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 Staffans sammanfattning vecka 39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Ännu en fotbollshelg full av matcher är över och måste ge kredit till Herrar A spelare som tränare 
som visar stor moral och går ut mot BK Flagg och gör en klart godkänd match som vinns med 2-1 efter 
underläge 1-0 i halvlek. Alltid viktigt med ett bra resultat på slutet av säsongen som upphör om ett par 
veckor. 
  
Damer A Södra Sandby IF vinner i Sandby med 5-2 mot Lunds BOIS, men både Dösjöbro IF samt 
Hammenhögs IF tar sina treor och vi får ett spännande slut i sista omgången där Dösjöbro IF hemma 
möter Hammenhögs IF som redan är serievinnare och har en av två kvalplatser klara. 
  
P1 5 Skåne får sin första förlust och för undertecknad som en mycket stor fan till MFF är det den enda 
gången undertecknad önskar en blå förlust, men också som Johan skriver vi mötte ett bättre lag för 
dagen och inga träd växer upp i himmeln, nya tag till helgen och Staffanstorps GIF väntar. 
  
F 12 Svart får också sin första förlust hemma mot serieledaren Östra Torp IF. 
  
4 omgångar kvar för de flesta ungdomslagen och fortfarande P 11 Vit samt F 11 Veberöds 
AIF/Harlösa IF med inga poängförluster och 5 vunna och 15 poäng och i serieledning båda.  
  
Nu spel i princip bara om lör.-sön återstoden av säsongen och foten är nedsatt för önskemål om 
matchändringar som tyvärr fortfarande kommer varje vecka och inga seriematcher mån-tors, blir för 
många som påverkas av ändring av sin träning mm. Ska dock skrivas att det inte är våra egna lag som 
önskar matchändring. 
  
Oscar Petersson uttagen till Landslaget igen. 
Föreningens "egen" påg Oscar idag i MFF tillbaka i landslaget efter 2 oturliga skador på kort tid. Idag 
iväg med P 16 landslaget till Finland och Oscars största utmaning i sitt unga fotbollsliv väntar med EM 
kval 24-29 september.  Malta, Finland samt Irland i gruppen. Lycka till Oscar! 
  
Romelecupen 2016. 
Då önskar undertecknad att ni alla ansvariga för respektive lag i föreningen anmäler er på 
direkten till Romelecupen 2016, ju tidigare vi är med våra anmälningar ju tidigare kommer andra 
lag/föreningar in med sina anmälningar. In på hemsidan www.vaif.se Romelecupen 2016 och 
skicka er anmälan. Tack på förhand!  
 
Här som vanligt en räcka referat från alla matcher i helgen. 
Hörs på fredag/Staffan 
 
Herrar A. Fredrik Sundblads text. 
Ja, då kom vinsten till slut. Dessvärre lite för sent eftersom Tomelilla kvitterade i slutminuten i sin match. 
Detta gör att det i princip är klart att det blir spel i div.4 nästa säsong. Det finns en teoretisk chans att nå 
kval, men det innebär att vi måste ta igen 18 mål på Tomelilla, vilket naturligtvis är osannolikt. Då 
behöver vi t.ex. vinna med 8 mål över dem nästa omgång samt att vi måste vinna i sista omgången och 
Tomelilla förlora i sista. Det ska då tilläggas att Tomelilla har jumbon LB07 i sista omgången. 
  
Men, som sagt, en vinst mot Flagg blev det i alla fall. Innan matchen bestämde vi att försöka hålla laget 
hyfsat högt för att inte ge tid åt Flaggs skickliga mittfältare. Men det visade sig ganska snart att Flagg 
var så pass skickliga så vi hann aldrig riktigt in i pressen och blev hotade på ytorna bakom oss. Därför 
dröjde det inte länge förrän vi istället hamnade i ett lägre och mer samlat utgångsläge i försvarsspelet. 
Men det gick ganska bra. Flagg ägde bollen mycket, men hade svårt att skapa farligheter. Vi skapade 
inte speciellt mycket vi heller, någon enstaka kontring som kunde hota lite fick vi visserligen till. Men 
några längre anfall mäktade vi inte med riktigt.  
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När allt pekade mot att 0-0 skulle stå sig halvleken ut vann Flagg bollen vid det egna straffområdet och 
ställde om snabbt. Killarna jobbade hem och försökte få stopp på omställningen, men lyckades inte och 
ett skott letade sig in i vårt mål i 45:e min. 
  
