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Staffans sammanfattning vecka 25 inför helgen 
 
 

 
 
 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
Lite text kring startdatum för knattespel i IF Lödde serien, knattestart på 
Romelevallen samt ungdomslag spelandes under Skåne Bolls regi och höstens spel. 
  
Knatte. Spelomgångar i höst. 
P8. 22-23/8, 5-6/9, 19-20/9 och 10/10. 
 
P7. 29-30/8, 12-13/9, 26-27/9 och 10/10. 
  
Knattestart på Romelevallen. 
8 augusti och avslutning 3 oktober. 
  
Skåneboll. 
Damer U, Juniorlag samt samtliga ungdomslag. 
Höstserier med 12 lag. 
Start 15-16 augusti. 
  
Höstserier med 10 lag. 
Start 22-23 augusti. 
  
Höstserier med 8 lag. 
Start 29-30 augusti. 
  
Damer A 
Hemmamatch mot Dösjöbro IF onsdag 17 juni kl. 19.00 på Romelevallen. 
  
Text från Stefan och Damlagens sommarträning och höststart enligt nedan; 
Vecka 25:  
- Träningar som vanligt (dvs. måndag, tisdag, torsdag)  
- Onsdag 17/6: SSIF Dam A - Dösjöbro IF kl. 19.00. (Veberöd)  
- Söndag 21/6: Vittsjö GIK - SSIF/VAIF Dam U kl.16.00 (Vittsjö)  
 
Vecka 26:  
- Måndag 22/6*: Träning kl. 19.00 - 20.30. OBS Sandby. Sista gemensamma träningen innan 
sommaruppehållet. Efter träningen äter vi "sill och jordgubbar" samt lite grillat (korv/kyckling) dvs. enligt 
tradition vid sista träningen innan uppehållet.:)  
- Tisdag 23/6: SSIF/VAIF Dam U - Husie IF kl. 19.00 (Sandby)  
 
*) Den 22/6 kommer Olle Fridolf även att informera om:  
        - summering våren 2015.  
        - hur läget ser ut inför hösten 2015 kring bla antal spelare, träningstrupper mm.  
        - antal lag i spel hösten 2015.    
 
Viktigt att vara på plats och ta del av denna info så klart.  
 
Vecka 27-29:  
- Individuell träning enligt B-Å:s träningsprogram. (som vi kommer att gå igenom innan 
sommaruppehållet så klart)    
 
Vecka 30:  
From måndag 20/7 kör vi gemensam träning som vanligt igen dvs. för att ta sats mot höstens matcher 
som har premiär lördagen den 1/8 borta mot Höllviken.  
 
- Måndag 20/7: Träning kl. 19.00 - 20.30 (Veberöd)  
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- Tisdag 21/7: Träning kl. 19.00 - 20.30 (Sandby)  
- Torsdag 23/7: Träning kl. 19.00 - 20.30 (Sandby)  
  
Herrar A. 
Hemmamatch mot Tomelilla IF torsdag 18 juni kl. 18.45 på Romelevallen. 
  
Lagtrupper för både Dam och Herr och deras matcher onsdag och torsdag kommer under 
onsdagen och då in på hemsidan. 
  
En sammanfattning av alla matcher som spelats under fre-lör-sön samt mån. 
 
