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 Staffans rapport inför helgen vecka 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
Skolorna stängda och Lund som stad slumrar in. Fotbollen på högvarv även denna helg sen stopp och 
omlottning, sätta matcher inför hösten. 
26 matcher kvar att spela innan vårserierna är slut och 13 på hemmaplan. 
 
Herrar A vänder serien och möter först Lunds SK hemma samt BK Lunnarp borta. 
 
Damer A skulle gjort detsamma men DM matchen i veckan gjorde att mötet mot Hardeberga 
BK/Harlösa IF flyttades till augusti och nu återstår bara Lunds BOIS borta onsdagen den 22 juni kl. 
19.00. 
För alla ungdomslag 1 match kvar att spela och alla denna helg.  
  
Helgens matcher och för Herrar A väntar redan i kväll Lunds SK på Romelevallen kl. 19.15. Svår match 
för att inte skriva mycket svår match. Lunds SK har överraskat hela våren och i toppen av serien. 
  
Damer A och matchen mot Hardeberga BK/Harlösa IF inställd då laget spelade i DM kvartsfinalen i 
veckan och seriematchen flyttad till augusti månad. Återstår nu Lunds BOIS onsdag 22 juni i Lund. 
  
Ungdomsfotbollen. 
Sista omgången för alla våra ungdomslag och knappt dessa slutat innan nya serier är på gång. Dock 
ska tider ej vara tillsatta i Fogis förrän 31 juli. 
  
Inga lag som hört av sig till undertecknad om förändringar till hösten om lag ska strykas eller ej, men vet 
att det pågår diskussioner i någon åldersklass.  
   
Matchreferat från veckans matcher. 
 
Damer A. 
FC Rosengård - SSIF/VAIF: 0-6 (0-3)  
 
Klara för semifinal i DM. (Stefan Jönsson)  
Kvartsfinal i DM och lottning mot FC Rosengård är ju en häftig utmaning kan man säga. Dock kunde vi i 
ett ganska tidigt skede konstatera att FC Rosengårds A-lag spelade bortamatch i Umeå samma kväll 
som vår kvartsfinal dvs. vi hade inga förväntningar/förhoppningar om att möta Marta & Co i 
spelargången på Malmö IP denna kväll. Dock alltid lite x-tra kul att få spela på en Allsvensk arena mot 
storklubb (innebär ofta lite x-tra uppmärksamhet bl.a. Lokaltidningen, se länk nedan) och hyfsat mycket 
folk på läktaren. Skoj! X-tra kul är det givetvis när det dessutom går bra för våra tjejer och vi är verkligen 
inne i en bra period känns det som. Vi har hittat ett bra flyt i spelet, vi jobbar bra för varandra, 
kortpassningsspelet fungerar bättre och bättre, bra variation i spelet osv. Kort sagt så tror jag att Benny 
(och vi andra ledare så klart) känner att det börjar lossna och att vi har något på gång! FCR mönstrar 
denna kväll till stora delar sitt F17-lag som är helt obekanta för oss även om vi förväntar oss ett 
vältränat, samspelt/synkroniserat och väl organiserat lag och så är absolut fallet! FCR F17 har en tydlig 
spelidé i såväl defensiv som offensiv, försöker hela tiden SPELA fotboll med mycket rörlighet dvs. 
ganska likt det vi själva vill göra/åstadkomma. FCR gör det bra men väger lite för lätt mot våra tjejer 
idag men jag är tämligen säker på att dom skulle kunna ställa till problem för en del lag i vår serie. Vi 
gör det dock ännu bättre och efter en kanonstart (med ett jättefint mål efter bara ett par minuters spel) 
vinner vi ganska komfortabelt och rättvist med 6-0 efter 3-0 i halvtid. På det hela taget en "snäll" men 
underhållande match med mycket bolltrillande, många passningar och kombinationer samt spel på 
marken vilket är roligt att se! (speciellt efter att ha studerat matchen Sverige - Irland häromdagen...). Bra 
jobbat tjejer, nästa uppdrag i DM innebär semifinal och det skall bli spännande att se vilket motstånd vi 
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ställs mot då. De lag som finns på menyn är Hittarps IK (Div. 1), Dösjöbro IF (Div. 1) samt LB07 
(Elitettan). Spännande eller hur!?! 
  
