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 Staffans veckorapport vecka 22 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Strax på väg in i juni månad och för de flesta av föreningens ungdomslag återstår 3 omgångar. 
För undertecknad känns det knappt som seriespel börjat. 
 
Naturligtvis saknas all seniorfotboll i Sverige. 
Jag har skrivit det flera gånger tidigare, men nu tror undertecknad på ett beslut om Allsvensk start denna 
vecka fredag  och sen kommer hela "paketet" den 3 juni om vilka sanktioner som kommer att lättas 
förhoppningsvis. 
 
Under måndagen kom beskedet från Skåneboll och att Damserier division 3 och 4 startar den 1 augusti.  
 
Gäller även Herrserier från division 4 till division 6. 
 
Herrlaget och spel i division 3 fortfarande frågetecken när den startar? 
 
2 omgångar i juni sen semester kan ändras till 11 omgångar efter semestern och start juli/augusti 
 
U 19 serier startar veckan efter 8-9 augusti. 
 
Alla ungdomsserier löper på som vanligt och slutar kring 14 juni och sedan som tidigare år omlottning 
direkt och lägga tider o datum  
för dessa lag inför höstens spel. 
 
Alla ungdomsserier med 12 lag startar den 8-9 augusti. 
Alla ungdomsserier med 10 lag startar den 15-16 augusti. 
 
Förändringar med ungdomslag inför höststarten. 
Jim G kommit med beskedet att P 13 ska spela med  2 lag i höst. 
 
Har ni önskemål om ändringar till hösten maila undertecknad och Eva. 
 
Knatte. 
Nu bara 3 träningar kvar i vår. 
 
Avslutning lördagen 13 juni. 
 
Jessicas text om knatte.  
 5:e omgången av knatte . Långhelg vilket innebar att det var en del som var borta . Och att P7 spelade 
match i Kävlinge. 
 
Totalt 61 knattar. 
 
Vädret höll sig ifrån regn och blåst vilket är skönt när det är knatte. 
Kaffet/teet stod redo till alla föräldrar. 
Nu väntas 3 ggr av knatte innan uppehåll. 
Vi kommer att ha knatte den 6/6 med saft och bullar till alla barn. 
 
 
Projektet VAIF Familjen 250 paket. 
Inne i slutet av redovisningen och tycker försäljningen så här långt är mycket bra. 
 
7 redovisningar av 13. 
Redovisning av 125 paket av de 250 paketen totalt och  där 96 sålts fullt ut  så här långt. 
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612 Bingolotter samt 2 169 Sverigelotter sålda. Mycket bra! 
 
Hörs på fredag och då ska all redovisning vara klar och vi har den totala försäljningen av de 250 paketen. 
 
 
Staffan  
 
 
En långhelg med många matcher som spelats. 
Text från samtliga matcher. Tack för detta. 
 
Matchtexter från ungdomslagen. 
Jims text. 
av 250Tränarna för respektive ålder ordnade en 4-lagsturnering i torsdags. Totalt över 40 spelare jämnt 
fördelade på 4 lag. Alla spelade mot alla och vi avslutade med en final. Väldigt jämna matcher och 
grabbarna tyckte det var superkul och givande. Vi kommer absolut göra det igen. 
 
U 18 med Henriks text. 
I veckans träningsmatch mötte vi Linero IF i regnet på Romelevallen. Ett ungt men duktigt Linero IF 
väntade, som har slagit flera div 1 lag under våren. Det var också Linero IF som började klart bäst medan 
vi hade det svårt med positionsspelet. De gjorde snart 0-1 och hade fler chanser.  
 
Vi har några helt klara lägen trots att vi inte spelade bra, men sätter inte dit bollen. Istället är vi återigen 
oorganiserade och de tillåts utöka ur situation som absolut inte ska bli en målchans. Vi ändrar en del och 
vi kommer in i matchen. Flera bra lägen att reducera och borde nog varit utvisning då deras siste man 
hindrar vår spelare från friläge (blev gult kort).  
 
Andra halvlek är betydligt bättre och vi är i stort sett hela tiden på offensiv planhalva. Skapar återigen 
många bra lägen men sätter inte dit bollen. Linero IF har genom sina duktiga anfallare omställningslägen, 
men inget direkt etablerat spel. Via misslyckad rensning så kan de rulla in 0-3 i tomt mål. VI gör dock 1-3 
genom matchens mål, skott i bortre krysset!  
 
Ytterligare klara lägen med träff i stolpens insida som bäst. Vi känner att resultatet inte speglade matchen 
MEN måste så klart minimera misstagen och samtidigt bli betydligt mer effektiva framåt. (resultat 1-3) 
 
 
U15 Jim igen Kvarnby IK - VAIF 3-0 
Spelade träningsmatch mot Kvarnby IK där vi inte kommer upp i det bolltempo vi vill. Kvarnby IK var 
bättre än oss så rättvist resultat.  
 
