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 Staffans sammanfattning vecka 25 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Sista omgången för den stora mängden av spelare och lag i föreningen och en välbehövlig vila för er 
alla.   

6 matcher kvar av alla seriematcher i vår. Herrar B 2 matcher, Herrar A, P 15, F 13 samt F 11 alla 
varsin 1 match sen är det över för våren.   

Herrar A förlorar borta mot Hjärsås/Värenstorps IF med 1-0. Gör kämpamatch med 8 spelare borta 
minst. Endast 2 avbytare varav en målvakt vilket var tur när Linus Gerdtsson skadar sig redan i 
matchminut 10 och Nehar Maliqi redan var skadad inför matchen och Hampus Ekdahl fick hoppa in och 
gör det riktigt bra. 

Joseph Owusu Tabiri avstängd, Mathias Andersson, Nehar Maliqi, Adis Krasnici, Mattias Jönsson, Tim 
Hörman alla skadade, August Jönsson samt Filip Qvist borta av andra skäl. 

Sista vår match hemma mot Hanaskogs IS på onsdag kl. 19.30, en vinst där hade varit kanon att gå till 
sommarvila på.  

Ungdomsfotbollen. 

I princip färdig spelat och omlottning börjar direkt efter midsommarhelgen. 

Önskar också få veta om ert lag ska iväg på sommar cup detta år? Denna information har nått 
undertecknad så här långt; 

F 17 Södra Sandby IF/Veberöds AIF. Cup Denmark 27-30 juli. 

F 15 VAIF/BBK till Gothia Cup. 16-22 juli. 

F 13 med 2 lag till Åhus Beach Fotboll. 

P 13 med 2 lag till Åhus Beach Fotboll. 

P 12 med 1 lag till Änglacupen i Tomelilla den 1 juli. 

P 12 till Mjällby för cupspel i Enkla Elbolaget 4-6 augusti.1 lag och Hällevik är platsen för denna cup. 

F 11 till Växjö. SAIK-Cupen 1-2 juli i Sandsbro, 5 km utanför Växjö. 2 lag och 19 spelare följer med av 
22 i truppen. 

P 9 till Cup Denmark. Spelas i år ute vid Bröndby stadion 27/30 juli. Två lag och 20 spelare med på 
resan. 10 länder på plats och 25 gräsplaner på samma fält. 

Spelar i cupen mot motståndare även födda 07 som är yngsta åldersklassen. Åldersklassen heter 
07/08. 
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Jättekul att så många VAIF lag ger sig ut på olika äventyr denna sommar. Kommer ej ihåg när 
föreningen hade så många lag i spel i olika cuper som denna sommar som kommer.  

Fler lag iväg? maila mig om dessa aktiviteter. 

Skrev i förra veckan att vi för första gången på många år har samma antal lag i spel under hösten som 
denna vår. D v s vi backar ej med spelare inför höstsäsongen. 

5 önskemål om förändringar har vår förening önskat och i en del fall har vi redan fått igenom dessa av 
Skåneboll. 

Senast ni ser omlottningen är 5 juli, men med stor sannolikhet kommer den några dagar tidigare på 
Skåne-Bolls hemsida. 

Fotbollsskolan 

Startar idag måndag och 31 spelare på plats i en underbar sommardag. 

Knatte. 
Avslutning i lördags och många på plats i alla åldersklasserna. Startar igen 12 augusti och sedan är IF 
Löddes knatteserie i gång 19 augusti, dock först 26 augusti för våra 3 lag. 

Sammanställning av alla matcher i helgen.  

Herrar A. Kristoffers rader. 
Bortamatch mot serieledaren i söndags kl. 15 och med ca 25 grader strålande sol inbjöd till en bra men 
svettig match. MV Linus blir skadad efter ca 10 min och in kommer Hampus Ekdahl som gör en väldigt 
fin match. En första halvlek som är väldigt jämn, några chanser för varje lag men ett ställningskrig och 
oavgjort speglar matchen bra. Vi kommer till start med många på ovana positioner, som jag i tidigare 
texter skrivit så har vi det väldigt tufft just nu med skador och avstängningar. Känns som man repeterar 
detta varje veckan men tyvärr är så fallet.  Vi står ändå upp mycket bra, har fint spel emellanåt och 
pushar varandra bra. Vi är rätt nöjda i halvlek och vi känner att vi kan störa dem och plocka poäng.  