I andra var det inte mycket att be för, vi var tvungna att försöka komma upp i banan och vinna boll högre 
upp. Det lyckades vi med också. Det är svårt att veta varför; var det vi som höjde oss ytterligare eller 
blev Flagg bekväma efter en halvlek av mycket bollinnehav och ett sent mål? Hur som helst tog vi över 
matchen och under 30 minuters spel var det vi som vann närkamper, hade långa anfall och styrde 
matchbilden. Efter bara tre minuter i andra halvlek sköt Erik Roslund en frispark i muren, fick tag på 
bollen igen och sköt snyggt in reduceringen (med högerfoten?). Drygt tio minuter senare gör Magnus 
Hommel en offensiv löpning från sin backplats och efter ett av säsongens snyggaste anfall med tre 
väggspel och ”klapp klapp-spel” avslutade han snyggt till 1-2.  
Vi fortsatte som jag nämnde att styra matchen fram till sista 10-15 minuterna och hade en hel del fina 
lägen att göra ytterligare mål. Men i slutet tappar vi rytmen lite och Flagg vaknar till liv och pressar 
tillbaka oss ganska kraftigt och det är nära att de kvitterade. Men ett par jättefina räddningar av Adam 
Ravn och ett par dåliga avslut av Flagg gjorde att vi kunde behålla ledningen ända till slutsignalen. 
 
Damer A, Elin Roséns text. 
Dam A - Lunds BOIS: 5-2 (3-0)  
 
Tre poäng i ny "måstematch". (Elin Rosén)  
Dagens motstånd stod Lunds BOIS för och vi visste på förhand att vi var tvungna att prestera på topp 
för att gå segrande ur denna match. Det var ett gäng nervösa tjejer på samlingen och det märktes att 
tjejerna visste vad som skulle krävas för vinst. På uppvärmningen saknade vi lite skärpa och det 
speglade av sig i början av matchen också där vi inte hittade riktigt rätt i positionerna. Vi tar oss in i 
matchen sakta men säkert och börjar skapa mer och mer målchanser. Vi hade pratat om att utnyttja 
kanterna för att komma runt och slå inlägg vilket tog fasta på i den 20:e minuten då vi spelade upp längs 
högerkanten, kommer runt vår motståndare och spelar snett-inåt-bakåt på marken där vi möter upp 
bakifrån och får ett distinkt avslut i mål. Skönt att få hål på motståndarna och det märktes på tjejerna att 
axlarna kunde släppas ner lite och vi slappnade av. Vi fortsätter att skapa målchanser och har många 
fina anfall som borde resulterat i fler mål. Cirka 10 minuter innan paus slår vi en fin crossboll som landar 
bakom motståndarnas backlinje där vi tar med bollen fint och gör 2-0. Precis innan halvtidsvilan får vi ett 
friläge som förvaltas på bästa sätt och vi kan gå till halvlek med en 3-0-ledning. Trots att vi i pausen 
pratar om att behålla skärpan så inleder vi andra halvlek lite nervöst och tamt. Vi slarvar en del över 
hela banan och Lunds BOIS gör 3-1 och 3-2 innan det har gått en kvart av halvleken. De får ny energi 
av detta och kämpar med näbbar och klor. Det har varit ett genomgående tema säsongen igenom dvs. 
att motståndarna ofta skapar sina chanser på vårt eget slarv vilket är väldigt frustrerande. Tjejerna 
rycker upp sig och vi skapar återigen ett spelövertag med ett bra tryck. Vi trummar på och skapar 
många chanser men det dröjer tills det är 13 minuter kvar innan vi gör 4-2 via ett friläge där vi sedan 
väljer att passa istället för att avsluta själv. Vi fortsätter att trycka på och med 7 minuter kvar gör vi 5-2 
och det står sig sedan matchen ut. Överlag gör vi en bra match men vi måste minimera vårt slarv och 
våra misstag. Man går sällan felfri genom en match men det finns fortfarande situationer som vi kan 
undvika genom att vara mer noggranna i vårt agerande. Nästa helg möter vi BK Olympic på bortaplan 
och det blir minst sagt en spännande sista omgång då det avgörs om det blir vi eller Dösjöbro som 
kniper en kvalplats till Division 1!   
 
