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 Staffans sammanfattning vecka 22 
 
 

 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Tisdagen 26 maj och nu är vi nära årets "high live” i Veberöd då vi inte är 
speciellt bortskämda med arrangemang och åter dags för Dansgalan fredag-lördag.  
  
Är "danseskorna" putsade och fina? Har ni ringt allt i vänner, bekanta, nästkusiner i Småland? 
  
Bra för då är föreningen redo för att ta emot all publik i dagarna två.  
  
Rejält tryck för stunden på biljettförsäljningen och föreningen, ansvariga för dansgalan kan snart andas 
ut för allt pekar på en godkänd publiksiffra även i år. 
   
2014. Fre. Förköp.   933. Lösbiljetter 230. Totalt 1 163. 
2014. Lör. Förköp. 1 050. Lösbiljetter 250. Totalt 1 300. 
Summa summarum blev publiksiffran 2014 2 463.      
 
Fotbollen rullar naturligtvis vidare även om Dansgalan kräver en insats av alla ledare i föreningen + en 
massa hjälp av föräldrar till barn som spelar i VAIF. 
  
Bingolotto. 
Månadsfinal på söndag i Göteborg och från Veberöds AIF är vår representant Lennart Frid. 
Önskar Lennart lycka till vid dragningen av de 4 kuverten och hoppas att det står 50 000 kr på Lennarts 
lapp annars 15 000 kr till Veberöds AIF. 
  
Kl. 14.00 i dag tisdag får föreningen ett nytt mail från Folkspel och Bingolotto och ju då semifinalen i 
Folkspel Cup vinns med bred marginal och finalspel även här med vårens sista och stora insats helgen 
12-13-14 juni och har föreningen nått så här långt ska vi göra allt för att ta en hägrande plats till 
Göteborg en gång till i år (senare i höst) och vara med på när det Stora Prisbordet på 2,5 miljoner 
ska delas ut till 50 föreningar. 
  
Sitter för stunden och filar på ett koncept som undertecknad hoppas huvudstyrelsen godkänner och i så 
fall krävs en insats från alla föreningens lag.  
Återkommer efter dansgalan.  
 
Av helgens alla fotbollsresultat får väl en poäng borta mot BK Olympic för Herrar A och 2-2 som 
slutresultat ses som den mest överraskande poängen och serieledaren på Lindängen släpper ej många 
poäng ifrån sig på hemmaplan enligt undertecknad. 
  
Ett rättvist resultat enligt flera på plats och det fanns också VAIF:are som tyckte laget kunde vunnit.  
Vet ej om deras ögon är färgade? 
Däremot en ny arbetskamrat som har sin lillebror spelandes i Olympic och för undertecknad gav samma 
svar denna match skulle ni vunnit. 
  
Adam Ravn räddar en straff i andra halvlek 0-0 i paus och BK Olympic i ledning två gånger i matchen 1-
0, 1-1 "Vigge" på en hederlig tåfis. 2-1 och den notoriska målskytten i Malmö sen många år Ken 
Hansson står för detta, men på övertid nickar Erik Roslund in 2-2 och sedan var matchen slut. Sådana 
poäng är rätt goda att få med sig hem. 
Herrar A ut i nästa match på Romelevallen redan nu på torsdag 28 maj kl. 19.15 och en "trea" på 
hemmaplan är en bra början på en festlig helg som väntar oss alla. Lycka till killar! 
  
Damer A hämtar sig snabbt efter förlusten borta mot Hammenhögs IF förra helgen och på Knutvallen i 
Hardeberga vinner Damlaget enkelt och stort med hela 8-0 mot Hardeberga BK/Harlösa IF. 
  
Förra årets skyttedrottning i division 2 då i Sjöbo IF Ida Nilsson gör själv 5 mål i matchen och redan i 
stor målskytteledning.  
17 mål på 8 matcher fullt godkänt haha, tvåan på behörigt avstånd med 8 mål och även denna en Södra 
Sandby IF spelare i Helen Rosén. 
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Ida vann skytteligan 2014 på 24 mål, känns som detta kan överträffas 2015 om Ida får vara frisk och 
skadefri. 
  