En fast situation blir tyvärr avgörande i början av andra halvlek, en frispark ca 10 m utanför 
straffområdet som går stenhårt upp i krysset och tyvärr inte mycket att göra. Vi kämpar på, skapar ett 
par bra lägen, bland annat Selwan har en som rensas på mållinjen, jag själv har ett bra läge som tyvärr 
går i burgaveln.  
Det vill sig inte riktigt och nu krämar vi ut det sista hemma onsdag kväll mot Hanaskogs IS. En väldigt 
viktig match som vi vill vinna.  
 
Viktigt att alla spelare, ledare och publik sluter upp tillsammans så ska vi jobba in dessa 3 poängen i 
vårsäsongens sista match. 
 
Undertecknad ställer några frågor till Kristoffer om våren och för stora förväntningar på laget och 
toppstrid och Kristoffer lämnar följande funderingar; 
Kan bara hålla med dig där. Under försäsongen och början på säsongen hade vi ett lag för toppen. Men 
efter hur säsongen utvecklat sig får vi nu tänka om.  
Sista vårträningen på tisdag. 18.45. 
Frågar om några spelare kan vara med i vårens sista seriematch? 
 
Vet ej om fler än Joseph kan tillkomma. Återstår att se och verkligheten är att man aldrig vet vilken trupp 
vi står med på matchdagen numera. 

F 15. Rogers text. 
Sista vårsäsongens serie match, 9- manna i Blentarp. Motståndet var Höllviken.  Vi börja matchen som 
vi brukar, med hög press och bra passning spel. Får till några bra målchanser men lyckas inte sätta ditt 
dem. Utan det blir motståndarna som lyckas med det. Men slutet av första halvlek lyckas vi få in ett mål, 
så i halvtid står det 1-2 .  Vi prata ihop oss i halvlek ang. vad vi inte lyckas med. 
Vi börja bra men vi får inte ihop det, blir för dålig press på motståndarna.  Men på nåt sätt lyckas ändå 
skapa några vassa målchanser men tyvärr inga mål, motståndarna lyckades bättre med det. Matchen 
slutar 1-5.  
Nu tar vi lite ledig för att sen ta nya tag inför Gothia cup vecka 29. 
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P 15. Stefans rader.  
Killarna stod för en stabil insats mot Oxie IF på Oxievångs konstgräsplan. Vi radade upp målchanser 
under hela matchen och var säkra hemåt. 
Det var kul att se att killarna använde sig av några av de uppspelsvarianter vi övat på under våren. Vinst 
till slut med 4-1 (som kunde varit mycket mer) 
 
F 13. Jennys text. 
F13 sydöstra serien:  
Hemmamatch mot Gislövs IF och sista matchen för våren i denna serie.  Förutsättningarna är säkrad 
tredjeplats vid vinst!  Vi har supertaggade tjejer på planen ikväll, men tyvärr ingen av våra målvakter!  Vi 
lyckas övertala en av tjejerna att stå och full fokus från hela laget att vi mer än någonsin ska vara 
fokuserade i vårt spel. Vi genomför en riktigt bra match i högt tempo och med motståndare som spelar 
riktigt tufft fysiskt.  Vi ligger rätt i våra positioner och motståndarna har svårt att komma till avslut.  Vi 
skapar chanser framåt och det är väldigt frustrerande när bollarna inte vill gå in! Men till slut efter ett fint 
anfall så gör vi äntligen mål! Och precis som vi sa innan matchstart så håller vi ihop spelet hela vägen 
och alla lagdelar spelar fantastiskt, och tjejen i mål är nog gladast av alla när hon håller nollan och gör 
en fin insats på en svår position.  
Tredje platsen säkrad och rent teoretisk chans på en andra plats, men den matchen spelas inte förrän 
den 3/7! 
 
Vi är väldigt stolta och nöjda över tjejernas insatser under våren.  De har spelat ihop sig i 9- manna och 
de kämpar för varandra.  
 
P 13. 
2-0 borta mot Hörby FF och Henrik Boman redan i Spanien på semester. 
 
