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 Staffans sammanfattning vecka 41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
En underbar helg är över med strålande sol och behagliga temperaturer och som vanligt en massa 
fotbollsmatcher i föreningen. 
 
Herrar A slutade med en 2-3 förlust hemma mot Hyllie IK och hemmalaget med en rekord ung trupp. 
Uppehåll väntar ett tag och det gäller att slicka alla såren och ta nya tag inför säsongen 2016. 
  
Damer A färdigspelat och de lagen som gick till kval spelar sina första matcher till helgen som kommer. 
 
Damer U med sin 6:e vinst och fortfarande utan poängtapp.  
 
Juniorlaget i ännu en "kryssmatch". 
 
P 15 Skåne får sin andra förlust i en serie där man kan förlora alla matcher och bra motstånd rakt i 
genom serien. Även HIF förlorar och Veberöds AIF fortfarande i serie ledning med 2 matcher kvar. 
Kommer med stor sannolikhet avgöras i Helsingborg i sista omgången där HIF väntar. 
  
F 14 Skåne tar en fin skalp och vinner med 1-0 hemma mot Ängelholms FF. 
  
Som vanligt en helg med vinster och förluster och även årets första seriesegrare klar men avslöjas först 
på fredag av olika skäl. 
 
20 matcher spelade i helgen och fortfarande ett antal lag med raka segrar och inget poängtapp i höst 
och nu bara 2 omgångar kvar av säsongen 2015. 
 
Julkalendrar.  
2014 såldes 644 sådan efter en knapp vecka är alla 900 kalendrarna ute till försäljning och med stor 
sannolikhet har många med sådana till sina arbetsplatser och då också först ut på "marknaden". Fler 
som vill göra någon extra beställning och under onsdagen kommer 200 nya kalendrar till Eva på 
kansliet. Ring eller maila henne om intresse finns för fler? 
  
Här kommer som vanligt en räcka rader från alla matcherna i helgen. 
Hörs på fredag och nu börjar vi oss närma oss årets sista seriematcher. 
 
Hälsn. Staffan 
  
Damer U. Elin Roséns text. 
Dam U: SSIF/VAIF - Vellinge IF: 5-1 (2-0)  
Stabil seger i sensommarvärmen. (Elin Rosén)  
Perfekta väderförhållande för en match när vi anlände till Sandbyvallen i lördags vilket definitivt höjde 
humöret hos tjejerna. Solen strålade när domaren blåste igång matchen och vi inledde ganska piggt. Vi 
låg lite fel i positionerna vilket gjorde att Vellinge kunde hota framåt i banan men vi löste situationerna 
bra. Vi spelar väldigt bra överlag och har många fina spelvändningar och vi inleder målskyttet i 
matchminut 17 med ett snyggt skott utifrån. Det känns som jag upprepar mig varje gång jag skriver ett 
nytt matchreferat men jag skriver återigen att det är när vi slarvar med vårt eget passningsspel som 
motståndarna skapar lägen. Oftast är det de enkla passningarna som blir lidande och jag kan faktiskt 
inte förstå varför? Tappar vi koncentrationen kanske? Nåväl, vi leder med 2-0 i paus och pratar lite om 
positionsspelet som vi måste rätta till. I andra halvlek fortsätter vi spela bra och vi gör tre mål till under 
de först 15 minuterna i andra halvlek. Vi spelar bra och har bra koll på motståndarna men de lyckas 
ändå göra ett mål på oss där jag inte riktigt har koll på vad som händer då det var ganska rörigt framför 
mål. Vi hade flera vassa chanser där vi hade kunnat göra fler mål men ibland vill det sig inte helt enkelt. 
När domaren blåser av matchen står det 5-1 på tavlan och vi lägger till 3 poäng i bagaget.  
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Fortfarande obesegrade och nästa match blir mot Dösjöbro där vi alltid stöter på det bästa laget i serien 
i stort sett. Bra jobbat tjejer!!   
 
Juniorlag. Lars-Göran Mobergs text. 
Flyt och oflyt brukar jämna ut sig säger man. Lika mycket flyt som j-laget hade förra hemmamatchen lika 
mycket oflyt hade man i söndagens match mot Smygehamn. Jag tror inte att Gustav gjorde några 
räddningar över huvudtaget förrän på stopptid då han vaket var ute rensade undan en långboll som gick 
över försvaret. Gästerna tog ledningen i mitten på första halvlek på ett slumpmål; en frisparksretur tog 
på Simon K:s fot och ställde Gustav totalt. Halvleken avlutades med att en Smygespelare fick på en 
drömträff, efter en dålig VAIF-resning, från 30-35 meter rakt upp i Gustavs högra kryss. Snyggt, men 
han lär inte göra om det. Däremellan hade Victor M kvitterat efter ett fint förspel från Oskar P som 
rundade sin back och spelade snett bakåt. Andra halvlek var i stort sett tryck mot Smygmålet, men den 
enda bollen som trillade in var en straffspark inslagen av Victor M sedan han själv hade blivit ”kapad”.  

