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 Staffans sammanfattning vecka 24 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Den största helgen under hela våren når det gäller spelade matcher i 
föreningen, blev till sist 35 matcher från Herrar A till P 6 (födda 12). 
I aktivitetskalendern finns nu bara 23 matcher kvar sen gäller semester för alla lag, spelare, ledare och 
tränare. 
13 hemma samt 10 borta matcher. 1 match för samtliga ungdomslag samt Herrar A och P 13 med 2 
matcher kvar att spela. Omlottning sker snabbt och eventuella önskemål måste komma direkt i 
anslutning till seriespelets avslutning. 
 
Hittills endast ett önskemål från flickor 12 som önskar båda lagen i Sydvästra till hösten. 
Ojämn standard i Sydöstra serien som motiv. 
 
Det längsta mail undertecknad skickat och läs vad ni vill och önskar. 
Dock ska skrivas att ni är många som tycker det är kul och intressant hur det går för våra lag i 
föreningen och i detta veckobrev finns alla redovisade. 
 
Hörs på fredag! Staffan 
 
Sammanfattning från alla matcher i helgen. 
Herrar A och Daniels text. 
Stort tack,(undertecknads grattis) killarna gör ett fantastiskt jobb vecka ut och vecka in.  
 
Gårdagen mot jumbon Önneköps IF gav väl inte direkt några svar på de frågeställningar vi hade inför 
MEN vi tar 3 säkra poäng. Med facit i hand så gjorde vi precis det vi skulle men inte mer, dock 
imponerande att göra just det, plocka tre poäng borta. Poäng som är exakt lika mycket värda som alla 
andra! Ingen får sväva iväg och tro att det bara går att ställa ut skorna, oavsett tabelläge på 
motståndarna. FOKUS gäller! 
 
Det var en trevande inledning, signalerna mellan knoppen och kroppen hos killarna verkade inte synkat 
och det blev många individuella tekniska misstag och felplaceringar i positionsspelet. Vi hade pratat om 
den mentala aspekten, hur vi skulle ta oss an matchen men det var svårt att få igång den där riktiga 
fokusen och intensiteten. Vi snyggt gör 1-0 genom Eric Skiöld som rinner igenom försvaret och 
behärskat placerar in bollen, fint förarbetad av Ted Hörman. Tyvärr får den sistnämnde en känning i 
låret och tvingas utgå, Markus L går över på vänsterbacken och in kommer Axel R på högerbacken. 
Detta redan i minut 12. Motståndarna börjar redan i mitten av första halvlek gå på knäna i värmen, då 
hade vi ändå slarvat en del i bollbehandlingen och kunde tryckt på ännu mer. Joe T sätter 2-0 ur snäv 
vinkel efter väggspel med ”Vigge” runt matchminut 28. Mycket mer händer inte i första.  
 
Fullt medvetna om vår lite för låga lägstanivå försöker vi ingjuta mod hos gemeneman att inte 
överarbeta i andra halvlek, låt bollen göra jobbet och med ett högre tempo.  
Vi får en bra start på andra halvlek när Joe T sätter sitt andra för kvällen 3-0 på assist av Eric S, min 52. 
Matchen fortsätter med begränsad kvalitet, lite ryckig matchbild men det får jag ta på mig som coach då 
vi gör samtliga byten från bänken med jämna intervaller. Speltid för alla var prio sett till att vi inte hade 
någon direkt rytm i kollektivet från start och att matchen aldrig riktigt stod och vägde. Alla sliter på 
passen under veckorna och är egentligen värda så mycket mer speltid, men i lagidrott är det kollektivet 
som äger ödet och konkurrensen för några är tuff. Men viktigt att alla fick känna på matchpuls.  
Prestationen är inte något vi direkt applåderar men resultatet med 0:an bakåt (återigen) och 3 fina mål 
framåt glädjer. I vanlig ordning borde vi gjort några baljor till men den visan har vi gått igenom tidigare, 
det är bara att gilla läget och lägga ner det arbete som krävs för de tre poängen.  Det som fortsätter 
imponera är de bortafölje som kommer och supportar oavsett destination på våra bortamatcher. Tack, 
verkligen tack! 
 
