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 Staffans sammanfattning vecka 38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
En av många fotbollshelger är förbi och tyvärr får vi nog konstatera att Herrar A spelar i division 4 2016. 
8 poäng upp och 9 poäng att spela om, men förnuftet säger nej och laget återvänder till division 4, ingen 
katastrof speciellt i dessa tider med de stora flyktingströmmarna och bilden på pojken flytande omkring 
vid en strand för ett par veckor sedan som satte sig djupt i undertecknads själ. 
  
Vad är då en förlorad fotbollsmatch eller nedflyttning till lägre serie? 
Vi kommer att vakna upp i våra hem, mat på bordet och ett jobb att gå till, möjligtvis tränarteamet 
undantaget haha (läs grovt skämt).  
  
Föreningen kommer att förberedda sig noga och offensivt för att ta till en fotbollsklyka inför säsongen 
2016, vilket inte ska tolkas som att vi måste tillbaka till division 3 2017 utan snarare ta fram en både 
kortsiktig som långsiktigt mål att jobba med i föreningen och om ett par år kommer ungdomsarbetet att 
ge fler och fler spelare från våra u-lag upp till seniorlaget/lagen. 
  
Vi är där inte riktigt ännu utan en blandning av att försöka få hit några nyförvärv och naturligtvis till och 
med början av försöka få alla spelare i årets trupp att fortsätta 2016, truppen är dock för tillfället alldeles 
för tunn och måste breddas, gärna någon spetsspelare också. 
Ett jobb som redan har startat. 
  
Damer A fortsätter sin vinstrad och klara 6-0 borta mot Oxie SK, här kan man förbanna sig över att 
Lunds BOIS har 0-0 hemma på konstgräset mot Hammenhögs IF tills matchminut 85 då bortalaget 
avgör med sitt 1-0.  
Fortfarande så att upplösningen på vilka 2 lag av dessa 3 som går till kval avgörs först lördagen den 26 
september. 
  
P 15 Skåne gör ännu en kanonmatch (kanske inte den bästa spelmässiga match), men ett kollektiv som 
hämtar upp ett underläge med 0-1 och vinner till slut matchen med 2-1 mot IF Limhamn Bunkeflo och 
laget är fortfarande obesegrade efter 4 omgångar av 9. 
Till Malmö på lördag och die blåe väntar, ska dock skrivas att när det gäller MFF och HIF är det deras 
01 lag som spelar, det blir tufft även mot dessa ett år yngre spelare. 
  
F 14 Skåne spelar 1-1 borta mot FC Rosengård och en nöjd tränare i Thomas Igelström (läs referat) 
och på lördag väntar FC Hessleholm på Svalebo, FC Hessleholm på 3;e plats i en ytterst jämn serie 
med 11 lag och endast Staffanstorps GIF samt Vellinge IF som "sprunget" ifrån övriga 9 lag med full 
pott och Vellinge IF med 15 poäng efter 5 matcher och Staffanstorps GIF med 12 poäng och 4 matcher 
spelade.  
  
Kommer ni ihåg vem som vann en av grupperna i DM för F 14 tidigt i våras och gruppfinal mellan VAIF-
Vellinge IF? Det vita laget. Slutsegrare i DM för F 14. Staffanstorps GIF. 
 Till helgen passerar vi halva höstens spelomgångar när det gäller ungdomsserierna och spel en månad 
till faktiskt. 
 Fortfarande en handfull VAIF lag som är i serieledning och noll tappade poäng; Damer U Södra 
Sandby IF/Veberöds AIF, P 15 Skåne, F 12 Vit (dock 1 förlust), F 11 Veberöd/Harlösa IF samt 
P 11 Vit. 
  
Då inväntar vi kvällens stormatch i Paris och på läktaren har vi i varje fall en av våra u-ledare och 
nästan granne med undertecknad ute i Hemmestorp i Johnny Jönsson med familj.  
Vad då avundsjuk?  
  
Hälsar Staffan 
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Här kommer alla helgens matcher med några rader. 
 