Herrar A. Fredriks text. 
Det blev en jobbig match mot serieledarna hemma på Romelevallen. Vi visste att vi skulle möta ett lag 
som släppt till väldigt få mål under tidigare matcher. Därför utgick vi ifrån att vi max fick släppa in ett mål 
om vi skulle ha en hygglig chans att vinna. Just därför och för att neutralisera Flaggs snabba spelare 
började vi med ett lågt försvarsspel där även våra ytterforwardars skulle ta ett stort ansvar i det 
defensiva spelet. Det såg bra ut...en liten stund. Försvaret höll sina positioner och vi lyckades även 
skapa de två första farligheterna i matchen och var mycket nära att ta ledningen. Tyvärr blev det inte så. 
Däremot lyckades Flagg, i en omställning, få loss sin forward genom en fin djupledsboll. Han gled 
visserligen ur position, men lyckades ändå få in bollen via målvakten Johan Lundell till en förvånansvärt 
fri Flaggspelare framför vårt mål som kunde rulla in bollen i öppet mål. Efter detta fortsatte vi att spela 
hygglig fotboll. Sedan följde en mycket olycklig period. Det började med att Oliver Jönevi var starkast i 
en nickduell i straffområdet och kvitterade till 1-1, trodde vi och domaren som stod ca tre meter från 
situationen. Däremot tyckte den assisterande domaren, som stod längre bort att Oliver varit ojuste och 
vinkade för frispark. Målet blev bortdömt. Istället gick Flagg till anfall och får igenom en boll i 
straffområdet till en väldigt fri spelare som placerar in 0-2. Återigen tveksamt domslut eftersom det såg 
ut som att det var klar offside. Men det var inte slut där. Någon minut senare tog mittbacken Jakob 
Mattson emot bollen på bröstet, samtidigt kom en fot från en Flaggspelare mot hans huvud. Jakob 
ryggade och Flagg kunde ta bollen och göra 0-3. Allt detta skedde inom en halvtimme och kändes 
självklart tungt. Vi tappade linjerna i spelet och innan halvtid lyckades Flagg, med en mycket vacker nick 
göra 0-4. 
  
Vi kände en hopplöshet i halvtid, men vi sa ändå att vi inte gett upp. Vi bestämde oss för att först och 
främst göra ett mål. När vi lyckats med det skulle vi jobba vidare för att göra ett andra mål o.s.v. Så fick 
vi se hur långt vi kunde nå. Men det viktigaste var att göra en bra andra halvlek, så vi kunde ta med oss 
något positivt från matchen. 
  
Andra halvlek blev spelmässigt bättre, visst gick Flagg ner på lite sparlåga, men att spelarna fortsatte att 
jobba och slita trots det smått hopplösa läget vi befann oss i var mycket roligt att se. I 71:a lyckades vi 
få in reduceringen genom att Marcus Larsson slår in en retur skapad av en frispark av Viktor Rosberg. 
Återigen visade det sig dock att detta inte var vår dag eftersom Flagg gör 1-5 direkt efter avspark. I 80:e 
var det Viktor Björk som höll sig framme och reducerade till 2-5 efter mycket vackert kortpassningsspel. 
Men Flagg ville tydligen inte släppa oss närmare utan gjorde sitt 6:e mål i 88:e minuten, 2-6. 
   
Detta blev en, på många sätt, tråkig eftermiddag. Jag vill inte på något sätt skylla på domarna. Flaggs 
seger är inget annat än rättvis, de var väldigt duktiga och vi gjorde för många misstag. Domarnas 
bedömningar i första halvlek var kanske helt riktiga, men det blev en jobbig och frustrerande period där 
vi kände att allt gick emot oss.  
  
Nu ska vi se framåt. Vissa matcher har vi spelat väldigt bra fotboll och en del matcher har sett 
bedrövliga ut. Det vi ska arbeta med nu är att höja vår lägsta nivå, så vi slipper de här djupdykningarna. 
Det kommer att ske ett par förändringar till matchen mot Tomelilla, som jag hoppas kommer att ge oss 
ett stabilare spel och mer trygghet i det vi gör.    
 