P 15 Skåne. Johan Jönssons text. 
Ja, då kom den. Första förlusten i skåneserien i år. Det känns såklart väldigt tufft både för oss ledare 
och för spelarna. Det hörs kanske lite kaxigt men vi är inte så vana att förlora och det gör det lite 
extremt jobbigt. 
Vi mötte i lördags ett betydligt bättre MFF än vi har gjort tidigare, dom var bättre än oss på allt. Vi var 
långt ifrån motståndarna, vi kom sent in i kamperna och fick då många frisparkar emot oss.  
Vi kom tillbaka ett par gånger i matchen men det kändes tydligt att något inte stod rätt till idag! Vi 
började tidigt i veckan att prata om att vi måste ha rätt inställning till Malmö matchen och vara 100 % 
fokuserade. Detta pratade vi om flera gånger men ändå var vi inte alls med i matchen, visst var Malmö 
bra men vi gjorde dom bra också.  
Jag såg redan på uppvärmningen att varken boll eller plan passade oss. Den gamla sortens konstgräs 
och en boll som vi inte var riktigt vana vid. 
Nu är det ingen bortförklaring, vi var helt enkelt inte tillräckligt på tårna och Malmö van rättvist med 4-2. 
En förlust i skåneserien är ju inte hela världen i dessa tider men visst fan känns det tungt! 
Vi får ladda om batterierna och efter det så är det fullt fokus på Staffanstorp som väntar nästa helg. 
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P 15 Södra. Johnny Jönssons rader. 
Serieledarna TIF borta på Tomelillas huvudplan. Trevlig arena med läktare, kiosk. Precis som det ska 
vara. Tomelilla har vad vi minns sen förra mötet ett par riktigt bra spelare. Vi börjar matchen bra. Håller 
bredd och bollen inom laget. Tomelilla får backa hem och försvara sig och förlita sig på snabba 
omställningar som de gör bra. De duktiga Tomelillaforwardsen får flera omställningar att jobba med. Vaif 
tar sig fram till Tomelillas straffområde men har inte riktigt nycklarna till att dyrka upp den sista biten i 
det kompakta Tif försvaret. Närmast var nog Toby som kommer in från högerkanten och avslutar med 
ett skott i burgaveln på ett av flera vaifanfall. I mitten på halvleken hamnar våra mittbackar man när vi 
inte räknat spelare/gjort hemjobbet ordentligt.  Tif får ett par chanser och sätter 1-0. Vi kör vidare med 
helt ok spel och tar oss igenom en utvisning och hoppas kunna kvittera innan halvlek. Oväntat gör vi ett 
dåligt uppspel och Tif anfallarna stänker in 2-0 på ett jätteskott.  
Tif backar hem och spelar av de sista minuterna till halvlek. 4 byten i halvlek och Bengts direktiv att 
fortsätta med bra bolltempo och fint passningsspel. Vi gör detta hela andra halvlek med stort 
bollinnehav. Som i första tar vi oss fram till straffområdet men har svårt att få kliniska avslut. Bollen 
dansar på mållinjen efter hörna men går inte in. Vi försöker och försöker hela halvleken men det slutar 
2-0. En riktigt bra match för oss där vi spelar bättre fotboll, jobbar bra över hela linjen men möter ett bra 
försvarsspelande lag som sällan gick bort sig. Parkerade bussar kommer man att tänka på. Det är 
också en spelstil. Idag lyckas vi inte riktigt lyckas bryta oss igenom.  
  
F 14 Skåne. 
2-2 hemma mot FC Hessleholm än en gång en jämn match i denna tuffa serie. Onsdagkväll väntar 
årets DM vinnare och suveräna serieledaren Staffanstorps GIF borta på Staffansvallen. 
Svårare blir det ej. 
  