Herrar A. Fredriks Sundblads text. 
Chansen fanns att haka på Tomelilla i kampen om en kvalplats och spelarna verkade laddade och 
bestämda inför uppgiften. Men jag har uppenbarligen inte lyckats få alla i laget att förstå vad som krävs 
för att vinna matcher i div. 3. Återigen var det dåliga beslut, enkla misstag och fusk i löpningarna som 
fällde oss.  
 Vi hade ägnat veckan åt att jobba med våra uppspel. Vi ville ha dem enklare och rakare för att undvika 
de farliga bolltappen på mittfältet som vi ständigt blivit straffade för. Marcus Nilsson hade vi flyttat upp 
som forward för att kunna jobba in och få fast uppspelen högt upp i planen. Vi hade vridit på triangeln 
på mittfältet för att ha två defensiva mittfältare. Allt för att inte släppa in så många mål. Det var inget 
som hjälpte. Vi startade matchen bra, vilket gjorde att vi väldigt snabbt blev övermodiga och fyllde på 
med för mycket folk i ett anfall. Vi tappade bollen och så blev det som så många gånger förr; 
motståndarna kom i numerärt överläge mot vår backlinje och kunde göra 0-1 efter bara 13 min.  
 Men som jag nämnde spelade vi trots allt hyfsad fotboll och vi skapade en hel del chanser. I den 30:e 
min. kom utdelningen då Marcus Nilsson får ett fint inspel från högerkanten och kan relativt enkelt 
kvittera. Vid det tillfället kändes det som att matchen var på väg att gå åt vårt håll. Vi hade bra kontroll 
på händelserna, spelade enkelt och rusade inte iväg som vi gjort tidigare. Men så kom misstaget igen. 
Efter misstag på mittfältet vann Nike bollen och kunde med en rapp kontring göra 1-2 i 42:a minuten. Ett 
mycket tungt bakslag. Men det skulle bli värre. Efter att vissa spelare varit viljelösa i sina defensiva 
löpningar vid en omställning strax efter, hamnade vi snett i försvarsspelet och orsakade en straff. Denna 
straff blev halvlekens sista spark och vi fick gå till halvtidsvila med ett 1-3 underläge.  
 I andra halvlek fanns det inte mycket att be för. Vi var tvungna att trycka på och göra vad vi kunde för 
att försöka vända matchen. Det började lite trevande, men 10-15 min. in i halvleken tog vi över matchen 
fullständigt. Då fanns viljan och hjärtat där och alla spelare sprang och arbetade för varandra. Vi 
skapade gång på gång farliga målchanser och med lite bättre avslut hade vi enkelt kunnat göra 3-4 mål. 
Men så blev det inte. När vi verkligen fick igång vårt spel var det avsluten som var för dåliga. Om 
Gustav räknade rätt i båset hade vi 16 avslut i andra halvlek, vilket är oerhört många. Vid ett tillfälle 
träffade vi först en försvarare sedan stolpen, sedan ribban, sedan andra stolpen och till sist räddade 
målvakten. Vi hade dessutom träffat ribban vid två tillfällen innan detta. Mattias Jönsson fick i alla fall in 
ett mål och matchen slutade 2-3.   
 Nu är det i princip kört eftersom Tomelilla vann sin match. För att nå kval måste vi vinna resten och 
Tomelilla förlora resten. Men det hade varit skönt att avsluta denna bedrövliga höst på ett bra sätt.  
  
Damer A. Stefan Jönssons text. 
 Oxie SK - Dam A: 0-6 (0-4)  
Vi hänger på i toppstriden. (Stefan Jönsson)  
 
