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 Staffans sammanfattning vecka 37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Tisdagen 8 september och ännu en fullspäckad helg med fotbollsmatcher och också höstens första 
inställda på grund av regn. P 12 Vit borta mot Kyrkheddinge IF. 
Ja en helg som vanligt bjudit på både positiva resultat som negativa. 
  
Herrar A nu i brygga, men så länge det teoretiskt kan gå ger vi ej upp division 3 platsen.  
  
Damer A fortsätter sitt segertåg, men det gör även Hammenhögs IF och framförallt Dösjöbro IF med full 
pott denna höst och laget förstärkt i sommar med ett par duktiga tjejer från BK Borgeby.  
Just nu svårt att se några av dessa tre lag tappa poäng med tre omgångar kvar mer än just i sista 
omgången och Dösjöbro IF möter Hammenhögs IF på hemmaplan. 
  
Juniorlaget som i matchens sista spark får till en kvittering och 3-3 mot Österlen FF. 
  
P 15 i Skåneserien startar på ett underbart sätt med 3 raka vinster varav 2 på bortaplan och inte vilka 
lag som helst utan BK Olympic, Lödde IF och i lördags Eskilsminne IF i Helsingborg och 3-0 vinst.  
1;an, 3;an samt 5;an från vårens Gr A besegrade i dessa tre inledande matcher och till helgen väntar IF 
Limhamn Bunkeflo i Veberöd och nu enda lag som är obesegrat förutom VAIF i höst med 6 poäng och 
helgens match framflyttad till den 24 oktober av för undertecknad okänd anledning. 
  
P 15 Södra också med i toppstrid och serieledarna Ystads IF FF väntar på onsdag 9/9 kl. 19.00  på 
Svalebo konstgräs.  
  
P 14 Sydvästra har det tufft för tillfället och kanske en serie för högt uppe, när vi nu ser till alla får spela 
1 match i veckan och det för stunden knappt innebär dubbelspel för någon i dessa 3 lag och att 
föreningen då ser till att drygt 40 till 45 spelare får sin match i veckan. 
  
I 7 mannaserierna en blandad kompott av vinster och förluster varje vecka. 
 
F 12 Vit, F 11 VAIF/Harlösa IF samt P 11 Vit samtliga med 3 segrar och serieledning på 9 poäng efter 
3 omgångar. 
  
Hörs igen på fredag/Hälsar Staffan 
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Här kommer som vanligt ett digert antal referat från helgens alla 20 matcher +1 inställd. 
 
Herrar A. Fredrik Sundblads text. 
Det var på en något regnsjuk plan vi skulle försöka hålla liv i serien för egen del. En seger skulle gett 
oss hyfsade möjligheter att nå kvalplatsen. Men tyvärr är det inte mycket som går vår väg just nu och 
det beror naturligtvis bara på oss själva. 
Matchstarten var ganska jämn. Men den första riktiga målchansen var det vi som skapade genom, för 
dagen mycket duktiga, Alexander Fredriksson. Han skar in från sin vänsterkant och fick på ett bra skott 
som målvakten tyvärr lyckades få en tå på. Några minuter in i matchen tar vi över något. Vi var lite 
snabbare till boll vid andrabollslägen och vann fler närkamper än motståndarna. Tyvärr var vi istället 
svaga i luftspelet och förlorade för många dueller. Detta utnyttjade Husie bra och kunde oroa emellanåt 
med djupledsbollar som de skarvade vidare till forwards. Just en sådan situation ger dem ledningsmålet 
i 21:a minuten. Det är jobbigt att hamna i underläge när man är i den sits vi är, det märktes. Spelarna 
fortsatte att arbeta på den tunga planen, men rörelsen och hungern i motståndarnas straffområde blev 
sämre.  
I halvtid var det just detta vi pratade om och ville förbättra. Även hur vi skulle lösa deras djupledsbollar 
på ett bättre sätt togs upp. Vi tvingades till två byten i backlinjen i halvtid p.g.a. skador och illamående.   
Andra halvlek börjar hyfsat. Vi får bättre koll på luftspelet, lite p.g.a. att Husie bytt ut den starka 
huvudspelaren som oroade oss. Alexander har ett läge liknande det i första halvleken och en bit in i 
halvleken blir blåsta på en solklar straff, då en Husiespelare hindrar bollen att gå i mål med handen. 
Ibland undrar jag hur spelare, ledare, motståndare och publik kan se något som tre domare inte kan... 
märkligt. Istället så bjöd vi Husie på ett mål i 64:e minuten då ett felpass på egen planhalva blev ett 
utmärkt läge för deras forward att löpa sig fri och göra 2-0. Efter detta lyfter vi upp mer folk i anfall, men 
tappar samtidigt rörelsen och blir lite statiska. Det närmsta vi kommer en reducering är en frispark från 
Erik Roslund som målvakten inte kan hålla. Bollen låg på mållinjen en sekund eller två innan en 
Husiespelare ohotat(!) kunde slå undan den. 
  
