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 Staffans sammanfattning vecka 34 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Passerat halva augusti och fotbollen i gång på riktigt. Lördagen började bra med många knattar/knattor 
på plats på Romelevallen och säkert 5 nya i provträning. Jättekul! 

Åkte hem för att med hustru och barn åka till Österlen för att besöka Mandelsman.  

Som världen förändras säkert ett par månader sedan vår dotter Frida fick boka detta besök. Slutsålt 
hela sommaren och svårare att få biljetter än att lyssna på Bruce Springsteen på Ullevi. Märkligt! 

Ser programmet i TV då och då men hustrun en stor fantast till detta TV program, jo då paret 
Mandelman fanns att beskåda och även en son i en syskonskara av 4. 

Allt egen odlat och god mat och även kaffet satt bra när övriga i familjen drog vidare haha. 

Första SMS nådde undertecknad och 2 tappade poäng uppe i Åhus och kvittering till 2-2 i matchminut 
90 gjorde ont.  

För att sedan följa den allsvenska matchen Athletic Eskilstuna-MFF och efter 28 minuter 3-0 till 
hemmalaget, sen var denna lördag förstörd och kaffet smakade skit. 

Redan den 1 juli hemma mot samma lag och 1-2 länge som MFF vände till 3-2 kunde man ana att detta 
lag med ny tränare skulle kunna skaka om vilket motstånd som helst i allsvenskan och för första gången 
under säsongen har de fått kontakt med lagen i botten och ingen överraskning för mig om de fortsätter i 
detta vinnarspår.  

Finns ett par spelare av absolut högsta allsvenska klass där Mohamed Buya Turay sticker ut men fler 
bra spelare i laget. 

Tillbaka till Veberöds AIF och tyvärr i denna match 4 gula och ett rött direkt och för Eric Skiöld väntar 
minst 2 matchers avstängning.  

En av de sämre domarinsatserna i år enligt folk på plats (läs även Kristoffers text) och domaren hade 
domarkontrollant på plats och viftade med kort direkt och till sist 7 sådana gula utdelade och 2 röda. 

Vad innebär poängförlusten? Gjorde för skoj skull en tabell efter 3 matcher spelade efter 
sommaruppehållet och Rydsgårds AIF sist med 1 poäng, nästsist Åhus Horna BK med 1 poäng och 3:e 
sist Veberöds AIF med 2 poäng (IFK Osby samt Åhus Horna BK) och ner till kvalplats nu 5 poäng var 6 
när höstspelet startade.  

Alla övriga 9 lag har vunnit i varje fall 1 match av dessa 3 matcherna efter sommaruppehållet. 

I topp IFK Simrishamn med 12 poäng med 4 matcher spelade endast 12 matcher innan sommarvilan. 
Tomelilla IF 9 poäng på 3 matcher, IFK Osby 7 poäng 3 matcher. 

Här ser vi det undertecknad kallade "svajigt" tar poäng mot topplag för att sedan tappa mot jumbon och 
så har hela säsongen sett ut, tyvärr. 
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Nu kommer en 6 eller 9 poängsmatch på lördag hemma mot Snogeröds IF som vann i helgen hemma 
mot Staffanstorps United med 2-0. 

Snogeröds IF är det enda lag som VAIF kan ta 6 poäng av efter årets enda bortavinst med 2-1. Övriga 5 
matcher som återstår har vi spelat oavgjort med eller förlorat under vårens möten. 

Undertecknads önskemål seger mot Snogeröds IF samtidigt vinner Tomelilla IF (serieledare) mot 
Hanskogs IS på lördag och då har VAIF 8 respektive 9 poäng ner till kvalplats med 5 matcher 
kvar att spela. 

       
På onsdag är serien framme med alla lag på 16 matcher. 
Hjärsås/Värestorps IF-Önneköps IF spelad då. 