Kristoffer lagkapten med denna text.  
Bortamatch mot Önneköps IF stod på schemat och vi var alla överens om att det var 3 poäng som 
gällde. Dels för att fortsätta vår fina svit och dels för att kunna sätta lite press på Sandby och övriga 
lagen i toppen då vi spelade match redan fredag kväll. Matchens första mål börjar med att Ted slår en 
fin djupledare till Eric Skiöld som gör sitt första mål för säsongen vilket gav oss en smakstart. 
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Därefter spelar vi fortsatt helt ok och Joe gör 2-0 vilket står sig i halvtid. Joe gör även 3-0 en stund in i 
den andra halvleken och därefter är det något av en transportsträcka med några bra chanser att utöka 
vår ledning. Ännu en 0:a bakåt känns riktigt bra och defensivt är vi fortsatt väldigt stabila vilket är skönt 
att ha med sig in i de två avslutande matcherna av vårsäsongen. Nu väntar Genarps IF på bortaplan till 
helgen där vi är extremt taggade på revansch. Vi går för 9:onde raka segern och hoppas på en stor 
supporterskara från Veberöd. 
 
F 16 med Peters rader. 
Vi spelade borta mot IFK Trelleborg på nationaldagen. På grund av skador och återbud fick vi även 
denna gång låna 2 04: or från Blentarp (tack Robin och Tova). Spelmässigt och chansmässigt var vi 
klart det bättre laget. Vi skapar mycket men har svårt att få bolluslingen i mål. Ofta var avsluten rakt på 
målvakten. Vi leder med 0-1 i första halvlek. I andra halvlek har vi svårt att få igång vårt spel och 
Trelleborg fortsätter med långa bollar och maler ner oss längre och längre ner i backlinjen. Trelleborg 
kvitterar till 1-1 genom ett kanonskott helt otagbar. Vi fortsätter att skapa ett par vassa målchanser men 
bollen vill inte in. Matchen slutar 1-1. Med tanke på alla våra chanser som vi missade så borde vi avgjort 
matchen i första halvlek. Vi tar med oss det fina spelet som vi hade i första halvlek. Fortfarande 
obesegrade och vi ser fram emot nästa match. 
 
P 16 med Stefans text. 
Vi har varit i Öja idag och mött Öja FF. Det blev en jämn match med stundtals bra spel från båda lagen. 
Öja FF tar ledningen med 1-0 efter ca 15-20 minuter på en hörna. Vi repar mod och presterar fin fotboll 
som byggs upp från backlinjen och uppåt i laget. Vi kvitterar 10 minuter efter deras ledningsmål och det 
står 1-1 inför 2:a halvlek. Direkt i 2:a halvlek sätter vi vårt andra mål. Tyvärr blir inte ledningen långvarig. 
Det tar bara 10-15 sekunder efter avspark så har de kvitterat – surt! 
Därefter står matchen och väger. Båda lagen skapar en del chanser och till slut får Öja FF in 
segermålet via en VAIF spelare. Slutresultat 3-2 till Öja FF. 
Matchen kunde lika bra slutat med en seger för VAIF. Tufft att förlora en sådan match, men vi kämpar 
vidare. 
 
 
F 14 och Jennys text. 
F14 hemmamatch mot serieledarna Spjutstorps IF som vi fick storstryk mot i bortamatchen.  Vi har en 
del återbud och när alla i laget är tillfrågade är vi fortfarande inte tillräckligt med tjejer och vi kallar in 
även Ida S från F 06. 
Mycket snack om att följa matchplanen och inte släppa deras yttermittfältare.  Det är en av de bättre 
matcherna vi någonsin spelat, vi ligger rätt i positioner, vi stör motståndarna, vi ligger högt i plan och vi 
kämpar för varandra. Vi är verkligen värda ett eller tre poäng idag men tyvärr förlust 2-3. Men ett stort 
steg framåt mot Spjutstorps IF. 
 
F14 hemmamatch mot Gärsnäs AIS  
Matcherna mot Gärsnäs AIS blir tyvärr alltid svårspelat.  De spelar extremt mycket fysiskt och använder 
väldigt mycket armar och andra småfula tillgrepp. Vi varvar högt och lågt idag och sista 7 minuterna är 
endast krig på planen från båda lagen. Vi krymper ihop alldeles för mycket och det passar Gärsnäs AIS 
perfekt. Vi får två skador och spelar i princip sista halvleken med bara en avbytare.  Vi får till slut med 
oss en vinst 5- 4 som borde varit större, och mycket att önska spelmässigt. Men vi håller ihop och 
kämpar för varandra! 
 
Önskvärt med en bättre kritning av 9- manna planen på konstgräset!!!! Gärna en skarp gul linje som 
markerar straffområdet så att domaren kan få en chans till att göra bra bedömningar! Och även för alla 
tjejer och killar som spelar matcher! 
 