Är det kört nu? Nja, Det är fem poäng upp till Tomelilla på kvalplats och vi möter dem i näst sista 
omgången. Innan dess bör vi ha tagit in tre poäng på dem. Vilket inte blir lätt med tanke på att vi möter 
GIF Nike och BK Flagg innan dess och med tanke på att spelet inte fungerar tillfredsställande. Men vi 
ska försöka. 
 
Damer A. Stefan Jönssons text. 
Dam A - Hardeberga BK/Harlösa IF: 4-2 (3-1)  
 
Tre poäng i lokalderbyt. (Stefan Jönsson)  
Första matchen i höst där det vädermässigt sett verkligen var höst dvs. långkalsonger på för 
undertecknad. Enligt Staffan och andra rutinerade krönikörer "en given trepoängare enligt 
tabellanalysen" men som alltid skall matcher spelas och jobbet göras. Derby är alltid derby och är det 
någon match HBK/Harlösa verkligen vill vinna så är det derbymatcherna mot SSIF så klart. Alltså 
förutsatte vi att det skulle bli fotbollskrig i 90 minuter men ändå såg det inte heltaggat ut på 
uppvärmningen utan det var lite mer "bekvämlighet" än vad som kändes OK och precis före avspark 
påmindes tjejerna om vad som förmodligen skulle krävas för tre superviktiga poäng och därmed kunna 
hänga på i toppstriden. Vi tar initiativet i matchen omgående och efter en hörna trycker vi in 1-0 redan i 
tredje matchminuten. Vi fortsätter spela bra, skapar vassa chanser och gör även 2-0 efter ca en kvart av 
första halvlek och allt ser OK ut. Efter 2-0 faller vi tillbaka lite i "uppvärmningsinställningen" dvs. vi gör 
inte jobbet fullt ut i närkamperna, vi tvingas (bl.a. pga. dålig rörelse utan boll) slå alldeles för många 
långa bollar (i ganska kraftig medvind vilket sällan är ett bra alternativ) och spelet flyter inte på som vi 
vill. Efter en kommunikationsmiss/felbedömning hos oss reducerar HBK/Harlösa till 2-1 vilket självklart 
ger våra motståndare den energi dom behöver. Kort efter reduceringen har HBK/Harlösa en riktigt vass 
möjlighet att kvittera men bollen smiter precis utanför vårt mål. Vi har mycket boll, HBK/Harlösa faller 
ner ganska långt i banan med mycket folk och gör det trångt värre för oss vid deras straffområde 
samtidigt som vi alltför ofta blir lite stressade att slå den s.k. avgörande passningen. Och så fort 
HBK/Harlösa vinner boll så skickar dom iväg den för att gå på kontringsspel. Ingen överraskning för oss 
på något sätt men det är en jobbig spelform att försöka skapa/spela boll, tappa boll lite för enkelt, 
långboll från motståndarna, försöka återvinna bollen igen för att på nytt börja bygga anfall igen. Korta 
anfall och en massa "fram och tillbaka" tar energi och är väl heller inte så roligt att titta på precis men så 
blir det ibland. Strax före pausvilan gör vi 3-1 vilket så klart känns väldigt skönt. I pausen pratar vi bl.a. 
om att "gå dit", spelbredden, ha tålamod i anfallen samt att vi gör tre spelarbyten. I 2:a halvlek sjunker 
intensiteten lite men vi äger mycket boll, har större tålamod i anfallen och utnyttjar bredden lite bättre. 
HBK/Harlösa får jobba ganska mycket utan boll men krigar på och skyddar sitt mål med näbbar och 
klor. Med ca 20 minuter kvar sätter vi 4-1 vilket känns som spiken i kistan men bara någon minut 
senare, på en fast situation, reducerar HBK/Harlösa igen och får genom det ny energi. Totalt sett ett 
snällt/lojt derby förutom de sista 15 minuterna där jag tycker att domartrion till stor del bidrar till ökad 
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irritation samt en del fula knep här och var. Felaktiga domslut/bedömningar i kombination med en 
efterföljande god kommunikation (mellan domare och spelare/ledare) köper jag rakt av men när det 
istället kombineras med bristande känsla/förståelse för situationen blir det jobbigare. Med en bra 
kommunikation mellan domare och spelare/ledare blir det i princip alltid en väldigt bra och behaglig 
stämning på hela idrottsplatsen men så fort den goda dialogen försvinner glider det lätt över till gnäll, 
småfult spel och allmänt dålig stämning både på och utanför planen och det var lite så denna matchen 
avslutades tyvärr. Vi gör ingen av våra bättre matcher spelmässigt sett men vinner ändå ganska tryggt 
och komfortabelt tycker jag.  
Vi tar tre viktiga poäng i kampen om kvalplatsen och fortsätter därmed sätta press på Dösjöbro. Tre 
matcher återstår att spela i årets serie och nästa match för oss på lördag då vi möter Oxie SK på 
bortaplan.  
          