Tomelilla IF  16 11 2 3 44-14 30 35
IFK Osby 16 10 3 3 45-21 24 33
Hjärsås/ Värestorps IF 15 9 3 3 35-19 16 30
IFK Simrishamn 16 9 3 4 36-25 11 30
Staffanstorp United FC 16 8 3 5 38-28 10 27
Rydsgårds AIF 16 7 4 5 31-32 -1 25
Veberöds AIF 16 6 4 6 24-23 1 22
Önneköps IF 15 6 2 7 20-25 -5 20
Snogeröds IF 16 5 2 9 27-41 -14 17
Hanaskogs IS 16 4 4 8 23-31 -8 16
Åhus Horna BK 16 2 1 13 16-42 -26 7
Öja FF 16 2 1 13 17-55 -38    7 

Något som är positivt? Code Demba Sy, nyförvärvet från BW 90 IF i sommar 2 mål i lördags och BW 
90 IF:s bästa målskytt de senaste 5 åren och något år även i topp totalt i division 2 serien.  

Gör ca 15 mål varje år och hoppas att vi får den hjälp med målskyttet som behövs med 6 matcher kvar 
av serien. 

Herrar A med Kristoffers text. 
Ja riktigt surt att de får in ett mål på övertid. Förra helgen hade vi den turen med oss, idag åker vi hem 
med bara 1 poäng vilket faktiskt känns som en förlust. Vi har chanser att punktera matchen men blir 
tyvärr lite stirriga i avslutsögonblicken. Vi visar dock bra moral, kommer i tidigt underläge efter en 
tilltrasslad situation. Sen spelar jättebra fotboll under första halvleken och har en positiv känsla i paus.  

Vi fortsätter trycka på och får in 2-1 i början på andra halvlek. Vi har sen ett par bra lägen att utöka men 
bollen vill inte in. Tyvärr är domarnivån inte alls bra idag, jag brukar inte vilja klaga eller skylla på 
domaren men båda deras mål är tveksamma offside situationer och i många dueller haglar korten vilket 
gör det svårt för spelarna att veta nivån.  
Vi får gult efter 2 minuter spel för en vanlig axeltackling och tyvärr tappar domaren matchen sett över 90 
minuter.  
 
Vårt röda kort är ett resultat av dålig spelförståelse och känsla från domaren. Vår spelare får en rejäl 
kapning med dobbarna i vaden, vi får frispark och motspelaren går därifrån kort lös och ingen förstår 
riktigt hur. Spelaren är förbannad då benet kunde gått av och frågar domaren vad det är för nivå han 
håller egentligen och en diskussion uppstår. Då domaren är väldigt svår att prata med vilket alla 
planens spelare samt tränare fick erfara och plötsligt drar han upp det röda kortet lite från ingenstans 
om jag ska vara ärlig.  
 
Säsongens viktigaste match till helgen och Snogeröd IF kommer till Romelevallen där vi är mycket 
starka. Vi kommer kämpa stenhårt under träningsveckan och vara riktigt taggade till helgen.  
Jag och laget hoppas på bra stöd från hemmapubliken när vi tillsammans går för seger.  
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Ungdomslagen. 
Blandade resultat denna första stora fotbollshelg men fler vinster än förluster och den framgångsrika 
och stora truppen i P 09 (födda 08) har nu genom att flyttats över till den bästa A grupp av 2 fått 
motstånd direkt och en knapp 2-1 seger borta mot LB 07 i helgen. 

Några framflyttade matcher även denna helg och önskemål från våra motståndare. Nu spelar vi varje 
fall 3 matcher mitt i veckan under två veckor för att minska detta antal av uppskjutna matcher. 

Referat från alla ungdomsmatcher. 

P 15 och matchen framflyttad på motståndarens begäran.  

F 13 och Jenny med text från 3 matcher. 
Då är äntligen serierna igång och här kommer de tre första matchrapporterna: 

Sydöstra serien borta mot Pandora IK 
Tung förlust i regnet, vi kommer aldrig in i vårt spel utan det blir till att jaga boll hela matchen.  Pandora 
IK är duktiga och ligger i helt fel serie, de skulle vara ett topplag i A- serien.  
 
Sydöstra serien hemma mot Blentarps BK 
En jämn och bra match med högt tempo. Vi spelar bra och framförallt har tjejerna ett lugn i spelet. 
Oavgjort resultat.  
 