P 14 och Henriks text. 
Bjärreds IF – VAIF P04 
Vi börjar matchen riktigt bra trots rejäl motvind. Vi är bäst de första 10 min och har friläge som 
målvakten räddar och skott som tippas i ribban. Bjärred har andra halvan av första halvlek utan att 
skapa ngt farligt. I medvinden i andra halvlek är vi klart bäst. Vi gör 1-0 efter långt inkast. Tyvärr kvitterar 
Bjärred på ett av få anfall. I sista halvleken är det kamp med få chanser. Killarna ger verkligen allt! 
Förutom bra inställning spelar vi lugnt i backlinjen och spelar allt som oftast upp via mittfält. Kul att se att 
vi blir mer och mer trygga! Jämn och bra match. (resultat 1-1) 
 
P 13 och Andreas text. 
Vi mötte Furulunds IK hemma i helgen. Vi hade som mål att rulla mycket boll på marken, ett spel vi 
tappat de senaste matcherna. Det gick bra, vi kunde spela oss fram till många chanser och mål. Tack till 
Zack från P 06 som hoppade in med kort varsel. 
Slutresultat 4-1. 
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F 12 och Henriks text. 
Ja den ena matchen mot BK Höllviken blev inställd (w.o.) men lag Vit spelade mot Borrby 
IF/Hammenhög IF/Österlens FF, BSH som det förkortas. 
 
En rapport från den matchen. 
Lag Vit spelade i lördags i Hammenhög mot BSH (Borrby IF/Hammenhög IF/Österlens FF) och det blev 
en match som våra tjejer kontrollerade från början till slut men motståndarna hade en stabil backlinje 
som blev svår att ta sig förbi. Vi vann matchen med 3-0 och alla mål kom från skott som avlossades 
utanför straffområdet vilket tycktes vara det enda sättet att göra mål när skärpan framför mål inte riktigt 
var med oss den här dagen. 
 
P 12 och Richards rader. 
P06 stod för årets sämsta insats när vi förlorade mot Lunds BK. Ingen gnista, ingen glädje, ingen 
ingenting, och man deppade hela helgen. Nu hoppas vi på en bra avslutning mot Bjärreds IF och  
Södra Sandby IF i veckan.  
  
P 11 med Niklas rader. Varit på semester. 
Följande information har jag fått: 
Match mot Skurups AIF, förlust 3-6. 
Jämn match men dåligt spel i första halvlek, rörelse utan boll fanns inte. Bättre i andra med många 
avslut men inga mål. Orken försvann i sista halvlek. 
  
Match mot Husie IF, förlust 0-8. 
En match som var slut innan den börjat motståndet var för bra. Vi saknade några spelare i truppen så 
många fick dubbla från första matchen mot Skurups AIF. Vi kämpar på bra men orkade inte i värmen. 
 
P 10 Svart och Vit med Jims text. 
A2, IFK Klagshamn, förlust 2-7 
 
Spelmässigt är vi med i matchen men IFK Klagshamn är effektivare och sätter sina chanser med fina 
mål. De var duktiga i deras breddspel där vi idag hade svårt att stänga ytorna vilket brukar vara vår 
styrka.  
I sista perioden orkar vi inte stå emot. En rättvis vinst till IFK Klagshamn med 2-7. 
 
B1, Lödde, förlust 3-2 
 
Vi möter IF Lödde på bortaplan, en match där vi inte kommer upp i vår normala standard. En jämn 
match där vi hade mest bollinnehav men tyvärr vågade killarna inte hålla i bollen och få ett lugn i 
spelet.  Förlust 3-2. 
 
 
P 10 Grön. Jespers text. 
Ystad IF vs VAIF Sydöstra A Vinst 1-7 
 
Segertåget rullar vidare och vi var tillbaka på vackra sandskogens IP. 
 
VAIF var återigen på ett fantastiskt spelhumör. Det märktes på uppvärmningen att idag kommer Ystad 
få det jobbigt.  
 
I första perioden så stod det 3-0 till VAIF efter härligt passningsspel. I andra perioden försökte vi få med 
backarna mer delaktiga i våra anfall. Efter två perioder 6-0 till VAIF. 
 
Matchen blev mer jämn när Ystad IF fick in en spelare till efter 4-0 och kunde i emellanåt stå upp 
ganska så bra mot våra killar. Helt klart det bästa motståndet som vi har möt i vår. 
 
P 9 och Jesper igen. 
Öja vs VAIF vinst 5-7. 
VAIF kom till ett soligt och fint Öja.  
Inför match så pratade vi att få igång passningsspelet som vi inte riktigt hade förra helgen. Det var kul 
att se killarna tog tag i det och spelade runt till varandra. 
 Det var jämn match och Öja spelade också bra. Men där VAIF drog det längsta strået. 
Öja vs VAIF 5-7 
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F 9 med Sannas text. 
Vi åkte till ett varmt Lomma för att spela mot GIF Nike. Tjejerna var taggade, vilket märktes på plan. De 
tog kommandot från första minut. De hade ett väldigt fint passningsspel, hjälpte varandra och höll sina 
positioner. De hade verkligen kul och vann med 9-2. 
 