Damer U. Elin Roséns rader. 
Igår blev det vinst med 3-1 mot FC Hessleholm. I våras när vi möttes så kammade vi hem en vinst på 
11-0 men detta blev en mer jämn match.  
Hessleholm tar ledningen i den 4:e matchminuten och vi blir nog lite chockade över deras sätt att spela 
med hög press, kombinerat med ganska kvicka spelare. Vi vaknar till liv allt eftersom matchen går och 
vi trummar på bra och i den 36:e minuten får vi utdelning med en kvittering. Hessleholm är inte alls 
ofarliga, de har några vassa kontringar där vi lyckas värja oss i sista sekund. På samma sätt som i alla 
de tidigare matcherna är det ofta vårt eget "fel" när Hessleholm kommer framåt i banan, dvs. vi tappar 
boll enkelt i fel lägen. Det kan bero på många olika saker men det har varit ett genomgående tema hela 
säsongen.  
I halvlek justerar vi lite i uppställningen och får ett mer tryck framåt. Det vill sig inte riktigt när vi kommer 
fram till straffområdet men så småningom får vi till en ledning i 61:a matchminuten. Hessleholm står upp 
bra och spelmässigt är det ändå en jämnare match än i våras och överlag i serien. Vi utökar ledningen 
till 1-3 i 77:e minuten och det står sig matchen ut. Alla spelarna gör en bra match idag, och kanske att vi 
har haft för lätta matcher, och om man ser till tabellen där Hessleholm hade 2 förluster inledningsvis, så 
har vi nog inte rätt skärpa när domaren blåser igång matchen. Det är alltid en utmaning att ha huvudet 
med sig i varje match, oavsett motstånd, det är ofta de på pappret "lätta" matcherna som är de svåra.  
Nästa U-match blir den 16/9 på Romelevallen mot Kullabygdens DFF.   
 