En bra helg för Damlaget då Husie IF besegrar tabelltvåan Dösjöbro IF borta med 2-0 och 
Damlaget tillbaka på en andra plats efter obesegrade Hammenhögs IF.  
Här vet vi alla "tabellslukare" att de två lagen som slutar etta eller tvåa i serien går till kval senare i höst. 
  
Intervju med Oscar Petersson i MFF f.d. VAIF. 
http://tipselit.se/ 
  
Hörs igen på fredag och 26 matcher som ska spelas i föreningen denna helg. 
  
Hälsn. Staffan 
 
 
Här kommer en lång och härlig sammanfattning av matcher som spelats i helgen. 
Herrar A och Fredriks text. 
Olympic på bortaplan var på förhand en av de svåraste matcherna under året. Att de dessutom inte 
förlorat någon match och var i serieledning inför vårt möte gjorde att vi var beredda på en riktigt tuff 
lördagseftermiddag på fina Lindängens IP. Inför matchen pratade vi om att ligga tätt och rätt i 
försvarsspelet och använda oss av snabba omställningar och fasta situationer för att skapa målchanser. 
Vi visste att vi var starkare i luften. 
Olympic började matchen väldigt okoncentrerat och med ett orörligt och tempofattigt anfallsspel som 
inte var direkt hotande, utan istället bjöd in oss till att just få snabba omställningar. Deras defensiva 
arbetsmoral, som hade imponerat på oss när vi varit och tittat på dem, fanns inte på samma sätt idag. 
Därför var det vi som skapade de farligaste målchanserna i början av matchen och efter en halvtimme 
hade vi skapat tillräckligt för att vara förtjänta av en ledning. Men tyvärr fick vi inte in bollen i mål. Sista 
kvarten av första halvlek började Olympic vakna till liv och vi fick det svårare och svårare att försvara 
oss. Men 0-0 stod sig till halvtidsvilan. 
  
I halvtid fanns det inte så mycket att rätta till utan vi pratade mest om att Olympic förmodligen skulle 
höja sig ytterligare i andra halvlek och att vi skulle vara beredda på detta och inte bli naiva. Mycket 
riktigt var det Olympic som började andra halvlek bäst, samtidigt som vårt anfallsspel var lite slarvigare, 
detta gjorde att de tog kommandot och lyckades skapa ett par farliga lägen. Tyvärr lyckades vi inte 
krångla oss ur detta grepp de tagit om matchen och i 54:e minuten är det en volleyträff efter inlägg som 
studsar i marken och över en chanslös Adam i mål. Efter att ha gjort en så bra match kändes det tungt 
att få ett baklängesmål, men som så många gånger förr hanterar spelarna detta jättebra, visar vilja och 
kämpar sig tillbaka in i matchen och jämnar ut spelet något. I 71:a minuten kom så äntligen målet. Viktor 
Rosberg kan, förvånansvärt ostört, ta emot ett inkast från Christian Svensson för att sedan vända upp 
och avsluta i mål vid närmsta stolpen.  

  
Omkring minut 75 får Olympic straff efter att deras ständigt hotande vänsterback slingrat sig igenom 
vårt försvar lite väl enkelt. Men Adam Ravn gör en skön räddning. Detta gav energi och vi lyfte upp 
spelet ytterligare. Tyvärr bara för att bli nedslagna igen när Olympic fyller på bra i ett snabbt anfall och 
åter igen tar ledningen i 82:a minuten. Nu fanns det bara ett läge och det var framåt. I slutminuten tar 
Philip Qvist en defensiv jättelöpning och vinner en frispark vid eget straffområde. Denna slås upp till 
Kristoffer Lindfors som i sin tur slår en djupledsboll till Viktor Rosberg. Han skarvar vidare till Erik 
Roslund som lobbnickar in i mål till 2-2. Därefter blåser domaren av matchen. Med tanke på matchens 
utveckling känns oavgjort som en liten seger, en liten seger som spelarna verkligen var värda. En 
poäng borta mot Olympic är bra. 