Vi saknar för tillfället rörelse utan boll och bolltempo när vi har bollen för att vara spelförande mot de 
bästa lagen.  
VI jobbar vidare under veckan! 
 
F 14 och Henrik R text. 
Hemmamatch mot Malmö FF i torsdag och vi visste att de ville ha revansch från vårt senaste möte. Men 
våra tjejer var taggade för att återigen besegra "di blåe". 
 
 De är väldigt tekniska och får de komma igång med sitt passningsspel blir det jobbigt att möta dem. Men 
allt går enligt plan, vi sätter press på dem så fort de får bollen och spelar mycket taktiskt vilket gör att 
Veberöds tjejerna vinner komfortabelt med 6-1.  
 
U 13 och Jim igen. 
3 VAIF - FC Trelleborg 1-0 
Ett av våra lag spelade mot ett kombinerat 07/08 lag. Väldigt jämn och givande match. Vi har mycket boll 
genom hela matchen och skapar väldigt mycket målchanser.  
 
Rättvist vinner vi med 1-0, kul för grabbarna att få vinna efter en förlust och en oavgjord. 
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U13 Torns IF - VAIF 0-4 
Det andra laget spelade mot Torns IF där vi vinner relativt enkelt. Stort bollinnehav på en liten 9v9 plan. 
Lite ovana att spela på liten plan vilket gjorde att vi fick justera så etableringsspelet började tidigare för att 
få plats bakom deras backlinje.  
 
Överlag en väldigt bra prestation. 

P 12 och Dennis text. 
Idag tog vi emot Askeröds IF på hemmaplan. 
Vi lade allt vårt fokus på att rulla boll snabbt i om laget , hålla högt tempo och skapa ytor åt varandra. 
Vår taktik fungerade och vi hade idag många som fick peta in den. 
Vårt spel rullade snabbt och visar att övning ger färdighet! 
 
F 11 med Mårtens text. 
I torsdags spelade vi en träningsmatch mot TFF. 
Vi har haft ett par matcher mot dom tidigare och då mött deras lag födda 2010 därav mönstrade vi de lite 
yngre tjejerna denna torsdag. 
 
Det visade sig att TFF kom med sina tjejer födda 09! 
Tjejerna gör en mycket bra prestation och lyckas vinna med 5-3. 
 
I söndags hade vi en hemmamatch  mot Borgeby FK, vi har den senaste haft mycket fokus på rörelse 
utan boll och pratade innan matchen om just detta var i fokus under matchen. 
 
2/3 spelar vi bländande fotboll och visar upp många fina spelsekvenser. 
 
Tjejerna börjar få till en effektiv fotboll i många situationer, det vi fortsätter jobba med är avslut. 
 
Matchen slutat 6-2 till vår favör 
 
P 11 och Jespers text. 
VAIF vs Värpinge IF födda 2008 
 
Vår andra 9vs9 match och Värpinge IF stod för motståndet. VAIF hade en bra speldag vi var konstant i 
rörelse och Värpinge IF  blev stundtals väldigt pressade och slog långa bollar.  
 
Vi trummade på och försökte hela tiden få upp tempot i matchen. Bra jobbat killar. Bollinnehav 65/35 till 
VAIF. 
 
VAIF vs LB07 match 1 
Idag kom våra kompisar på besök. Ett LB07 som är i stor form. I dagens match gällde att killarna följde 
vår taktik till 100%.  
 
Det blev en väldigt snäll match med många fina kombinationer från VAIF. Bra rörelse överlag. Bra krigat 
killar. Bollinnehav 60/40 till VAIF. 
 
VAIF vs LB07 match 2 
Matchen började i väldigt högt tempo. Där ingen vill ge sig. I första perioden så blev det sådär härlig jämn 
match. I andra så tog LB över spelet. 
 
Var mer hungriga än oss. VVAIF jobbade sakta in sig i matchen. Och det blev en rolig och spännande 
match. Bollinnehav 40/60 till LB:s favör. Bra krigat! 
 
P 9 med Jessicas text. 
Idag söndag tog vi oss till Dalby med halva laget för en träningsmatch. 
Tråkigt väder men fotboll kan spelas i de flesta väder. 
 
Dalby tog kommandot direkt och gick på anfall och sköt på mål. 
Vi ledare pratade med killarna om att ta tag i spelet vilket dem gjorde . 
Vi spelade fin fotboll och det var en bra match från vår sida. Väldigt fint passningsspel och anfallsspel. 
Från Dalby var det inte mycket till match, de bara sköt. 
Resultatet var inte rättvist 8-7 till Dalby. 
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P 7 och Daniels text. Ny skribent. Daniel Gustafsson. 
Träningsmatch mot Kävlinge GIF  borta. Vi åkte med halva truppen.  
 
Resultatet i matchen tydligt till vår fördel och det rann iväg lite sista 10 minuterna. Många fick näta och 
stundtals riktigt bra spel.  
Genomgående hårt arbete på plan och uppoffrande försvarsspel. 
 