B-serien borta mot Harrie FF 
Motvind, skador och sjukdom är inte bästa uppladdningen och vi kommer till start med två avbytare.  Vi 
för spelet hela matchen och tar ledningen och har många chanser att utöka. Tyvärr kvitterar Harrie 
FF med 7 minuter kvar. 
Summering av de tre matcherna: Vi måste sätta våra målchanser, då hade vi haft full pott i matcherna.  

P 13 och Henriks text. 
Vinst med 4-1 borta mot Åkarps IF. Text på fredag. 

F 11 med Henriks text. 
Lördagens seriematch hemma mot Dösjöbro IF blev en riktigt tuff match där ingen av lagen fick igång 
något direkt passningsspel och det skapades inte särskilt många målchanser heller. Därför kändes 
slutresultatet 1-1 rättvist på alla sätt.  

Söndagens match spelades på bortaplan mot IF Klagshamn, ett lag som för dagen var det bättre och vi 
fick se oss besegrade med 2-0.  

P 11 Richards text. 
Två matcher för P 06, BK Flagg som vi besegrade med 5-2 efter blandad kvalitet på spelet och 5-1 
seger mot Dalby GIF som kändes stabil från början.  

Framöver väntas tuffa matcher mot bl.a. MFF på tisdag.  

P 10 och Niklas text.   Match mot Bjärreds IF i A-serien.   
Vi var inte riktigt med i denna match. Bjärreds IF vann alla dueller och matchen med 7-2. De hade en 
spelare som gjorde som han själv ville med bollen och totalt 6 mål.  

Det var bra med en förlust för nu vet vi vad vi ska arbeta på. 
 
Match mot Torns IF i C-serien. 
Vinst med 2-0 efter snabba mål i början av matchen. Lågt tempo, dåliga passningar och en match som 
inte går till historieböckerna. Trötta killar men skönt med en vinst. 
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P 9 och Jim samt Jessica med dessa rader. 
A2, LB07. 
En tuff match mot ett spelskickligt LB07. Första halvlek har motståndarna mest bollinnehav och mycket 
fint passningsspel men vårt försvarsspel är kompakt och svårt att möta. Vi skapar fler målchanser än LB 
med våra snabba omställningar men det står 0-0 i halvlek. 
I andra halvlek blir bollinnehavet mer jämnt och vi har nu börjar läsa av deras spel bättre.  LB07 gör 
dock 1-0 och därefter flyttar vi fram positionerna och jagar kvittering och de sista 10 minuter av matchen 
gör vi två mål och vinner matchen med 2-1. 
  
B1, Kvarnby IK  
Framflyttad match. 
 
C1, Lunds BoIS. 
Match mot ett taggat Lunds BoIS där början av matchen är en kamp på mittfältet då planen är oerhört 
smal så vi kan inte utnyttja vårt fina breddspel. Vi leder med 2-0 i halvlek. 
I andra halvlek får vi ner antalet tillslag per spelare vilket gör att vi rullar boll bättre och tar över matchen 
som vinner med 5-0. 
 
P 9 (våra 8 åringar) och Jespers text. 
Dagens motstånd stod Uppåkra IF för, i våras så blev det en ganska så jämn match med ett slutresultat 
med 6-1 till VAIF.  
 
Vi hade ett långt snack med killarna att ligga rätt i positioner, press, men framför allt fortsätta med vårt 
fina passningsspel.  
 
Killarna var lite sega till en början där vi tränare manade på från sidan. Efter 5 min får vi igång 
maskineriet och vi visade upp en fin och trevlig fotboll. Slutresultat: 2-8 till VAIF.  

P 8 i IF Löddes knatteserie och Jesper igen. 
Äntligen så var det dags att sparka igång höstsäsongen. Först ut på schemat var IF Löddes knatteserie: 
 
Spelade två matcher, Lunds BoIS och Bara GIF.  
 
Det var spelsugna killar som sprang ut på planen. Dom visade upp ett härligt passningsspel. Det 
slutade med två stora vinster.  
 
Tack för snabb inrapportering och fullt med matcher var och varannan dag denna vecka. 
35 matcher totalt fram till söndagkväll och fullt upp med planläggning, hitta u-domare mm. Skicka gärna 
ett referat efter era matcher i veckan så får vi in dessa till fredagsrapporten. 
 
Hälsar Staffan 

 
 