Juniorlag. Lars-Göran Moberg (mest känd som L-G) text. 
Stöld. Så skulle nog motståndarna, Österlens FF, vilja summera söndagens j-match. Detta kan nog 
även Jalle & grabbarna instämma i; helt oförtjänt snodde VAIF en poäng genom att kvittera till 3-3 på 
matchens allra sista spark. Första halvlek är nog den sämsta som undertecknad har sett j-laget göra de 
senaste åren. Alla sprang i stort sett som yra höns, och gav bort bollen helt omotiverat till motståndarna 
ett flertal gånger. Ofta resulterade detta i rena frilägen, som dock inte mynnade ut i baklängesmål mer 
än en gång. Antingen så räddade Gustav J upp det hela eller så föll det på motståndarna oförmåga att 
utnyttja dessa lägen. Att Österlen bara ledde med 1-0 i halvlek skall VAIF vara extremt nöjda med. 
Andra halvlek började något bättre, bland annat efter lite rockader i laget i slutet av första halvlek av 
Jalle. I 55:e min hittar Victor M Oskar P med en exakt genomskärare genom deras backlinje, och helt fri 
med målvakten chippar han bollen retfullt enkelt över honom fram till 1-1. Några minuter senare tar vi 
ledningen med 2-1 på ett snarlikt mål. En lång boll från egen planhalva, tror det var Simon K som slog 
den, dimper ner hos Oskar P som lugnt och stilla rullar in bollen i bortre burgaveln. Efter detta tror och 
hoppas man att en trepoängare skall vara inom räckhåll, men tyvärr faller laget tillbaka till första 
halvlekens olater. Vi börjar återigen tappa bollar lite onödigt, antingen så stressar vi iväg den helt 
obefogat eller så slår vi den rakt i famnen på motståndarna och får en spelvändning på halsen. 
Dessutom slarvas det med fasta situationer, jag tror att vi blir avblåsta 3 eller 4 gånger p.g.a. av 
felaktiga inkast. Helt logiskt vänder Österlen på matchen och leder med 3-2 tills allra sista 
tilläggsminuten (denna ledning kunde mycket väl ha varit både ett eller två mål större), då vi efter en 
tilltrasslad situation prickar stolpen men lyckas tycka in returen genom Albin (00:a). Knappast rättvist 
som sagt, men desto skönare. Individuell spelarkritik känns svår att dela ut, jag är helt övertygad om att 
grabbarna själv känner att detta var ett litet ”bottennapp” och att de kan så mycket mer. Problemet är 
bara att nu är det dröjer 14 dagar innan man får chans att revanschera sig eftersom det är speluppehåll 
nästa vecka 
 
P 15 Skåne. Joakim Lindelöfs rader.  
P15 Skåneserie A. 
Bortamatch mot Eskilsminne IF lördagen den 5/9. 
På väg i bilen till Helsingborg med blandade känslor, vi vet att vi har ett väldigt starkt lag men också i 
bakhuvudet att vi möter ett riktigt starkt och snabbt lag i Eskilsminne IF. Vi startar första halvlek något 
försiktigt och är inte först och starkast i duellerna men vinner ändå mycket boll på vilja, vi har mest 
bollinnehav o spelar runt, stressar inte onödigt och byter kant, sätter bollar i djupled på ett sätt som 
tydligen inte passar in i Eskilsminnes spel. Framförallt sätter vi avsluten även med några svåra lägen. Vi 
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får in ett kontringsmål i första halvlek där Mahdi väldigt kontrollerat lägger in bollen från högerkanten. Vi 
känns lite trötta i slutet på första. 
Startar andra halvlek starkt och fortsätter vårt spel. Efter ett stenhårt skott i ribban av Mateusz lyckas vi 
vinna tillbaka boll och ett mål av Liam B. Nu känns det som vi har ett bra övertag i matchen. Missar en 
straff men lyckas strax efter få in ett tredje mål via Leon. Hela laget gör en kanon match och som 
belöning ett resultat som var helt oväntat när vi satt och tänkte på det i bilen på väg till match. 3-0. 
Nu i serieledning med tre raka vinster och 9 härliga poäng i denna tuffa serie. Riktigt jäkla bra!  
 
P 14 Sydvästra. Thomas Prengnes text. 
Hej, ännu en tung förlust med 1-8 mot Torn. Inget snack om att Torn var det bättre laget men vi ”bjuder” 
tyvärr på 4 mål. Arbetsinsatsen är inte heller 100 på alla fötter och vid samtal efter match var alla 
överens om bättring. 
 
