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 Staffans veckorapport vecka 21 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Kristi himmelsfärdshelgen står framför oss och långledigt för många och ett förhoppningsvis skönare 
majväder. 
 
En helg som skulle varit en stor  cup helg i hela Skåne men inget blir som tänkt detta år. 
 
Märks att alla ledare i princip vill spela fotbollsmatcher nu och det tog inte lång tid till långhelgen blev full 
med träningsmatcher. 
 
Åldersklasserna 06, 07 samt 08;or killar gör en egen träningsserie tillsammans. 
 
Hela 14 matcher är nu klara och spel tors. lör. samt sön. 
 
Fredag kväll ledigt fortfarande. 
 
Knatte. 
Kör på varje lördag och nya kommer till  hela tiden och kanske vi kommer upp till 100 i antalet. 
Födda 15 som får in lite fler knattar/knattor för stunden. 
 
Projektet VAIF Familjen 250 paket. 
Tjo och hej leverpastej så passerade föreningen 100 sålda paket nu och för förra fredagen 28 paket, i 
fredags 83 paket och idag tisdag 104 paket redovisade.  
Sista veckan nu och Bingospel på söndag. 
 
Öka takten sista kvarten som det låter på Söderstadion i matchminut 75. 
 
Matcher på Kristi himmelsfärdtorsdag. 
21/5 kl. 10.00. F 11-TFF. 
21/5 kl. 11.30. P 11-Värpinge IF 
21/5 kl. 13.00. F 14-MFF. 
 
Hörs på fredag/Staffan 
 
Matcher i helgen som gick och text från samtliga! Tack alla. 
 
F 16 med Jennys text. 
Träningsmatch mot Husie If. 
 
En match som vi på förhand visste att vi skulle matchas mot ett svårt motstånd.  
Husie IF kom med nästan hela sin startelva från sitt damlag som vann division 4 i höstas.  
En match med högt tempo både på  bollen och spelarna.  
 
Vi försöker tänka på att hålla ihop lagdelarna, att få till rörelse mellan spelarna och att spela oss ur 
situationen.  Det blir mycket försvarsspel men vi visar också upp fina passningskombinationer och får till 
en del målchanser.  
 
Då vi möter ett duktigt lag är vi nöjda med vår insats, vi är duktiga individuellt och kämpar på bra i hela 
matchen. 
Stort tack till Smilla och Matilda från VAIF F 13 och Wicktoria från Harlösa P13. 
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U 15 och Jims text.               U15 LB07-VAIF 4-1, P15 skåneserien C1 
Tre raka seriesegrar så kom då första förlusten. Vår högsta nivå är väldigt hög bland skånelagen, men 
lägsta nivån är för låg för att vi ska vara stabila och klara prestera när en handfull spelare har en dålig 
dag.  
 
Matchen var ingen höjdare, mycket vind och jordåker till plan, inget av lagen hade nog 5 passningar i följd 
på hela matchen. Vi kan mycket bättre och tar nya tag nästa helg. 
 
U 14 och Andreas rader.   Veberöds AIF - IFK Malmö 20 - 0 
Finns inte mycket att säga i denna match.  
Men killarna visade upp många härliga kombinationer.  
 
U 13 och Jim igen.      U13 VAIF-Furulunds IK 4-14, P14 Sydv. B1 
Spelade mot stora, starka och snabba Furulunds IK där man kan konstatera att i 13-14 års åldern började 
det bli svårt att spela äldre då den fysiska skillnaden blir för stor. Den här matchen börjar vi fantastiskt de 
första 20 minuterna och spelar helt ut Furulunds IK, leder då med 2-0.  
 
Bästa perioden under mitt ledarskap. Därefter orkar vi inte fullfölja rörelse och press vilket leder till att de 
kommer mer och mer in i matchen. 10 av målen tror jag är andra bollar vi förlorar på målvaktsreturer 
(pga. av fysisk skillnad). En bra match och lärdom trots allt. 
  
U 13 VAIF – BK Höllviken 1-1, träningsmatch 
Vi ordnade träningsmatch mot BK Höllviken så alla våra spelare kan få matchexponering. Vi försökte 
verkligen spela bollen på marken och använda hela laget. 
 