För att hänga på i toppstriden och i kampen om kvalplatserna var det nödvändigt med tre poäng i denna 
match (också) och tjejerna gjorde det som krävdes! Spel på konstgräs av modell äldre och alltid lite 
lurigt att spela på den typen av underlag då bollen beter sig lite annorlunda jämfört med modernt 
konstgräs/naturgräs. I torsdags kunde vi dock träna på konstgräs för att få in "plastkänslan" lite vilket 
kändes bra. Fokuserat och bra från start och inga problem med underlaget dvs. vi rullar boll bra och 
skapar omgående ett antal målchanser. Efter drygt 10 minuters spel skapar vi ett friläge med ett stabilt 
och säkert avslut. Till skillnad från i våras (då vinst med 5-0) får vi hål på Oxie tidigt och det kändes 
skönt. Alltid svårt när man för matcher men inte får målmässig utdelning dvs. det är lätt att bli stressad 
och tappa spelet men denna gången har vi bättre tur med tidigt mål. Vi fortsätter rulla på och skapa 
chanser och efter ca 30 minuters spel har vi ledningen med 3-0. Matchen höjdpunkt och absolut 
snyggaste mål kommer i matchminut 33 när vi vinner tillbaka boll på offensiv planhalva, snabb 
omställning samt inspel från vår högerkant som avslutas med en distinkt vänsterfot och 0-4 visas på 
resultattavlan! Ett riktigt fint fotbollsmål och så klart x-tra roligt att detta var lagets mål nr 100 i årets 
serie!! En av målsättningarna inför säsongen var att bli lite mer offensiva i vårt spel och lite mer 
"målglada" och nu har tjejerna gjort 102 mål med två matcher kvar att spela. Ledning 4-0 i halvtid känns 
tryggt även om Oxie stretar emot bra och aldrig ger sig. Vi fortsätter rulla på i 2:a även om vi blir lite mer 
slarviga med enkla pass periodvis. Dock fortsätter vi skapa chanser och vi vinner 2:a halvlek 
målsmässigt med 2-0 och matchen slutar med en stabil seger och ytterligare en nödvändig trepoängare! 
Nu återstår två matcher i årets serie (Lunds BOIS hemma samt BK Olympic borta) och det är två luriga 
matcher som jag har full respekt för! Båda dess lag ligger lite i "ingenmansland" i serien men det är två 
lag som under säsongen presterat lite blandat. T.ex. spelade Lunds BOIS 1-2 mot Dösjöbro får några 
veckor sedan och igår var dom fyra minuter från att ta poäng mot serieledarna från Hammenhög så det 
är bara att fokusera för fullt inför hemmamatchen mot Lund på lördag! Bra jobbat tjejer, nu fortsätter vi 
jobba hårt på träningarna samt göra allt vi kan för att hänga på i serietoppen!! 
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P 15 Skåne. Joakim Lindelövs rader. 
Hemmamatch mot LB07 söndagen den 13/9. Ännu en tuff match och ett motståndarlag som vi visste 
skulle ställa upp med en riktigt bra trupp. Vi startar bra i matchen och det finns läge för mål åt båda håll. 
I 20e min efter lite små misstag lyckas LB07 få in ett mål bakom Albin A. 
Vi håller spelet lugnt och fortsätter arbetet på planen. I ett anfall i 30e min dras Mateusz ner nära 
straffområdet och domaren dömer helt rätt frispark och rött kort till LB07. 
 
I 38e min får vi frispark en bit upp i plan som Hugo lägger in mot straffområdet där Liam B vinner i luften 
och lyckas nicka in 1-1. Ett riktigt viktigt mål precis innan halvlek. Vi spelar vidare i andra och lyckas 
med ett uppspel på vänsterkanten. Efter starkt jobb från Mahdi och Victor R får Mateusz bollen som 
sätter den väldigt distinkt i vänsterhörnet. 
Nu 2-1 i 68e min som också blir slutresultatet. Ett riktigt bra lag jobb på plan där alla verkligen ger allt. I 
stabil serieledning med fyra raka vinster och 12 härliga poäng. Lilla Veberöd i toppen på denna serie är 
ett väldigt bra betyg. Nu väntar MFF borta nästa helg. 
Vi tackar även all publik för ert stöd på våra matcher. 
Fan vad jäkla bra killarna är nu! 
  