Herrar B. L-G med text. 
Att det inte var Askeröds ”normala B-lag” som u-laget mötte i tisdags på Romelevallen märktes. Det var 
mycket stor skillnad på det Askeröd som vi mötte i våras och det i tisdags. Det är andra matchen på rad 
som vårt j-lag/u-lag har fått tampas mot ett ”halvt A-lag”.  När VAIF fyller upp sina vakanser med spelare 
från P16, väljer moståndarna ett annat upplägg. Tråkigt och kanske inte det som är andemeningen med 
u-lagsspel, men är WO enda alternativet annars så får man väl acceptera det. 

Det tar inte många minuter in i matchen förrän Askeröds IF tar ledningen efter att vi har tagit lite 
felaktiga och konstiga beslut i vårt eget straffområde. Vi lyckas kvittera ganska omgående, och matchen 
är ganska jämn. Motståndarna är dock lite tyngre och mer rutinerade och vi väger lite lätt i vissa 
situationer och sätter våra kompisar i konstiga situationer när vi blir stressade. Innan halvleken är slut 
har gästerna tagit ledningen med 4-1. Vi släpper in för enkla mål, vi går inte ”dit” rejält nog utan 
motståndarna få vända upp alldeles för enkelt.  Lägg därtill att vi fortfarande bränner målchanser som 
det måste vara mål på för att ha en ärlig chans att hänga med i målprotokollet.  

Inför matchen saknades två mittbackar p.g.a. sjukdom och avsträngning, och saken blev inte bättre av 
att båda de startande mittbackarna fick kliva av, vilket fick till följd att två mittfältare fick ta steget ner i 
backlinjen och på så vis tappade vi tryck framåt i banan. 

Det hade inte gått många minuter av andra halvlek förrän det stod 1-5. Efter detta gick vi ner på en 
trebackslinje och spelade lite mer ”desperat” och med en helt annan intensitet, vilket fick till följd att vi 
reducerade både till 2-5 och 3-5 och hade lägen på ytterligare mål.  Men som oftast när ett lag trycker 
på så blottar man sig, och Askeröds IF utökade sin ledning. 

Efter förutsättningarna så tycker jag att vi gör en bra match; kampen och viljan finns där. Ett tag i andra 
halvlek hade vi en väldigt låg snittålder då alla fyra 00:orna var på plan. Det som fortfarande inte är 
tillfredställande är vårt kontrings-/omställningsspel, som oftast inte leder till någonting alls då vi inte 
släpper bollen i tid, trots att det finns lagkamrater i bra lägen. Detta måste förbättras, här måste Jalle o 
Palle vara (över)tydliga hur viktiga det är bollen släpps på ett eller två tillslag. 

P 7 (09;or) och avslutning i IF Löddes knatteserie. Joakims text.  
Siste omgången i Lödde serien och 4 matcher på programmet 
Första matchen mot Lunds BoIS blev en bra start och matchen slutade 10-0 till oss 
Andra matchen mot Bjärreds IF och en klar vinst med 7-1 
Tredje matchen mot Lunds FF, det rullade på och slutresultat 4-1 
Fjärde matchen blev en tuff match mot Linero IF där vi hade ledningen med 3-0, men många trötta ben 
gjorde att slutresultatet blev 3-3 

Många bra kombinationer och bra passningsspel gör att motståndarna har det tufft. Också värt att 
notera att vi har på dessa 4 matcherna en målskillnad på 24-2, MEN hela 9! olika målskyttar.   

Hoppas ni orkar en helgs redovisning till av era sista matcher under våren och Ett Stort Tack för alla 
matchreferat ni lämnat under vårsäsongen. 

Hälsar Staffan 