F 12 Svart. Roger Sjöstedts rader. 
F 03 lag Svart i lördags match mot Svedala IF. 
I första halvlek tog vi ledning trots stark motvind, där vi hade bra passningsspel och håll ihop laget bra. 
Andra halvlek var det medvind, sa till spelarna att skjuta mycket. Märktes att det lyssnade, blev en del 
mål på skott utifrån som gick in i mål. Blev vinst med 7-1.  
Mycket beröm till hela laget både från Veberöd och Svedala publik. Mycket kul att höra. 
 
F 12 Vit. Helena Lindbergs text. 
Dagens match mot Lunds BK på hemmaplan blev en upprepning av förra helgens matcher där vi är det 
klart dominerande laget på planen. Stabilt spel, laget höll ihop och passningsspelet satt där det skulle. 
Alla tjejer kämpar och spelar säkert. Idag mål på tre hörnor vilket visar att vi nu börjar få utdelning även 
på fasta situationer. Vi är ju vana att möta ett Lunds BK som spelar jämnt med oss i A-serien men nu är 
vi i serie B och motståndet var mycket svagare än vi väntat. Vinst 9-1 och många målgörare även idag. 
 

P 12 Vit. Stefan Perssons text.  

Inställd pga. vattensjuk plan. Vi spelar på torsdag istället. 

 
F 11 Veberöds AIF/Harlösa IF. Jenny Wanegårdhs rader. 
C-serien, bortamatch mot Södra Sandby IF.  Alltid tuffa matcher mot Södra Sandby IF.  Vi har alldeles 
för mycket respekt för motståndet idag, vi är redan före matchen rädda för deras tuffa spelstil.  De kör 
mycket med raka armar och drar och sliter i tjejerna.  0-0 i halvlek och vi försöker peppa tjejerna att 
börja spela sitt spel istället för att vara tvåa på varenda boll!  

Vi startar bra och pressar dem högt i plan, missar några målchanser och helt plötsligt har Södra Sandby 
IF fått en straff. Vår målvakt räddar straffen och vi kör på igen, men då kontrar Södra Sandby in 1-0. 
Men det var tydligen den tändvätska som vi behövde, och när ett inlägg från halva plan letar sig in i mål 
ser vi återigen glimten i ögat på tjejerna!  Sedan gör vi två mål till och vinst för tjejerna idag.  En 
"skitmatch" som vi till slut tar tag i, och det är gött att vinna även om vi inte presterade 100 % idag.  Men 
viljan att vinna fanns hos tjejerna och det räckte idag.  

F 11 Harlösa IF/Veberöds AIF. Jennys nästa text. 
Sydöstra serien, hemmamatch mot Sjöbo IF i Harlösa.  Vi för spelet under hela matchen och pressar 
Sjöbo IF högt upp på deras planhalva.  Men de har en riktigt duktig målvakt och vi är inte tillräckligt 
kyliga i våra avslut. Ny förlust, men riktigt bra spel.  Får beröm av Sjöbos tränare efter matchen, bästa 
laget de mött på länge och de hade idag turen på sin sida.  
 
P 11 Svart. Henrik Bomans rader. VAIF-Gärsnäs AIF. 
Vi börjar jättebra med fint spel och skapar farliga chanser. Gärsnäs är dock oerhört effektiva och göra 
mål på sina anfall. Det stod 1-4 i mitten på halvleken vilket kändes orättvist. Vi hade inte flytet men vi 
kunde också spelat oss igenom deras försvar ännu bättre. I andra är det väggspel och kanter som ska 
våga skära in i plan som gäller. Efter 30 sekunder har vi haft boll i stolpen. Vi fortsatte spela riktigt, 
riktigt fin fotboll men bollen vill inte in i mål. Ibland omständligt istället för skott, men vi är så nära många 
gånger! Vi tar med oss detta fina spel till nästa match! (resultat 3-5). 
 