  
Jag måste avslutningsvis nämna en styrka vi har i VAIF. Det är bredden. Vi har väldigt duktiga spelare 
på bänken och det är värt oerhört mycket i tuffa matcher som denna. De inbytta spelarna Qvist, Roslund 
och Lindfors går in och gör det jättebra och är alla tre inblandade i kvitteringsmålet. Då har vi ändå 
ytterligare fyra på bänken och ett gäng som inte var med i truppen som är mycket duktiga 
fotbollsspelare. Det ger oss ledare ett jäkla huvudbry när vi ska ta ut matchtrupp. Men det är som 
Hamrén en gång sa, det viktigaste är inte vilka som börjar matchen utan vilka som kan avsluta den.   
     
Damer A och Stefans rader. 
Hardeberga/Harlösa - Dam A: 0-8 (0-5)  
 
Tillbaka som serietvåa. (Stefan Jönsson)  
Lokalderby mot Hardeberga/Harlösa på Knutsvallen i Hardeberga på en fotbollsplan i samma skick som 
våra gräsplaner brukar se ut efter sommaruppehållet dvs. en otroligt fin och tät gräsmatta som var en 
fröjd att spela fotboll på! :) Derbyt HBK - SSIF är en stor grej såväl föreningarna som spelarna emellan. 
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Spelare som tidigare spelat i det andra laget, spelare som känner varandra väl och tom syskon som 
möter varandra så man kan lugnt säga att det fanns tändning i båda lagen. HBK inleder som väntat med 
hög intensitet i löpningar, närkamper och är väldigt intensiva i att ligga nära. Dock blottar dom sig lite 
bakåt och vi är ruskigt effektiva att utnyttja detta då vi kommer runt på kanterna gång på gång och får 
även utdelning i mål genom just inspel från kanterna. Ledning 1-0 redan i 7:e matchminuten och efter 
knappt 30 minuter står det 0-5 på resultattavlan. HBK tvingas jaga boll och i takt med att målen trillar in 
minskar deras intensiva spel mer och mer. I halvtid pratade vi om att fortsätta spela med skärpa, 
fortsätta utveckla vårt spel samt "se upp" så att det inte händer/görs saker i frustration. 2:a halvlek blir 
mer av ställningskrig och spelkvalitén sjunker vilket sannolikt bl.a. beror på att vi går ner lite i viljan att 
göra jobbet/koncentrationen vilket kanske inte är så konstigt när man leder så pass stort? Dock gör vi 
ytterligare tre mål och vinner till slut derbyt med 8-0. Känns skönt att vi kommer tillbaka omgående efter 
förra helgens uddamålsförlust mot Hammenhög och att vi, efter Husies vinst över Dösjöbro, åter är på 
2:a plats i tabellen! Brukar inte nämna enskilda spelare men det är naturligtvis svårt att inte lägga märke 
till de "fem bollar" som finns noterade på Ida N i matchrapporten. Utöver spelet i 1:a och de många fina 
mål som görs, så är det känslan/doften av "krut" i omklädningsrummet före matchen som jag vill att vi 
tar med oss till kommande matcher!! Nu krigar vi vidare, tar en match i taget och ser fram emot 
hemmamatchen (i Sandby) mot Oxie på lördag den 30/5. Uppvärmningen inför den matchen består i 
dukning på Dansgalan.  
   
Länk till matchrapport: http://www.skaneboll.se/match/?scr=result&fmid=2914174 
 
P 15 Skåne och Joakims text.  
Bortamatch mot FC Rosengård. 
Vi startar med ett starkt lag och börjar matchen ganska bra, lite lågt tempo dock. 
Vi börjar rulla boll och sätter många pass med ett tillslag under andra halvan av första halvlek.  
Rosengård får jaga mycket boll och vi spelar riktigt bra nu. 
Vi har fortfarande lite svårt att sätta bollen i mål och 1-0 sitter hårt inne. 
I andra halvlek har Rosengård jagat sig trötta och vi kan ganska enkelt rulla ut dem och till slut vinna 
matchen med 6-0. 
 