F 14 Skåne. Thomas Igelströms text. 
Matchreferat FC Rosengård - Veberöds AIF 1-1 (0-1) 
2015-09-13 13:45 
Matcherna fortsätter vara precis så jämna som vi förväntade oss i denna serie. Fredag kväll och 
bortamatch mot FC Rosengård på Malmö IP. Första halvlek ägde vi långa stunder matchen och 
kontrollerade tillställningen. Vi skapade en hel del målchanser och fick till slut utdelning i första halvleks 
sista minut när Ida Ullner gjorde 0-1. 
I andra halvlek fortsatte vi skapa mer än våra motståndare och vi hade några bra chanser att avgöra 
matchen. Oturligt kvitterar FC Rosengård istället med endast 3 minuter kvar av matchen. Vi gjorde ännu 
en helgjuten prestation med många spelare som fortsätter prestera på topp. Noterbart från denna match 
var att Sara Carrick (född -00 med dispens) gjorde debut för oss, Sara kommer bli en bra förstärkning 
under hösten. Vi hade även lånat in Jasmin från F03 och Jasmin gjorde en mycket bra match mot större 
och äldre motståndare. Stor eloge till samtliga spelare för den inställning ni visar. Även om vi inte är helt 
nöjda med poängutdelningen så här långt har vi nu tagit poäng i 3 av 4 matcher! Nu ser vi fram emot 
nästa helg då FC Hessleholm kommer på besök. 
  
F 12 Vit. Roger Anderssons text.  
Bara en match denna helg för F03. Vi spelade i Svedala och dessvärre åkte vi på vår första förlust för 
höstsäsongen, 0 - 2. 
  
P12 Vit. Stefan Perssons rader. 
P03 Vit mötte Höör IS i Höör. Killarna spelade bra fotboll och hade en skön inställning under hela 
matchen. De gav inte upp trots att vi låg under med 3-1 i paus. 

3-1 speglade dock inte matchen. Deras målvakt var som en levande vägg. Han räddade en 5-6 ”givna” 
mål. I paus pratade vi om att fortsätta spela runt bollen inom laget och inte släppa till några 
baklängesmål. 
Detta fungerade alldeles utmärkt och vi vann 2:a halvlek med 4-0. Slutresultat 3-5 
Målskyttar: Theo 2, Johan, Gustav och Julius. 

F 11. Veberöds AIF/Harlösa IF. Jenny Wanegårdhs text. 

Fredagskväll och hemmamatch mot Harrie. Fullt fokus på att pressa motståndarna högt upp i plan och 
att ge järnet från början.  Tjejerna är tokladdade och gör allting rätt i första halvlek, men bollen vägrar att 
gå i mål. Dels pga. en duktig målvakt, men även pga. lite slarv i avsluten.  0-0  I halvlek är inte rättvist 
om man ser till bollinnehav och målchanser!  Rejält med peppning och att våga fortsätta spela vårt spel 
ger till slut utdelning. Men Harrie är sega och skapar två målchanser i andra som vår målvakt 
räddar.  När domaren blåser av matchen har vi tryckt dit två mål till och det är en rättvis seger. Fint spel 
genom hela matchen, bra tålamod och en gedigen laginsats! 
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F 11 Harlösa IF/Veberöds AIF. Jenny igen. 
Hemmamatch mot Gärsnäs AIS, många tjejer som dubblerar, och det fina spelet håller i sig.  Tyvärr vill 
bollen inte in i mål idag och en orättvis förlust i protokollet. 
Vi tar med oss passningsspelet, och den goda stämningen i truppen och hoppas på en vinst nästa 
vecka!  

P 11 Svart. Henrik Bomans text. Öja FF – VAIF 
En match där vi hade det mesta av spelet men ganska kraftig vind kombinerat med smal & kort plan 
gjorde det svårspelat. I första halvlek skapade vi en del chanser och träffade virket. I sista minuten kom 
målet, som kändes helt rättvist. Andra halvlek var lik den första men där vi tog över ännu mer. Vi gjorde 
ytterligare mål medan Öja kom till några få avslut. Stabil match rakt igenom.   

P 11 Vit. Henrik Bomans igen. VAIF-Smedstorps IF 
Smedstorp kom med endast 7 spelare där flera var yngre. De kämpade tappert men det räckte inte till. 
Vi pratade mycket om att träna på spel med få tillslag och rörlighet, men det gick lite för lätt idag. Stor 
eloge till Smedstorp som kom till spel ändå!  

P 10 Svart. Anders Sandgrens rader. 
P10 lag svart, 
Idag mötte vi Uppåkra IF på bortaplan där slutresultatet kunde varit ett helt annat än vad det blev... 
Vi börjar med att trycka på bra och skapar en hel del målchanser men tar inte till vara på dem. Uppåkra 
däremot sätter sina och vi ligger under med 3-0 i halvlek! 