Trots väldigt många nya spelare så överlag klarade vi få igång ett bra passningsspel med långa 
sekvenser. Tycker resultatet speglar matchen, grabbarna var väldigt nöjda efter matchen. 
 
P 12 med Dennis text. 
Lördagens match mot Askeröds IF i 7-manna blev framflyttad pga. motståndarna hade mycket skador i 
laget, match flyttad till söndag nästa helg. 
 
Söndagens match mot Vellinge IF i Vellinge. 
9 manna 
Vi började bra och högt fokus. Vellinge IF dock storväxta och snabbare. Spelade mycket ballongboll och 
utnyttjade sin storlek och snabbhet. 
Grabbarna håller huvudet högt och lägger sig inte. 
 
Vellinge IF fick kämpa för vartenda mål och idag var varken slumpen eller vädret förlåtande. 
Vi gick ur första period i underläge med 2-1 men känslan var bra. 
Dock fick vi inte in fler mål trots flera bra lägen. 
 
Vellinge IF avslutar matchen med en vinst på 7-1 och vi tackar för lektionen i stressboll. 
 
F 11 Vit och Svart och Mårtens text. 
Jag har varit bortrest och har inte varit med på matcherna.  
Jag vet att vi vann två men har inga detaljer tyvärr. 

P11 Vit och Svart med Jespers text. 
Sydvästra A1 Svedala vs VAIF  
Till dagens match var det fokus på tre bokstäver RMI, rent mental inställning genom hela matchen. Det 
var en svårspelad match med full storm delvis, och inte är det lättare för motståndarna när VAIF är som 
en orkan på planen med fint spel och vill alltid föra matcherna. Det kan man väl säga med ett bollinnehav 
på 80/20 till VAIFs fördel. Fantastiskt!  
 
Sydvästra B1 Lunds FF vs VAIF 
Söndags match mot trevliga Lunds FF. Vi hade många fina kombinationer och kom till många fina avslut 
under hela matchen. Väldigt stort fokus på att vårda bollen och spelbarhet. Bollinnehav på 70/30. Bra 
kämpat killar.   
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P 10 med Björns text. 
Vi kom till start i lördagens hemma match mot Lunds BK med manfall. Någon som var skadad samt 
någon som var sjuk. 
Så vi förväntade oss en tuff match utan avbytare. Killarna gjorde en kanon match. 
Höll hög press från början och vi ägde matchen. Härligt att se killarnas kämpa glöd.  
Vi vann matchen med 6-1 
 
F 9 med Helenas text. 
VAIF F 9 begav sig i regn & rusk i söndags förmiddag till Spjutstorp för bortamatch. 
Ännu en fin match spelade våra tjejer. De börjar få koll på de olika positionerna på planen & håller dem 
fint.  
De använder kanterna till fina löpningar och inspelningarna till medspelarna framför mål får den här 
tränaren att hoppa jämfota av glädje på kanten!  
De ledde även den här matchen med mer än fyra mål efter första perioden, så resten av matchen 
spelade motståndarna med sex spelare.  
 
Det blev tuffare, men mer och bättre spel efter det.  
En solklar seger till VAIF i ösregn och stark vind   
 
P 9 Vit o Svart med Jessicas text. 
Lördag och dags för två matcher där motståndet är Lunds BK på borta plan. 
Vädret var ingen höjdare, blåste mycket. 
I första matchen tog vi tag i spelet med en gång. Passningsspel och anfallsspel satt direkt.  
Det som var jobbigt för våra killar som kan skjuta högt, det var att målen var lägre än vi har hemma i 
Veberöd. 
 
Killarna pratade mycket med varandra. Vi tog revansch från förra helgen. Dem fick självförtroendet 
tillbaka. Vår målvakt fick hålla nollan. 
Resultatet i matchen blev 0-8 till oss. Matchen var vår. 
 
I andra matchen tog vi kommandot direkt och gör ett par snabba mål ,därefter hittar LBK sitt spel och 
spelar ut oss rätt rejält.  
 
Killarna kämpar på och gör sitt bästa men spelet sitter inte, det blev väldigt få passningar och mycket jaga 
boll. LBK var det bättre laget och resultatet speglar inte matchbilden. Resultatet blev vinst för oss. 
 