Damer A. Stefan J text. 
Dam A - BK Olympic: 3-0 (1-0)  
 
Tre sköna poäng i sommarvärmen. (Stefan Jönsson)  
 
Äntligen ordentlig sommarvärme när BK Olympic kom på besök till Sandbyvallen! Som vanligt en s.k. 
"måstematch" om vi vill hänga med och jag förstår om tjejerna börjar ledsna på snacket om 
"sexpoängsmatcher, att inte förlora poäng mot bottenlag, att inte förlora mot topplag" osv osv. Det 
känns som att vi alltid spelar med kniven mot strupen och så kanske det är/skall vara när man har siktet 
inställt på att tillhöra toppen? Som sagt, ordentligt varmt och skönt denna lördag eftermiddag och 
samtliga spelare fick varsin Resorb före match. Första halvlek är ingen höjdare från vår sida dvs. vi gör 
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inte det jobb vi skall varken med eller utan boll, vi "klyddar till det" i enkla/självklara situationer och vi 
jobbar ofta en och en i många pressituationer. Naturligtvis är man sällan bättre än vad motståndet 
tillåter så all heder åt Olympic som spelar rejält och krigar på av bara den i hettan. Vi skapar ett par 
riktigt vassa chanser i första halvlek men det är först i matchminut 45 som vi efter en hörna lite turligt 
trycker in 1-0. Det är i princip halvlekens sista spark och självklart ett psykologiskt viktigt mål och man 
märker direkt att axlarna på tjejerna sjunker ner ett par centimeter. Vi är ett ungt lag och vi spelar 
ständigt s.k. "måstematcher" och jag tror att vi sätter en väldig press på oss själva och därför blir vårt 
spel ofta lite stressat innan det lossnar målmässigt för oss och, efter det, kan spela mer avspänt. I 
halvtid pratar vi bla om att släppa loss och göra jobbet ordentligt. Vår 2:a halvlek är betydligt bättre på 
alla plan, vi vinner 2:a halvlek med 2-0 och tar ännu en trepoängare! Vårt tredje mål kommer efter ett 
fantastisk fint anfall och den typen av anfallsfotboll tar vi med oss till matchen mot Dösjöbro på onsdag 
17/6 kl. 19.00 på Romelevallen i Veberöd. Gott jobbat tjejer, nu laddar vi inför vårens sista match för 
Dam A!!  
 
Länk till matchrapport: http://www.skaneboll.se/match/?scr=result&fmid=2914191 
 
Juniorlag. L-G med dessa rader. 
Efter 3 veckors uppehåll var det dags för j-laget att dra på sig matchstället igen. Bortamatch mot 
serieledaren Tomelilla stod på programmet. J-lag och j-lag; idag skulle man istället kunna kalla det ett 
”pågalag”, startelvan bestod till hälften av 00:or och 99:or. 6 killar var bortresta, varav målvakts-Gustav 
var en av dessa. Lägg därtill att Musse insjuknade precis innan avfärd så förstår ni att det var lite svårt 
att få ihop lag idag. Men nu ska man ju inte fokusera på dem som är borta utan på dem som är på plats. 
Med Adam K mellan stolparna och lån av ett antal 00:or så fick vi ihop ett hyfsat slagkraftigt lag ändå. 

Matchen började med ett litet tryck från hemmalaget, som bland annat hade ett skott i stolplens insida 
och ett friläge som Adam gjorde en bra benparad på. Men efter hand som våra killar började hitta rätt i 
sina (för många) ovana positioner bedarrade pressen och vi började få mer och mer att säga till om. 
Framförallt vågade vi hålla i bollen i backlinjen rullade runt tills vi kunde slå den avgörande passningen, 
antingen via mittfältet eller med en lite längre boll på Oskar P och Mateusz som gång på gång sprintade 
ifrån det något långsamma Tomelillaförsvaret. Vi tar ledningen med både 1-0 och 2-0 på två snarlika 
mål där Oskar P kommer runt på kanten och spelar snett bakåt till Mateusz som inte gör något misstag. 
3-0 kommer också innan paus, även det ett snyggt fotbollsmål. Victor M vinner bollen på mitten och slår 
en precis genomskärare till Josef som har skurit från sin ytterposition, och fri med målvakten rullar han 
enkelt in bollen.  Ledning med 3-0 i halvlek var kanske mer än vad både spelare och publik hade 
hoppats på, men fullt rättvist då vi brände ett antal chanser också. 4-1 eller 5-2 till oss hade kanske mer 
speglat matchbilden om man ser till klara målchanser. 