Snacket i laget ökar för var match vilket är positivt, vi hjälper varandra på plan på ett riktigt bra sätt idag. 
En av de bättre matcherna vi har spelat. 
 
Nu håller vi en stark andra plats i Skåneserien och på väg uppåt (hoppas vi). 
 
P 15 Södra och Sunils text. 
VAIF P15 Södra efterlängtad vinst. 
  
Efter 2 nederlag i rad, var en vinst för VAIF P15 södra mot FC Trelleborg avgörande för att få vår 
serieplats tillbaka på rätt spår. Vårt fokus var att få det första målet och sätta FC Trelleborg under press. 
 
Båda lagen var mycket väl matchade i första halvlek, Trelleborg spelar ett snabbt spel och ger VAIF 
ingen tid på bollen. Som ett resultat av Trelleborgs pressnings spel i 1: a halvlek VAIF kämpat för att få 
deras passningsspel att fungera, Trelleborg fortsatte att pressa och de började tröttna såhär på en varm 
och solig dag. 
 
Trots en hel del av bollinnehavet och påtryckningar från Trelleborg, var det VAIF som tog ledningen. 
Efter ett pass från Erik Kammerton till Albin Ibishi, Albin sprang fram på vänsterkanten, driver in i 
straffområdet och lägger lugnt in bollen förbi Trelleborgs målvakt. Även efter målet fortsatte Trelleborg 
att sätta oss under press,  
 
Så vi gick in på halvtid vid 1-1, men det var tydligt Trelleborg började tröttna och på så sätt dra nytta av 
detta, VAIF injiceras lite mer tempo i laget genom att på Leon Kolgjini, Fabian Kolgjini och Baram Shafi i 
terminspositioner. Denna extra fart och aggressiv hade en omedelbar effekt, med Leon kör genom 
centrum vid flera tillfällen och sätta Trelleborg under tryck. Leon styrka och snabbhet belönades med ett 
mål för att göra det 1-2 till VAIF. 
 
Trelleborg lyckats göra 2-2, men VAIF svarade omedelbart att göra det 2-3 
Albin Andersson gjorde en otrolig räddning genom att reagera på ett lågt skott vid hans fötter! 
 
Detta följdes snabbt av VAIF fjärde mål från Fabian efter en snabb löpning längs vänsterkanten. 
 
Trelleborg började tröttna, VAIF hade flera chanser att göra ett antal mål till, Någar Baram och Toby har 
några bollar väldigt nära mål. 
 



 4 av 5

Tuff backlinjen som leds av Sharam Shafi och Naoul Ijara med stor framgång, Trelleborg har svårt att 
komma igenom. 
 
Spelet slutade 2-4 mot ett bra FC Trelleborg och det tar oss till 3 plats i södra Skåne serien efter 6 
matcher spelade, bara 3 poäng efter ledarna. Vår nästa match är på 31/5 hemma. 
 
Sammantaget var det ett mycket tillfredsställande resultat, alla spelar sin roll. Segern sätter säsongen 
tillbaka på rätt spår! 
                  
F 14 Västra och Thomas Igelströms rader. 
Seriefinal mot Glumslövs FF, fint väder och tillbaka på vår fantastiska konstgräsplan. Det enda vi 
pratade med tjejerna om innan match var att fokus på fotboll och matchen och inget annat. Det märktes 
att vi ville ha "revansch" från förra omgången och alla tjejer var rejält på hugget. 
3-0  i paus speglade spelet bra, det var vi som ville spela, som skapade målchanser och ville 
framåt. Sista 15 min av matchen är det spel mot ett mål och många bra kombinationer och massor av 
avslut mot mål. Även andra halvlek vinns med 3-0 och totalt 6-0. Höga betyg till samtliga spelare 
efter en felfri insats. Målen gjordes av Ida Ullner 2, Ellen Loncar, Jennifer Dahlman, Clara Sällman och 
Mathilda Larsson Silli. 
 