P 11 Vit. Henriks nästa text. Löberöds IF-VAIF. 
Idag blev det mer kämpa än spel på det sätt vi hoppas på. Killarna ville hellre slå lång, svår passning än 
kort uppspel. Å andra sidan var det få som mötte. Löberöd körde långa utsparkar och sedan fick vi 
anfalla mot uppställt lag. Killarna var eniga efter matchen att vi inte spelat som vi vill, så vi fortsätter 
kämpa med att få till snabbt passningsspel (resultat 1-3). 
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P 10 Svart och Vit. Andreas Nilssons rader. 
Två hemmamatcher med tuffa förutsättningar då 7 av 19 spelare lämnade återbud, känns som 
förkylningstiden satt full fart. Det ledde till två nästan identiska lag med trötta spelare till andra 
matchen. Första matchen mot Eslöv, en riktigt skön seger med 3-2 i en bra match. Bra spel, bra 
inställning och tre riktigt snygga spelmål. 
Andra matchen mot Limhamn blev för tuff, killarna var trötta i både ben och huvud. Missade en del 
markering och försvarsarbete vilket ledde till förlust 2-9.  Ändå bra jobbat då andra halvlek var ganska 
jämn spel- och resultatmässigt. 
 
F 9. Henrik Rönndals text. 
Det blev spel mot ett mål under stora delar av helgens match mot Kyrkheddinge och det var Veberöds 
tjejerna som dominerade, en vinst med 5-0 hade varit fullt rättvist. Men bollen ville bara inte in i mål den 
här söndagen på Staffansvallen och istället för att vinna matchen blev det istället förlust med 2-1. Men 
trots den minst sagt frustrerande förlusten så är vi fantastiskt nöjda med matchen på alla sätt och de 
visade en attityd igenom hela matchen som de skall ha stort beröm för.  
 
P 9 Svart. Rickard Saltins text.  
Händelserik helg med matcher mot både Södra Sandby och Limhamn/Bunkeflo på hemmaplan. 
Mot LB07 hade vi spelmässigt övertag hela matchen men lyckades inte riktigt punktera den utan seger 
med 2-1 som egentligen borde skrivits till större siffror.  
Fin inställning och bra kämpatag i truppen och vi ser fram emot hösten.  

P 9 Vit. Rickards nästa text. 
Stor dramatik mot Södra Sandby IF där vi hämtade hem ett 3-5 underläge till ledning 6-5, men tyvärr 
släppte vi in ett slumpmål på slutet och resultatet skrevs till rättvisa 6-6.  

P 9 Röd (födda 07). Martin Wanegårdhs rader.  
7-manna P9-serie: 0-6, 0-5 och nu förlust 0-4 är resultat som förstås är svåra att förklara bort. Dock 
gjorde vi idag en riktigt bra insats där vi hade mer boll än Lunds BK och skapade en hel del chanser 
även om de inte var lika klara som i föregående match. Ytterligare ett steg framåt, det känns som att vi 
kommer bättre in i 7-mannaspelet för varje match vi spelar. Ställningen 0-1 i paus, sedan släpper vi in 
ett par billiga mål i slutet av andra halvlek och därför blir förlustsiffrorna onödigt stora. Insatsen dock 
viktigare än resultatet vilket gör att vi känner oss nöjda. Niklas bortrest, så vi lånade in Jim som coach 
både på tisdagsträningen(stort tack även till AP som hjälpte Jim då jag var borta) och dagens match. 
Tack för din insats och smittande engagemang, Jim! 
 
  
P 8 i IF Löddes knatteserie. Martin Wanegårdh med denna text.  
5-manna Romelevallen Knattespelen: Trollenäs ringde på söndagsmorgonen och lämnade återbud 
eftersom sjukdom under natten gjorde att de bara kunde komma med 6 spelare. De hävdade bestämt 
att de inte klarade av att bara spela med en avbytare och valde, trots övertalningsförsök, därför att inte 
komma alls! Hastigt och lustigt hade vi två luckor att fylla. Vi valde då att hoppa in och spela Trollenäs 
matcher, så det blev fyra matcher för oss istället för som planerat två. Våra killar gjorde det bästa av 
situationen, med en 7-mannamatch på lördagen i de flestas ben, skolläger torsdag och fredag och 
"fredags häng" på fredagskvällen märktes det att de var lite slitna. Tre bra insatser + en 
"genomklappning" där vi inte alls var intresserade(eller orkade?) att försvara oss, gav oss två vinster 
och två förluster mot bra motstånd i Lunds BK x 2 och Lunds BoIS x 2. 

 