P 14 Sydvästra. Thomas Prengnes text. 
Var inför matchen inställda på att jobba hårt i defensiven då vi släppt in mycket mål de sista matcherna. 
Tränat intensivt på försvarsarbetet under veckan och alla överens om att ge 100 %. Matchen blåses 
igång och återigen kan konstateras att viljan och kämpaglöden saknas. Släpper tidigt in 2 mål och 
förlorar halvleken med 0-5. 

Pratade i halvlek om killarnas inställning vilket gav effekt och vinner andra halvlek med 3-1 men således 
förlust. Dock en mycket positiv andra halvlek med mycket vilja och kämpaglöd och stundtals även bra 
spel vilket jag hoppas vi kan ta med oss till de avslutande matcherna. 

  
F 12 Svart. Helena Lindbergs text. 
Ingen bra helg för F03 rent resultatmässigt. Först drar sig Svedala ur med sitt lag i serie B2 (där vi 
vunnit med 7-1) och vi halkar ner i tabellen. 
Lördag match mot Östra-Torp Smygehuk FF i serie B2 och förlust, 1-4. Lägre tempo än vanligt i vårt 
lag, med flera halvkrassliga tjejer, gör att vi inte räcker till i denna match. Ljuspunkten som dock 
överskuggar förlusten är den fantastiskt fina hörna som Jasmine lägger och Matilda klockrent nickar i 
mål. Stort jubel och glassen, som jag lovat tjejerna i flera år för första nickmålet, kommer att avnjutas 
efter träningen på onsdag. Äntligen! 
 
F 12 Vit. Helenas nästa text. 
Söndag match i serie B1 mot GOF IF. Slitna tjejer (det tar hårt på krafterna att dubblera och dessutom 
hjälpa F01/02!) som spelar fantastiskt fin fotboll och har massor av målchanser har inte marginalerna på 
sin sida idag. Trots att vi har det mesta av spelet och GOF IF lämnar mycket yta på mitten för oss kan vi 
inte få till avsluten. Förlust 1-3 men en jättefin match rent spelmässigt. 
 
P 12 Vit. Stefan Perssons rader. 
Idag spelade vi hemma mot Lunds BK 2. Killarna hade en underbar inställning och visade prov på fint 
spel under hela matchen. Hemjobbet som varit si och så i tidigare matcher fungerade riktigt bra idag. 
Det blev till slut vinst med 4-1. 

Målskyttar: Johan 2, Theo och Emil. 
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F 11 Veberöds AIF/Harlösa IF. Jenny Wanegårdhs text. 

C- serien:  

Borta mot Lunds Bois som ligger tvåa i serien.  Ett lag som vi brukar spela jämnt mot, men idag har vi 

helt klart det bästa och det mest taggade laget. Vårt höga försvarsspel ger utdelning och i halvlek leder 

vi med 3-0. Andra halvlek rullar vi på och välförtjänt seger med 4-0. Lunds Bois skapar inte en målchans 

på hela matchen. 

Äntligen en helg där vi får utdelning på vårt spel, målen sitter och då är vi svårstoppade  

Härligt med taggade tjejer som gör jobbet för varandra!  Två laginsatser bäddar för två vinster denna 

helg!  

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

Sydöstra serien: 

Bortamatch mot Köpingebro som ligger tvåa i serien.  Kort och intensiv uppvärmning på en härligt grön 

och fuktig gräsmatta. Ett gäng taggade tjejer som vill visa att de är bättre än vad tabellen visar.  Vi tar 

tag i bollen och spelet från början och fortsätter så genom hela matchen.  Vi skapar målchanser och 

efter ca 15 min får vi in bollen i nätet. 1-0 i halvlek och allt fokus på att fortsätta spela vårt spel.  Det ger 

utdelning och vi vinner rättvist matchen med 5-0. 

P 11 Svart och Vit. Henrik Boman i Shanghai och mailar två vinster i helgen. 

P 10 Svart. Andreas text. 

