläge 2-3, 
men en bra känsla att vi kunde vända detta. Tyvärr tuffare i andra och uppgivna spelare lite för tidigt. 
Slutresultat 2-6.  
 
F 10 Henriks rader. 
Vi tog emot Lunds BOIS hemma i lördags och det var inte riktigt samma taggade gäng på 
uppvärmningen som vid förra seriematchen. Men när domaren väl hade blåst igång matchen var 
det helt andra takter och tjejerna gjorde nog sin bästa match i serien så här långt. De visade upp ett 
riktigt fint passningsspel, gick in i närkamperna och höll positionerna bra igenom hela matchen. Det var 
inget dåligt lag vi mötte men våra tjejer var det bättre laget och vi vann matchen helt rättvist med 3-2. 

 P 10. Andreas rader. 
Bortamatch mot BK Höllviken. En match som var relativt jämn med mycket spel på mitten. Började 
matchen riktig bra men får inte in bollen i mål. 
Tappade sedan vårt spel men fortsätter att skapa mest. Efter 0-0 i halvlek, snackade vi om att fortsätta 
fylla på med laget och få längre anfall. 
Vi trycker på o gör 1-0 efter ett bra anfall. 2-0 kommer 5 min senare som också blev slutresultatet.  

En bra insats med stabilt försvarsspel men lite mer att jobba med offensivt. 

P 10 Grön. Martins text. 
Någon förkylning, småskada och sen ankomst gjorde att vi kallade in två extra spelare till söndagens 
match hemma mot Gärsnäs AIS. Vi landade därmed på totalt 8 st 07:or och 4 st 06:or. Redan i 
matchens första minut, och vårt första avslut, gav oss en drömöppning, 1-0. Sedan rullade det på med 
stundtals riktigt fint passningsspel och vi kunde gå till pausledning med klara 6-0. Vi var överens om att 
vi skulle påbörja andra halvlek med inställningen att det fortfarande var oavgjort, men tyvärr slog vi 
omedvetet av på takten och glömde bort en del av första halvleks kämpatakter. Slutseger dock, 8-2. 

P 9 Svart Martin igen. 
På lördagen bar det iväg på ett derby borta mot Genarps IF. Vi börjar lite trevande och matchen står 
och väger en bra bit in på första halvlek då vi, något turligt, lyckas få in ett ledningsmål. Efter detta tar vi 
över och sedan är det inget snack om saken. Håller våra positioner på ett bra sätt och segersiffrorna 
skrivs till 4-1. Enda plumparna är att vi bjuder dem på ett friläge som resulterade i deras reducering 
samt en straffmiss. I övrigt mycket nöjda ledare och spelare med vår förmodligen bästa 7-mannainsats 
sett till helheten. Känns som att vi börjar få nytta av att ha börjat spela 7-manna redan i höstas.  

P 9 Vit med Jims text. 
I helgen hade pojkar 08 spel samtidigt med både 7-manna laget och de två 5-mannalagen. Hela 
truppen i spel och för första gången lånade vi en spelare från P 09 som fick debutera i ett av våra 5-
mannalag. 

Efter 3 inledande segrar ställdes vi mot ett mycket duktigt Torns IF. Redan från start såg vi att de var 
bättre positionerade, mer tekniska och bättre rörelse utan boll än de lag vi mött tidigare. Första halvlek 
bjöd på mycket målchanser och vi tar ledningen med både 1-0 och 2-0 efter bra passningsspel och hög 
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press. Efter det fortsätter vi att mala på men missar åtskilliga chanser och har en del stolpträffar.  
När det återstår 5 min får Torns IF en hörna som de gör mål på och vi går till paus med 2-1 ledning. I 
andra halvlek fortsätter vi missa chanser och återigen gör de mål på en hörna. Slutresultat 2-2, lite 
orättvist men sådan är fotbollen. Vi kommer inte upp i den nivå vi brukar ha, men får ta nya tag till nästa 
helg. 

P 8 och spel i IF Löddes knatteserie och Jim igen. 
5-manna i Hardeberga. 
Totalt 4 matcher fördelat på 2 lag och i den första matchen spelar vi mot Bjärreds IF som verkligen 
kämpar tappert och klarar av att få 3-3 mot oss. Därefter spelar vi mot hemma laget Hardeberga BK och 
i en spännande match får vi med oss en vinst på 5-4. De 2 sista matcherna för dagen är mot Lunds 
BK. Nu har våra 2 lag kommit igång ordentligt och vinner med 9-0 och 9-1. Tre vinster och en oavgjord 
med en målskillnad på 26-8. Totalt 9 målskyttar och extra kul med vårt P 09 lån. Melvin debuterade och 
gjorde en mycket fin insats. Spelade fullständigt respektlöst i de två matcher och fick dessutom göra 3 
fina mål. 

Hörs på fredag/Staffan 

  