F 12 Svart i Södra A och Peters text. 
Vi spelade bortamatch mot GOF. Matchen var årets bästa match men helt klart också den tuffaste. Det 
small på hårt i stort sett varenda närkamp. Tjejerna fajtades på bra och gav inte upp. Vill påstå att VAIF 
har mycket bra domare om man jämför med domarinsatsen idag. Vi ledde matchen med 2-0 i halvlek. 
Andra halvlek leder vi hela tiden tills det återstår 2 minuter av matchen och då kvitterar GOF till 4-4 som 
också blir slutresultatet. Vill påstå att vi borde vunnit denna match med tanke på de målchanser vi 
skapade. Är trots allt mycket nöjd med att vi hade "rätt" inställning idag. Målskyttar idag var Clara, Elin 
W, Jasmine och Ebba. 

  
F 12 Vit i Södra C1 och Peters text. 
Vi spelade hemmamatch med lag Vit. Motståndet för dagen var Stehags AIF. Vi spelade som vanligt 
stabilt med ett bra passningsspel och fina kombinationer. Vi skapade många målchanser och med lite 
mer flyt hade vi kunnat göra betydligt fler mål. Vinst med 3-1. Målgörare idag var Hanna, Ebba och 
Lycke. 

P 12 Vit och Sydvästra C2 med Stefans text. 
Lag Vit mötte Löberöds IF i C-serien. Killarna tog tag i spelet från minut ett och dominerade rätt rejält. 

Vi visade prov på bra spel och många fina kombinationer. Efter 1:a halvlek ledde vi med 7-2. Inför 2:a 
pratade vi om att fortsätta spela fin fotboll och att inte slappna av. 
Detta lyckas vi bra med och vinner 2:a halvlek med 5-0. Slutresultat 12-2 
Målskyttar: Victor 3, Emil 2, Rasmus 2, Alexander 2, Theo, Alfred och Ram. 

F 11 Sydvästra B och F 11 Sydvästra C1 med Jennys rader. 
Två matcher i helgen, hemma mot Borgeby och borta mot Sandby. Två nya förluster trots att vi spelar 
bra fotboll.  Men gör man inga eller få mål så vinner man inte några matcher.  I båda matcherna spelar 
vi bra och skapar många målchanser, sedan är vi tyvärr för dåliga på att göra hemjobbet och åker på 
baklängesmål istället.  
Nya tag nästa helg. 

P 11 Svart och Sydvästra B1 OCH Henriks rader. S Sandby IF – VAIF Svart 
Härligt vårväder och en small plan mötte oss i S Sandby. Kan konstatera att det verkligen är stora 
skillnader i bredd mellan olika planer. Vi börjar bra och har några riktigt bra lägen utan att få dit den. En 
hel del spel på S Sandbys planhalva, där S Sandby tar över mer mot slutet av halvleken. Lite snöpligt 
tar de ledningen strax innan vilan. Sandy utökar ledningen i börja av andra och har klart mest av spelet. 
Vi är utspridda och jobbar inte tillsammans. Sandby utnyttjar detta och i kombination med deras långa 
utsparkar har vi det svårt. Som löken på laxen får vi två oturliga självmål mot oss. Kan konstatera att 
Sandby gjorde det bra och vi hade inte någon bra dag. Vi måste alla jobba tillsammans och hjälpa 
varandra mer, både med och utan boll! Resultat 4-1. 
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 P 11 Vit och Sydvästra C2 och Henriks rader. Torns IF – VAIF Vit 
Innan match pratade vi om att alla måste kämpa, springa utan boll och gå in i närkamper. Alla nickade 
förstående. När det hade gått drygt 4 minuter låg vi under med 4-0 där Torn sprang igenom vårt lag som 
de ville. Hrmm. En del ändringar och lite mer kämpatakter gjorde att spelet jämnades ut. I andra halvlek 
sår det betydligt bättre ut! Bra spel på många fötter. Vi kom dock inte ikapp underläget målmässigt men 
betydligt bättre! Hade vi visat den inställningen redan från början kunde det gått annorlunda. Resultat 7-
3.  