Rapport från P10: 

Söndag derby mot S Sandby. En jämn tillställning som rättvist slutade 2-2. Vårt passningsspel var bra 

och killarna kämpade verkligen in i kaklet, kändes faktiskt som en skön segermatch idag!  

P 10 Vit. Andreas igen. 

Två hemmamatcher i helgen, första mot serieledande Kyrkheddinge på lördagen. En bra och 

spännande match där vi följdes åt målmässigt. Spelmässigt övertag till oss och i slutet borde vi avgjort 

men tyvärr var ribba och stolpe i vägen. Slutresultat 3-3. 

F 9. Henrik Rönndahls text. 

I lördags mötte vi IFK Trelleborg borta på Söderslättshallens IP, vi börjar matchen bättre än våra 

motståndare med mycket vilja och bra spel. Tjejerna tar ledningen ganska snabbt men sedan blir vi 

något stillastående och tappar positionerna. Hemmalaget kämpar på och går upp till 3-3 och det blir 

även slutresultatet och det är helt rättvist då både vi och Trelleborg har många målchanser och bollen 

tar både i stolpe och ribba vid några tillfällen.  

P 9 Svart och Vit. Rickard Saltins text. 

Två tuffa matcher mot ett starkt IF Lödde där vi spetsade laget, samt mot Värpinge. Matchen mot 

Värpinge kom vi aldrig riktigt in i och förlorade till slut med hela 7-0. 

Matchen mot IF Lödde var vi väldigt nöjda med och matchen stod och vägde där vi förde spelet men 

skapade inte tillräckligt med klara målchanser mot ett organiserat Lödde. Tyvärr förlorade vi med 3-2 på 

ett snöpligt självmål och killarna var väldigt besvikna efter matchen.  
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P 9 röd samt IF Löddes knatteserie och Martin Wanegårdhs långa dag med fotboll hela söndagen. 

En lång fotbollssöndag är till ända. Dagen började med ännu en omgång i Knattespelen, denna gång på 

Smörlyckan i Lund. Första matchen ställdes vi mot Klågerup, som vi hittills haft svårt mot. Trots att vi 

ledde både med 1-0 och 2-1 kändes det som att vi aldrig fick igång något eget spel och var egentligen 

inte med i matchen. Klågerup använde sig av den, mot oss, framgångsrika taktiken att satsa på många 

långskott. Förlust 2-5. I andra matchen mot värdarna Lunds FF kom vi ut som ett helt annat lag där 

killarna var heltaggade och fick spelet att stämma redan från början. Seger 3-2 med mersmak. 

 

Direkt efter andra matchens slutsignal var det dags att bege sig till Gunnesbo Gård för 7-mannamatch i 

P9-serien mot Lunds BoIS. Denna match fick vi förstärkning från P06 i form av en spelsugen Zack. Det 

skulle visa sig att motståndet var det bästa vi hittills stött på i serien. Redan efter ca en minut hamnade 

vi i underläge. Våra killar lät sig dock inte nedslås av detta, utan kämpade på och kom mer och mer in i 

matchen. Vi lyckades också kvittera till 1-1 men åkte på 1-2 innan en jämn första halvlek tog slut. I paus 

gick vi över från 3-2-1 till 2-3-1 för att få ett övertag på mittfältet och därmed kunna få till ett större tryck 

mot deras mål. Detta visade sig lyckat då vi helt plötsligt vänder matchen till ledning med 3-2. Därefter 

åker vi dessvärre på ett par frilägen som resulterar i ytterligare en vändning och underläge 3-4 som 

även hinner bli 3-5 på ett otagbart långskott upp i nättaket. Skam den som ger sig, vi fortsätter att spela 

bra och får in en reducering till 4-5 och lyckas till vår stora glädje att kvittera till slutresultatet 5-5 med 

knappt en minut kvar att spela! En historisk poäng för oss. Trots många motgångar i denna serie 

kämpar killarna på och har verkligen förtjänat denna framgång. Behöver knappast nämna att detta var 

vår bästa insats hittills. Kul också att våra 5 mål fördelades på 4 olika målskyttar och att våra 07:or 

äntligen fick känna på att göra mål mot ett år äldre killar. Stort tack till P06 och Zack! 

 