P 8 och Fredriks rader. 
Idag har vi varit o spelat säsongs avslutning i Löddes knatteserie i Löddeköpinge.  
Tok varmt väder till trots, så presterade killarna sjukt bra spel med goda resultat.  
Underbart att se att tärningen ger resultat. 
Man blir varm i hjärtat när allt funkar. 
 
Super bra organisation.💛👍👍👍 
 
F 8 i IF Löddes knatteserie med Mårtens rader. 
Vårsäsongens knattespel avslutades på samma härliga sätt som den inleddes! 
 
Våra yngsta duktiga tjejer utgjorde stommen i det knattelag som under lördagen tog sig an Borgeby 
respektive Uppåkra i ett soligt Lödde. 
Töserna inledde något tveksamt men hittade snart sina positioner och spelade fantastiskt fin fotboll 
genom båda matcherna. 
Tack vare fint passningsspel samt stor vilja och kämpaglöd går nu knattarna på välförtjänt 
sommaruppehåll👍� 
 
Simultant spelade F09 borta mot GIF Nike under Morgans ledning, för dagen assisterad av Sanna👍� 
Även denna match renderade i vinst trots en lite tveksam start. 
F 09 har nu en sista match att se fram emot innan även dessa töser håller sommarlov. 
 
P 7 (födda 11) med Jessicas text från avslutningen i IF Löddes knatteserie. 
Sista omgången för våren i Löddespel�  
Även denna omgång var det varmt, vi var tacksamma att vi spelade på förmiddagen. 
Vi hade två lag anmälda men pga. sjukdomar och värmen tog vi ledare ett beslut att spela med 1 lag 
och hade 3 som stod över på var match. Det funkade kanon! 
 
1: matchen stod Dalby GIF som motståndare - dem har vi mött i träningsmatcher ett antal gånger. Då 
har oftast Dalby GIF haft övertaget men denna gång visade killarna sin utveckling. De gjorde en 
kanonmatch med fint spel i allt. Matchen blev oavgjord. Efter matchen kom Dalbys ledare fram och gav 
våra killar mycket beröm. Det var roligt att höra. 
 
2: matchen stod Uppåkra IF som motståndare betydligt tuffare motstånd där våra killar kämpade tappert 
men nådde inte fram riktigt med sitt spel. Denna match blev det förlust. 
 
3: matchen var det GIF Nike vi tog emot.  
I denna match var det mer jämnt. Våra killar tappade fokus helt. Om det var värmen vet vi inte.  
Här fick dem till ett bättre spel med många  
Skott på mål och fina räddningar. Vi fick dessutom ny energi från Theo som kom lite senare pga. att de 
fick punktering på vägen till Lödde. 
Theo fick upp laget med sin energi - det var härligt att se. Tyvärr blev det förlust men de spelade 
jättebra. 
 
Dags för sista matchen, vi var alla trötta men vi taggade upp varandra. 
Som motståndare stod Genarps IF. Vi tog tag i matchen direkt. Spelade jättefin fotboll men många 
skott, passningar, räddningar m.m. 
Sista matchen vann vi. 
Efter matchen bjöd Genarps IF oss till dem för att spela träningsmatcher. 
En härlig vårsäsong våra killar har gjort. Vi är mer än stolta över killarna! 
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P 6 (födda 12) med Malins rader.   
P 12 bjöd in Sjöbo IF och Blentarps BKIF till en liten turnering för att prova på att spela våra första 
matcher. Vaif ställde upp med två lag, där vi bjöd in flickor 11/12 att spela med oss,  
Sjöbo IF kom med två lag och Blentarps BK med ett lag. Det blev 4 matcher/lag och förväntansfulla 
pojkar och flickor som kämpade i värmen och där vi framförallt såg glädjen att få spela fotboll 
tillsammans! Domare från P04 var inbokade. Det var deras första matcher som domare och jag vill 
tacka för deras mod att ta steget som domare och de fixade detta galant att vägleda dessa små 
fotbollsspelare. Har fått återkoppling från Sjöbos ledare som tackat för turneringen och där de redan nu 
börjar planera något likande till hösten där vi kommer bli inbjudna! ”Summa summarum” blev detta en 
lyckad turnering och vi ledare och barn tar nu sommarlov med en härlig känsla J! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 

 
 
 