P 10 Svart Sydvästra Vit och P 10 Vit Sydvästra Gul och Andreas rader. 
Vår första match mot Nike i Lomma i lördags slutade med förlust 1-5. Killarna kom inte igång i första 
halvlek vilket resulterade i underläge med 0-4. Andra halvlek hämtade killarna upp sig och gjorde en bra 
insats men matchen var redan avgjord då. 
I söndags spelade vi hemma mot serieledarna Lödde, förmodligen det bästa laget i Skåne i vår 
åldersklass. Vi kämpade på ordentligt hela matchen och trots underläge så hängde killarna aldrig med 
huvudet. Vi förlorade med 1-4. 

F 9 Sydvästra Röd och Henriks text. 
Vi fick se en jämn kamp på Staffansvallen där våra tjejer mötte Kyrkheddinge, våra motståndare gjorde 
två ganska snabba mål men sedan började vi ta tag i matchen. Tjejerna kämpade in sig i matchen och 
de gjorde det riktigt bra, publiken fick se en match som böljade fram och tillbaka. Precis innan halvlek 
får vi in ett mål och tjejerna var värda att få in ett par mål till men i sista minuten av matchen får istället 
Kyrkheddinge in ett mål och det blir förlust med 3-1. Vi är dock mycket nöjda med insatsen och tar nya 
tag nästa helg. 

P 9 Svart Sydvästra Cerise och Rickards rader. 
Mycket skador och frånvaro i truppen som gjorde att vi lånade en spelare av -07:orna till helgens match 
mot Oxie, och vi är tacksamma för ett bra samarbete mellan åldersklasserna. Matchen stod och vägde 
de första fem minuterna men sen seglade det iväg med en stabil 4-1 ledning i halvlek och slutresultatet 
skrevs till säkra 8-2. Som vanligt härlig inställning av vårt gäng som visar en god laganda och bra 
uppförande mot motspelare och domare, och vi ser fram emot veckans träningar. 

P 9 Vit Sydvästra Grön och Andreas rader. 
Motstånd Lunds FF. Vi började matchen bra o skapade fina chanser. Efter 15 min. spel kom 1-0 som 
oxå blev halvtids resultat. 
Fortsätter spela bra i andra o gör 2-0 efter ett mycket fint anfall. Vi vinner matchen 2-1 men borde gjort 
fler mål. 
Killarna fick kämpa idag då vi bara var 8st. En inlånad 07 som skötte sig utmärkt. 

P 8 och IF Löddes knatteserie och Martins text. 
Idag kom GIF Nike(x2), Harrie IF och Bjärreds IF på besök på ett soligt Romelevallen. Under våren har 
vi fokuserat mycket på teknik och bollmottagningsövningar och det har gett resultat. Kul att se killarna 
våga på sig att prova på olika finter. Tyvärr blir vi ibland lite för bekväma för att göra hemjobbet, lämnar 
då vår enda försvarare och målvakt själva mot 3-4 motståndare och släpper på så sätt in alldeles för 
enkla mål. Kanske dags att även lägga tyngdpunkten på löpträning så att vi orkar springa hela 
matcherna igenom ;). Positiva insatser totalt sett med ett väl fungerade passnings-och kantspel där vi 
flera gånger spelar in bollen hela vägen över mållinjen. Våra killar bjöd även på drömmål som t ex en 
Zlatan-klack direkt i mål på hörna! 4-3, 5-1, 3-4 och 3-5 gav två inledande vinster och två avslutande 
förluster. Tack till P08 för lånet av Niels! 

  

 