Endast 12 VAIF-spelare kom till start, 10 utespelare+ 2 målvakter. I mitten av första halvlek tvingades 
Oskar B att kliva av och målvakts-Hampus (Ekdahl) fick hoppa in och spela anfallare restande 60 
minuter. En godkänd insats på alla fötter idag, plusbetyg till Adam K som har växt ut till en stabil 
mittback, samt till Victor M. Även Jalle o Palle skall ha cred.  för sin offensiva satsning i slutet. Istället för 
att vara rädd om den poängen man hade så gick man ner på en trebackslinje och satsade allt framåt 
sista kvarten för en ”trea”. 

P 15 Skåne.  Joakim Lindelöfs text. 
P 00 borta mot Husie IF.  
En viktig match som alla i serien. 
Tre tuffa matcher kvar och denna söndag stod Husie IF för motståndet. Vi är bra taggade inför match 
och går ut ganska vakna på planen direkt efter en bra uppvärmning. Husie IF har bra press i början på 
matchen och efter lite misstag från oss lyckas de få in 1-0 i 14 min. 
  
De spelar betydligt tuffare än oss och mycket tröjdragningar och kapningar som stör vårt spel. Efter ett 
bra uppspel lyckas Albin I lägga fram en boll till Mahdi som sätter 1-1 i 19min, nu känns det lite lugnare 
och vi fortsätter kämpa på samtliga positioner.  
I 32e min lyckas dock Husie nicka in ett mål på en hörna och 2-1. 
  
Vi tar nya tag i andra halvlek och börjar ganska starkt, vi har några avslut på mål men kommer inte 
riktigt hela vägen fram. I 48min får Husie IF in ett tredje mål och nu känns det mer som vi försvarar oss 
och får inte riktigt igång vårt spel och press på dem. 
Lite många felpass och långa bollar, tappar tyvärr även många inkast direkt till motståndarna och får 
börja med att jaga boll.  
Totalt 6 gula kort tyder väl på en bra och tuff match. 
  
Nu leder vi fortfarande Skåneserien och med lite tur kan det gå hela vägen. 
Bjärreds IF väntar hemma nästa helg och sista matchen spelas borta mot HIF.  
  
Kom gärna ner till Svaleboskolan och heja på killarna på lördag den 10 oktober kl. 12.00! 
 
P 15 Södra. Johnny Jönssons rader. 
Möter Kyrkheddinge borta som vi även mötte i våras. Då hemma med resultatet 2-0. Vi pratar om att vi 
ska fortsätta med det fina spelet från Tomelillamatchen men med längre bollinnehav i anfallen. Mycket 
nya platser för nya spelare i denna match som ska anpassa sig efter nytt tempo och nya lagkamrater. 
Alexander Svensson från 01 gör debut och gör det riktigt bra. Vi har även 3 st 02:or med till start i 
Hassan, Linus och Troy. Nykomponerad backlinje i första halvlek och ytterligare en variant i andra. 
Spelar trots det stabilt försspel mot ett Kyrkheddinge som springer och sliter hårt för varje boll. Ibland 
inte efter bollen utan våra spelare får ta emot ett flertal halvt våldsamma tacklingar. Lyckas via ett fint 
genombrott och avslut från Erik göra 1-0 och får även 2-0 på en fast situation där Josef knoppar in 2-0. 
Spelet har väl mer att önska vad gäller bollinnehav men man spelar inte bättre än motståndet tillåter. 
Kyrkheddinge bytte friskt med sina fyra avbytare och vi hade i 2:a halvlek bara tillgång till en eftersom 
Hugo hade match på söndagen i Skånelaget. Vi får det lite jobbigare i andra och det märks skillnad på 
att 01 spelar 2x30 medan 00 spelar 2x40. Vi får väldigt korta anfall men får en bra halvlek i träning av 
försvarsspel. Liksom MF mot AIK hade vi lite svårt att vinna andrabollarna och trycket växte mot oss. 
Släpper in 1-2 på en genomspringning som är tydlig offside men som sagt mannen med pipan var inte 
med oss idag. 2-2 kommer med tio minuter kvar men grabbarna kämpar heroiskt. Vi går ner på 4-5-1 för 
att vinna mer andrabollar och rider ut stormen med ett par fina parader från Linus i målet. Härlig 
kämpainsats av grabbarna och en hel del riktigt trötta av både tempo och värmen på Staffansvallen. 
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F 14 Skåne och vinst mot Ängelholms FF med 1-0 hemma. 
P 14 Sydvästra. Thomas Prengnes rader. 
Var själv i Rom så Bosse tog hand om killarna i matchen mot Höör hemma och dennes rapport till mig 
löd.  

