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 Staffans sammanfattning vecka 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Ännu en fotbollshelg är över och för första gången i år i varje fall i lördags också ett härligt väder med 
strålande sol och knappt någon vind att tala om. Vet ej om det var denna faktor som gjorde att Herrar A 
gör sin klart bästa träningsmatch för året borta mot division 3 laget Hörby FF och åker hem med en 
härlig seger med 5-1. 

Saknades en handfull spelare denna helg och Linus Gerdtsson född 00 i målet och debut.  

Målskyttar; Selwan Aljaberi 2 mål (SkåneKurd FF 2016), Mattias Jönsson 1 mål, André Vihlborg 1 mål 
(Sjöbo IF 2016) samt Joseph Tabiri 1 mål (Torns IF 2016).  

Match igen redan på torsdag 16 mars kl. 19.45 och för motståndet står FC Rosengårds U 21 lag. 

Senior samt Ungdomsserier. 
Då har vi följande serier klara. Herrar A, Herrar B, F 17, F 15, P15, F 13 samt P 13 alla serier med 11 
mannafotboll + ett par matcher som spelas 9 manna. 

Finns nu utlagda på Skåne-Bolls hemsida eller på väg att läggas ut när Eva har tid med detta. 

Fortsättning nu med det stora jobbet och alla 7 mannaserier. 

P 12 Svart, P 12 Vit, P 11 Svart, P 11 Vit, P 10 Svart, P 10 Vit, P 9 Svart, P 9 Vit, P 9 Blå, P 9 Grön. F 
11 Svart samt F 11 Vit. 

F 13 Harlösa IF/Veberöds AIF och 9 manna serie läggs av Harlösa IF. 

Hörs igen på fredag! /Staffan 

Övriga matcher som spelats i helgen. 

P 14 och Henriks text.       VAIF – Bjärreds IF 
Nästan tuffast möjliga motstånd väntade, A-serie lag i P03 serien. Som väntat spelade Bjärred bra 
fotboll och vi fick springa och kämpa. Redan efter 4 minuter gör de 1-0 på skarv vid hörna. Resten av 
halvleken kämpar killarna bra och få emellanåt press på deras spelare, som då blir stressade. 4-0 i 
halvtid. I andra orkar killarna inte hålla upp spelet och vi blir mer och mer tillbakatryckta. Bjärred som 
jagar målskillnad öser på. Killarna ska vara stolta för sin kämpainsats och inte gnällde eller började 
hänga med huvudena! Av målen vi släpper in kom hälften av dem på hörna. Här finns att jobba på men 
visar också att spelmålen hölls på bra nivå. Eftersom killarna bara spelat 2 st 11 manna matcher innan 
så har de så klart mycket att lära. Ex hur man spelar på olika positioner, hur man ska springa mm. Nya 
tag nästa helg, mot ännu värre motstånd (Husie IF) J! Stort tack till Julius, Alexander och Albin som 
stöttade från P03! Resultat 0-10.  
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F 13 och Jennys rader. 
I lördags var det dags för 11- manna träningsmatch mot Gårdstånga som kom med tjejer födda 05, 04 
och 6 st födda 03. 15 matchsugna tjejer var kallade och i ett underbart vårväder drog matchen igång. 
Under hela matchen har vi mycket boll och tjejerna bjuder på fina passningar, uppspel, kontringar och 
brytningar. Vi genomför en mycket bra match i bra tempo och får till många målchanser. Vi måste dock 
träna på att få in bollen i mål, trodde att det skulle vara lättare ju större mål men ack nej. Många fick 
prova på nya positioner och det är härligt att se tjejernas positiva inställning och att köra på 100 % när 
man är på plan. Resultat 1-2.  

Vi är nöjda med matchen och ser framemot nästa träningsmatch den 25/3 borta mot Stehags F 03. 

P 9 och Jims text. 
Dubbelmöte mot Hörby FF. 

Båda matcherna väl genomförda med bra passningsspel. Tydligt att vi är steget längre 
utvecklingsmässigt än våra motståndare idag. I båda matcherna hade vi mest bollinnehav och stundtals 
får inte Hörby låna bollen på flera minuter. Det vi måste bli bättre på är att sätta våra chanser, trots det 
vinner vi med 9-0 och 10-1. Bra spelat killar! 
 

 

 