Vi tar ett lugnt snack i halvlek och konstaterar att det bara är att fortsätta. Detta ger omgående resultat 
och killarna känner vittring vi går ikapp och har en del möjligheter att avgöra men det räcker inte hela 
vägen fram. Dock blir det en vunnen poäng och vi är nöjda med matchen, 3-3 och den obligatoriska 
vågen till föräldrarna kändes till sist helt rätt en dag som denna. 

P 10 Vit.  Andreas Nilssons rader. 
P10 lag Vit mötte Torns IF på bortaplan i lördags. Bra inledning spelmässigt, tyvärr satte Torns IF sina 
chanser, vi gjorde det inte, 3-0 i halvtid. 

Vi satsade på att hämta upp underläget i andra, tyvärr utökade Torns IF snabbt i andra. Humöret och 
spelet föll ännu mer efter en bränd straff, sen rann det på snabbt, slutresultat 10-0. 
  
F 9. Henrik Rönndals text. 
Vi kom undan med blotta förskräckelsen - var det första Borgebys tränare sa när vi tackade efter 
matchen och vi kan bara instämma. Efter några enstaka minuter in i matchen gjorde Borgeby 0-1 och 
det blev också slutresultatet. Borgeby var duktiga men Veberöds tjejer var minst lika duktiga och 1-1 
hade inte varit orättvist på något sätt. De håller sina positioner mycket bättre nu, går in i närkamperna 
ordentligt och tjejerna visar en härlig inställning från början till slut men avslut är något vi måste träna på 
framöver. 
  
P 9 Svart och Vit. Richard Saltins text. 
Två hårda drabbningar mot Svedala och Trollenäs där det slutade med en förlust och en seger. Trots 
förlusten, som kom mot Svedala var vi väldigt nöjda med spelet men vi lyckades inte sätta våra chanser 
samtidigt som Svedala bl.a. satte en hörna direkt i mål och gjorde mål på en frispark från mittplan. 
Matchen mot Trollenäs hade vi spelmässigt kontroll över från början och vi vann till slut med 3-1.  
  
P 9 Röd. Martin Wanegårdhs text. 
Med tanke på de senaste framstegen rent spelmässigt kände vi oss ganska hoppfulla inför dagens 
hemmamatch mot Lunds FF. Dock började vi bli lite oroliga när vi helt plötsligt drabbades av tre sena 
återbud pga. sjukdom. Med knappt en timme kvar till matchstart lyckades vi med hjälp av Andreas 
Friberg att få in två spellediga 06:or som kunde spela med oss. Tack för hjälpen och era insatser, 
Andreas, Ludwig och Alvin! Matchen hann knappt börja förrän vi åkte på både 0-1 och 0-2. Tyvärr var 
alldeles för många av våra spelare inte på hugget idag vilket innebar att målen trillade in bakom oss 
alldeles för enkelt. Dock all credit till Lunds FF som är det hittills bästa laget vi mött i serien. Vi tar med 
oss att vi fortsätter att skapa en hel del målchanser och framförallt även att vi lyckades med göra våra 
första seriemål i denna tunga 3-11-förlust. 
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IF Löddes knatteserie för P 07 (födda) och spel på Romelevallen. Jim Gustafssons rader. 

I helgen var det dags för den andra omgången i höstens Löddespelen. Vi hade 2 lag i Dösjöbro och 2 
lag spelade hemma på Romelevallen, båda lagen i spel samma tid och dag. 

Vad vi tar med oss från helgen är ett mycket bra passningsspel. Vi har tränat med 2 tillslag under 2 
veckor och det har gett utdelning. Hemma på vallen fick vi 4 segrar med en målskillnad på 23-6. Här 
spelade vi mot Dalby, Genarp, Harlösa och Bjärred, där sista matchen var en riktig nagelbitare med 
underläge 1-2 men med en vändning till 3-2 seger. I Dösjöbro blev facit 19-9 med 3 segar och en förlust 
mot hemma laget. Så totalt den här veckan 7 vinster och en förlust (bruten segersvit på 34 matcher!) 
med en målskillnad på 42-15. Kul med en debutant i spel och 14 olika målskyttar.  

Hemmaomgången gav en vinst till lagkassan på 5 100 kr. 