Att det blev en ny klar förlust och att Höör var det klart bättre laget. Tyvärr, vilket speglat flera tidigare 
matcher, är flera killar missmodiga redan innan start vilket speglar av sig i spelet. Är bara att inse att vi 
legat i fel serie under hösten och att killarna får ta nya tag inför 2016 

F 12 Svart. Roger Sjöstedts text. 
Match i söndags F 03 lag svart mot Klagshamn. Vi börjar matchen med mycket bra spel och har många 
mål chanser. Får rättvist in ledningsmålet och kort därefter ett till tappar därefter lite i försvarsspel så i 
halvtid står det 2-1. I andra halvlek tar vi tillbaka spelet och mål chanser i igen. Vi slutför match på ett 
mycket bra sätt. Slutresultat 6-1. 
  
F 12 Vit. Helena Lindbergs text. 
Lördagens match för F03 spelades i serie B1 mot Borgeby på bortaplan, alltid svåra att besegra och en 
tuff motståndare. 
Våra tjejer bjöd oss på fantastiskt fin fotboll denna soliga höstdag, troligen det bästa vi sett så här långt! 
Bollen gick som på ett snöre mellan tjejernas fötter och Borgeby fick inte låna bollen långa stunder i 
matchen. Tjusiga väggspel och snabba direktpassningar. Alla ville ha boll, gjorde sig synliga och gick in 
i närkamperna. 1-0 målet kom tidigt i matchen. Vid genomgången sa Peter till tjejerna att "det kommer 
nog ett nick-mål i denna match också” och mycket riktigt, Hanna jobbar ner på vänsterkanten och slår 
ett fint inlägg som Felicia med precision placerar vid sidan av målvakten, 2-0 och alla jublar (men ingen 
glass denna gång trots tjejernas övertalningsförsök!). 
Andra halvlek och vårt tryck fortsätter. Tyvärr har vi haft lite svårt att få till avsluten i höst och denna 
match är inget undantag. Trots det vinner vi med 4-0 (kunde varit mycket större segermarginal med det 
spelet vi hade) och är oerhört nöjda. En match kvar i serien och chans till placering bland de tre främsta. 
 
P 12 Vit. Stefan Perssons rader. 
Vi tog emot Bjärreds IF idag på Svalebo naturgräs. Båda lagen presterade fin och underhållande fotboll. 
För en gångs skull var vi nära 100 % iga i våra avslut. Vi ledde med hela 8-2 i paus. 

Killarna stod för många fina kombinationer och ett härligt spel över hela planen. Vi fortsatte att trumma 
på i 2:a och vinner den med 4-1. Slutresultat 12-3. 
Dagens målskyttar: Albin 5, Philip 3, Johan 2, Theo och Alexander. 

F 11 Veberöds AIF/Harlösa IF. Jenny Wanegårdhs text. 
Lördag förmiddag och bortamatch mot Uppåkra.  Vi anade redan före matchen att det skulle bli tufft 
motstånd idag och det blev det. Taggade tjejer som tyvärr har lite svårt att hitta sitt spel emellanåt och 
då bjuder vi in Uppåkra i matchen.  Men när spelet stämmer ser det jättebra ut, och vi tar ledningen med 
2-0. Tyvärr så touchar ett inlägg vår back och byter riktning och det blir 2-1 precis före halvtid.  Fortsatt 
peppande i halvlek och vi börjar bra och skapar många målchanser.  Men en frispark för Uppåkra och 
miss av oss i rensningen och helt plötsligt 2-2! Sista 10 minuterna böljar spelet och till sist lyckas vi 
trycka in 3-2.  Jämnaste matchen hittills, men en rättvis seger! Härligt med en dubbelseger denna helg 
också! 
 
F 11 Harlösa IF/Veberöds AIF. Jenny igen. 
Fredagskväll och bortamatch mot Blentarp. Svårspelad match pga. dålig gräsmatta, tjejer som inte är 
heltaggade och ett motstånd som ganska snabbt faller in i ett "gå tempo". Vi för spelet och skapar en 
del målchanser och på en fin hörnvariant sitter 1-0. I halvlek försöker vi tagga till tjejerna och resultatet 
står sig matchen ut. Återigen en match där motståndarna inte skapar mer än två halvchanser och vi tar 
med oss det fina försvarsspelet och tre poäng. 
  