Även andra halvlek inleds med ett litet tryck från Tomelilla, lite beroende på att vi inte fick iväg bollen 
riktigt i motvinden samt att de började infinna sig en liten försiktighet och rädsla att förlora bland killarna. 
Förutom ett par skott utifrån och ett par hörnor så skapade de inte så mycket. Istället var det ett litet 
olyckligt byte i Vaifs backlinje som gjorde att Tomelilla fick kontakt med ca 20 minuter kvar att spela 
genom att reducera till 3-1 innan den nya fyrbacklinslinjen hade riktigt kommit på plats. Tomelilla 
började lyfta upp mer och mer spelare på vår planhalva den sista kvarten. Detta innebar i gengäld att vi 
fick större ytor att kontra på. På en av dessa kontringar avgjordes matchen med ca 5 minuter kvar. 
Oskar P lyfte bollen mot ett övergivet Tomelillamål (målvakten hade hamnat på ”mellis”) och på 
mållinjen dök en back upp och räddade med armen med straff och utvisning som följd. Straffen slog 
Victor M behärskat in, och spikade slutresultatet till 4-1 i VAIF:s favör.  

En mycket bra genomförd match av det unga VAIF-laget som i stort sett låg rätt i sina positioner under 
alla 90 minuterna. Kul att se att de inlånade killarna inte bad om ursäkt för sin närvaro, utan spelade 
precis som om man hade lirat med sitt eget lag. Även Jalles formation av laget slog väl ut. 

Ska man hitta något att ha lite synpunkter på, så är det kanske inte så lämpligt att göra byte i en väl 
fungerande backlinje om man inte har drabbats av skador när motståndarna trycker på.  I gengäld 
”luftades” hela bänken, trots att matchen var jämn och stod och vägde i mitten på andra halvlek.  

P 15 Skåne. Sunils rader. 
Match report from Saturday’s game J 

P15 Skåne Group B 
VAIF win to set up a 'winner takes all' last game vs. BK Olympic! 
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VAIF continued their excellent progress in Group B Skåne series with a hard fought 2-1 win against 
Hässleholm at the weekend. 

In hot sunny conditions, the VAIF team talk focused on keeping possession of the ball and scoring the 
first goal. In the hot conditions, by scoring the first goal and keeping control of the ball would require 
Hässleholm to press to win the ball back, which would hopefully make them more & more tired as the 
game went on. 

VAIF started the game very confidently with some good ball possession and looking in control. Our 
excellent ball possession and continued pressure on the Hässleholm goal was rewarded in the 8th 
minute with an excellent header by Mateusz from a ‘pin point’ corner from the right side from Albin. 

We looked in good control of the game and it was going to take a mistake from VAIF for Hässleholm to 
score, and so it proved! After conceding a free-kick half inside the Hässleholm half of the pitch, the VAIF 
back four pushed up too high to defend the free-kick, almost standing on the halfway line. This gave the 
Hässleholm attackers plenty of space behind VAIF to run into. So when the free kick was passed 
through the VAIF back line, the speed of the Hässleholm attackers was enough to outpace our own very 
fast defenders, with the Hässleholm attacker cooling passing the ball in the VAIF net with just 3 minutes 
until half-time. 

Despite scoring so close to the half time, VAIF had a good first half performance. But it also shows 
when playing against a good team like Hässleholm, it only takes one mistake to let a good team back in 
the game. So at half time the score line was 1-1. 

Hässleholm started the 2nd half with more energy and began to press VAIF, giving us very little time on 
the ball, especially in the midfield where they started to win more and more of the first balls. VAIF 
responded by dropping Mateusz into midfield, to give VAIF an extra player to compete with Hässleholm. 
This change had a positive effect and helped out Hampus / Viktor who had worked very hard all game 
to put pressure on the Hässleholm midfield whenever they had the ball. 