P 11 Svart. Henrik Bomans text.   Östra Torp/Smygehuk – VAIF 
Tuff bortamatch i härligt solsken och alldeles vindstilla. Motståndarna satte press från början och 
flyttade upp spelet. De skapade dock inte så mycket. Tyvärr hamnar vi i underläge även denna match. 
Men trots detta och en skada så lyfter killarna sig. Vi tar över mer och mer och det mesta av spelet sker 
på deras planhalva. Vi kommer till en del chanser men få riktigt heta. Inför andra pratar vi mycket om 
rörelse hos våra anfallare. Spelet i andra halvlek är nästa helt på deras planhalva, och vi skapar 
mycket. Till slut både kvitterar vi och tar ledningen. Vi har fler chanser medan motståndarna kommer till 
få avslut. Även är förstärkte P05 oss, och som alltid skötte de sig utmärkt! 
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P 11 Vit. Henrik igen. 
Sjöbo verkade taggat inför matchen, men det var vi som direkt tog tag i spelet och skapade chanser. 
Dock så gör de 1-0 på långskott. Som så många gånger detta år så hänger inte killarna med huvudet 
efter insläppt mål utan fortsätter spela bra fotboll. Målen ramlar snart in och vi har ganska stor ledning i 
paus. Inför andra halvlek pratar vi om att fortsätta möta boll och spela upp bollen. Killarna gör en riktigt, 
riktigt bra match med många fina prestationer! P05 förstärkte oss idag och gjorde det riktigt bra! 
(Resultat 2-10)  
 
P 10 Svart och Vit. Andreas Nilssons rader. 
Bortamatch mot Bjärred, en jämn match där vi hade oflyt med ett par tappade bollar i bra lägen. Vi hade 
litet övertag men tyvärr slutade matchen 0-0. 
Hemmamatch mot Harrie, en ganska bra genomförd match men tyvärr släppte vi bl.a. in två identiska 
hörnor från en helt omarkerad spelare en meter från målet. Slutresultat 1-3. 
 
F 9. Henrik Rönndahls text. 
I lördags mötte vi FC Rosengård hemma och tjejerna var ganska säkra på en vinst då vi vann 
övertygande mot dem i våras. Men i halvtid låg vi under med 0-2, kanske något oförtjänt skall tilläggas 
då vi gör en mycket bra första halvlek men vi får inte till avsluten och då blir det heller inga mål. Tjejerna 
visar dock en underbar inställning och vilja som gör att de dominerar andra halvlek med bra 
passningsspel och det är i stort sett spel mot ett mål. Matchen slutar 2-2 och vi är mer än nöjda med 
hela lagets insats. 
 
P 9 Svart och Vit. Richard Saltins text. 
Två matcher för P06 mot Dalby hemma och måndagsmatch mot Vellinge borta. Matchen mot Dalby 
hängde vi med bra i början och det var relativt jämnt med ett 0-2 underläge i halvlek, och killarna var 
laddade att försöka vända matchen. Tyvärr stämde ingenting i andra halvlek och siffrorna rann iväg till 
0-7.  
Matchen mot Vellinge dominerade vi från början och satte tidigt ett och två-noll. Vi hittade tillbaka lite till 
vårt tidigare vinnande spel med hög press där laget följer med istället för att mittfältet hamnar "i knäet" 
på backlinjen. Till slut blev det 3-0 med många missade målchanser från vår sida och siffrorna borde 
egentligen blivit större men vi är väldigt nöjda med killarnas insats. 
 
P 9 Röd. Martin Wanegårdhs text. 
Vi visste att vi skulle få möta ett riktigt bra motstånd när vi åkte till Arlöv för att möta ett obesegrat 
hemmalag. Matchen hade knappt hunnit börja förrän vi åkte på en hörna som vi oturligt styr i egen bur, 
0-1 och ännu en tung start. Killarna tappar dock inte humöret utan fortsätter att kämpa sig in i matchen. 
En jämn första halvlek men dessvärre underläge 1-3. Vi känner att vi absolut inte är underlägsna ett 
tekniskt duktigt Arlöv, är hela tiden med i matchen spelmässigt. Resultatmässigt hänger vi med till 
underläge med 3-4 en bra bit in i andra halvlek men släpper in alldeles för enkla långskott, så siffrorna 
rinner iväg till mindre smickrande 3-8 (varav 4 baklängesmål på skott utifrån!) innan matchen är slut. 
Tyvärr spelar Arlöv tufft, t o m stundtals fult, utan att domaren beivrar detta, vilket delvis förstör intrycket 
av denna annars starka insats från vår sida. Kul dock att få beröm för vårt spel från Arlövs trevliga 
ledare som hade svårt att tro att vi var 07:or förutom då Zack som var spelledig från 06:orna i helgen 
och förstärkte vårt lag idag. Tack igen, Zack och P06! 

 