The 2nd half was very tight, but it was VAIF who made the break through from a superb run and shot on 
goal by Leon. The shot was well saved by the Hässleholm goalkeeper, with Mateusz perfectly placed to 
take the rebound and pass the ball into the empty net. 

The goal in the 64th min seemed to 'kick' the energy out of Hässleholm and VAIF began to see more of 
the ball, with a more & more attacks on goal. 

So it finished 2-1. It was a tough game in tough weather conditions. Hässleholm made it hard for us in 
the 2nd half, really stopping us playing our controlled passing game, so credit must go to a very good 
team that pushed us to the end. 

The win sets up the last game on 21st June at BK Olympic, where a draw or a win will be enough for 
VAIF to take the P15 Skåne Group B title. But a win by BK Olympic by more than 2 goals will see them 
take the title! 

Nail biting stuff!!! Well done boys, another great team performance! 

P 14 Sydvästra. Thomas rader. 
Fredagens match med lag Svart mot Eslövs BK. En välspelad match av båda lagen med bra 
passningsspel och bra inställning från våra killar. Tar ledningen med 1-0 på hörna och har hyfsat 
kontroll på matchen. Eslöv kvitterar dock på en hörna där vi inte var riktigt fokuserade i 
markeringsspelet. Matchen slutar rättvist 1-1. 

  
Lag Svart och match 2 denna helg. 
Matchrapport P 14 lag Svart borta mot Höörs IS. En match som vi dominerade från matchminuten ett. 
Åter bra inställning med stundtals bra passningsspel. Riktigt starka på hörnor idag vilket resulterade i 3 
mål. Vinner slutligen med 6-1. 
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P 14 Södra. Thomas rader. 
Söndagens match hemma för lag Vit mot serieledarna Lunnarp. Ett bollskickligt Lunnarp som för spelet. 
Åter bra inställning från våra killar som kämpar på väl. Lunnarp dock det starkare laget och vinner med 
3-2. 
 
P 12 Sydvästra C. Stefan P med dessa rader. 
Lag Vit spelade bortamatch mot Hörby FF på deras slitna konstgräsplan. Killarna gjorde en helgjuten 
insats med fint kombinationsspel och en härlig inställning. 

Matchen blev lite försenad då det inte dök upp någon domare. Det slutade med att jag fick hoppa in 
som domare vilket var en ny upplevelse för mig… 

Båda lagen spelade fin fotboll men vi hade mest boll och flest målchanser. Slutresultat 4-2 till oss. 
Målskyttar: Movitz 3 och Johan 1. 

F 11 Sydvästra B och Sydvästra C och Jennys text. 
Här kommer matchrapport från F04-05 
Match mot Nike i fredags och GOF If i lördags. Två matcher i varmt väder och med trötta tjejer. 
Matchbilderna ser ut som de har gjort under hela våren, vi skapar målchanser men gör alldeles för få 
mål. Två nya förluster, och nu återstår bara två matcher, sedan är det dags för välbehövligt sommarlov 
och till hösten startar vi om igen med nya tag. 
 
P 11 Sydvästra C. Henriks rader. 
Furulunds IK – VAIF 
Efter tidigare match mot Furulund i våras var vi förberedda på en gropig plan där de kör långa 
utsparkar. Vi pratade om att verkligen försöka köra passningsspel ändå och killarna försökte verkligen! I 
första halvlek spelade vi stundtals riktigt bra men inga mål. Andra blev spelmässigt sämre men det 
skapades fler chanser. (Resultat 1-2)  
 
P 10 Sydvästra Vit och Gul. Andreas text. 
Matchreferat från helgen: 
Vi mötte FC Rosengård hemma i lördags. Ett lag med ett par spelare som spelade fult. Vi är inte vana 
vid detta, har aldrig mött 10-åringar som håller på med efterslängar, slag och hot... 

Trots att våra spelare blev ledsna var det ingen som gav upp. Spelmässigt bra, tyvärr blev vi hårt 
straffade av ett par enkla misstag. Slutresultat 2-5. 

Andra matchen som skulle spelas mot Staffanstorp blev inte av, WO. Fick ringa 12 på natten innan 
matchdag för att få bekräftat att motståndaren meddelat "inställd match" på sin hemsida. Inget 
meddelande till oss, tyvärr. Ärendet diskuterar jag med fotbollsförbundet i veckan. 

P 8 Svart och Vit i IF Löddes knatteserie. Martins text. 
Stor våravslutning på Tolvans IP i Lödde bjöd på 3 segrar och 1 förlust: 
 
* Första matchen mötte vi Lödde IF, som vi brukar ha lätt mot. En tempofattig match, kanske p.g.a. 
värmen, men helt ok insats gav en komfortabel 7-1-vinst. 
* Match nr två var mot ett Lunds BK med en del tekniska lirare. Vi började avvaktande och hamnade 
ganska tidigt i ett 0-3 underläge men kämpade oss in i matchen och kunde vända till en skön 4-3 seger. 
* I tredje matchen ställdes vi mot Bjärreds IF som vi haft väldigt svårt mot. Våra killar verkade ha käkat 
taggtråd till lunch, körde över våra motståndare med 6-1 efter en fantastisk kämpainsats! Att Bjärreds 
killarna inte är vana vid att förlora var tydligt: flera av deras spelare lämnade planen gråtande, någon 
redan innan matchen var slut... 
* Slutligen ett derby där vi för första gången mötte Genarps IF. En jämn match där vi likt match nr 2 inte 
var på hugget från början och bjöd våra motståndare på två mål och en straff, 0-3 i baken. Moralen i 
vårt lag ställdes åter på prov och helt plötsligt kämpade vi oss till några mål och 3-3 var ett faktum. 
Detta borde bli ett rättvist slutresultat men domaren ville annorlunda och gav Genarp ännu en straff efter 
en ytterst tveksam hands situation där vår spelare skyddar kroppen och snöplig förlust 4-3. Samtal efter 
matchen med Genarps ledare där vi planerade för någon eller några gemensamma träningar i höst, kul! 
Tungt att avsluta med en förlust men överlag framförallt riktigt fina kämpainsatser i fysiska matcher där 
killarna inte vek ner sig. Vårt fina passningsspel glimtade stundtals till men fungerade inte lika bra som i 
förra omgången. Nu ser vi fram emot en höst med både 5-och 7-mannaspel! 
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P 7 Svart, Vit och Grön i IF Löddes knatteserie. Jims rader. 
Strålande dag i Lödde med 6 matcher totalt fördelade över 3 lag. Mycket bra engagemang från alla 
spelare där målskillnad för de 3 lagen kan skrivas till 11-3, 13-3 och 11-3. Totalt 35 gjorda mål och 9 
insläppta den här helgen, målen fördelade på 12 spelare. 

Vi summerar våren för P08 där vi har just nu är 30 spelare i träning, varav 27 spelare deltagit i 
Löddespelen. Totalt i vår har vi spelat 33 matcher där vi har 21 vinster, 5 oavgjorda och 7 förluster. 
Målskillnad skrivs till 126-68, dvs. vi gör nästan 4 mål per match och släpper in 2 mål i genomsnitt. 

Extra kul är att vi har 21 olika målskyttar under våren av de 27 spelare som deltagit, dvs. 78 % av 
truppen har gjort mål i vår. 

Nu ser vi fram emot tisdag där vi spelar 7-manna träningsmatch mot P07, sedan väntar ledighet och i 
augusti drar vi igång först med 2 cuper sedan har vi 4 lag i Lödde spelen. 

  
Hörs igen i veckan, då det spelas matcher varje dag denna vecka. 
  
Hälsn. Staffan 
  
Matcher innan midsommarhelgen enligt följande   
 
http://www.cumap.eu/calenderonweb/visakalender.php  
  
 
 
 
  