P 12. Andreas rader. 
Vi avslutade med två hemmamatcher i söndags, första mot Klågerups i B-serie. Vi förde spelet från 
början men hade lite svårt att spräcka nollan, trots flertal målchanser, bl.a. två ribbträffar. Efter vårt 
första mål satte vi sedan ett par till. Mycket väl genomförd match, seger 4-0. 
Andra matchen mot Malmö City, vi hade till denna match lånat tre spelare från P-06 samt varit tvungna 
att dubblera ett par spelare från första matchen. Kul match med många målchanser, vi var vassare och 
tog vara på våra. Dessutom storspelade våra målvakter idag. Seger 7-1. 
Tack till Algot, Kevin och Elias från P-06 som spelade riktigt bra! 
Sommaravslutning med glass efter matcherna, ska bli skönt med uppehåll nu J 
  
F 11. Henriks text. 
I söndags var det bortamatch mot Gislövs IF och det blev en tuff inledning men tjejerna var med från 
början vilket inte alltid är fallet. Men vi tar dock ledningen ganska tidigt i matchen men strax därefter får 
våra motståndare en frispark precis utanför straffområdet som sitter stenhårt i nättaket och det står 1-1 
när domaren blåser av första halvlek. I andra halvlek är det dock flickorna från Veberöd som tar över 
matchen och vi vinner helt rättvist matchen med 3-1. 
  
P 10. Niklas rader. 
P 10 mot Husie IF borta: 
En sista match i serien, vi peppade killarna med att det var svåraste motståndarna innan match. Efter 
första halvlek så ledde vi med 2-0 men spelet var för uppskruvat och vi tittade bara framåt i planen. 
Vi försökte lugna grabbarna inför andra halvlek med att tillbaka spel till backarna var prio 1. Detta 
lyckades vi med och vi spelade ut Husie IF och satte våra chanser. Vinst 10-0, några fina mål att notera 
volleyskott från 20m. & rundade målvakten 2ggr & straffmål. Vi blev obesegrade i serien med endast en 
oavgjord match. 
  
P 10 mot Linero IF hemma: 
Vi skapade många chanser utan att göra mål. Detta straffade sig i första halvlek och Linero IF kom till 
paus villa med 2-0. Fokus i andra halvlek var att köra på offensivt och sätta våra chanser. Detta 
lyckades vi med och en jämn match slutade 3-3. Ett snyggt mål från halva plan var dagens höjdpunkt. 
 
P Svart. Jims text. 
A-serie, VAIF – Husie IF 8-0. 
Spelade sista matchen för våren mot ett duktigt Husie IF. Trots resultat 8-0 till oss var de individuellt lika 
duktiga fotbollspelare, men vi har fått ett mycket bra lagbygge där varje spelare förstår sin roll och 
agerar därefter. I den här matchen kommer de aldrig igenom vår defensiv, så fort de är förbi en spelare 
kommer det en ny i ett mycket bra presss-understöd arbete på hela banan. 
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Summering i A-serien är mycket rolig läsning, 8 vinster av 8 möjliga med en målskillnad på 47-9. Totalt 
har 19 killar varit aktiva i den här serien vilket visar att vi har en bra bredd i laget.   

P 9 Blå. Jim igen. 
C-Serie, VAIF-Värpinge 5-4 
Sista matchen även i C-serien mot ett roligt spelande Värpinge IF. Som resultatet visar var det en jämn 
tillställning där vi var i underläge med 0-1, sedan därefter i ledning hela tiden men Värpinge IF var hela 
tiden farliga i sina kontringar. Bästa målvakten i den här serien hade Värpinge IF vilket gjorde att vi 
verkligen fick kämpa hårt för de 5 målen vi fick. 

Summering i C serien är också rolig läsning, 7 vinster och 1 oavgjord match med målskillnad på 40-9. 
 
P 9 Vit. Jim åter. 
B-serie, VAIF-Linero, 4-1. 
Även i B-serien var det sista matchen mot ett spelskickligt Linero IF. Kändes mycket stabilt från första 
minuten och vi spelade oss igenom relativt ohotade till en 4-1 seger.  Försvar spelet var mycket bra och 
vi fick igång spel på tredje person många gånger under matchen vilket gjorde att Linero IF hade svårt 
att hänga med. 
Summering i B-serien är också rolig läsning, 8 vinster av 8 möjliga med målskillnad 61-7. 
   
Nu ser vi fram emot en tuffare höst för alla våra lag, vi kommer spela A-B-B istället för A-B-C. Dessutom 
åker 20 grabbar på en internationell turnering i Köpenhamn med spel mot ett år äldre och 
förhoppningsvis får vi spela matcher mot Brøndby, MFF eller andra storklubbar och se vad vi går för. J 

P 9 Grön. (Födda 09) Jespers text. 
17 juni 2017, dagen då bilarna gick mot Staffanstorp, och match mot Staffanstorp United. Dagen 
slutade som när killarna sprang in på Svalebo för ett par månader sen mot Värpinge IF och resten av 
matcherna. Jag är oerhört stolt över killarna hur dom har utvecklats som grupp och individer. Nu är 
vårsäsongen slut med seriespel. Hatten av för killarna. Ja just det, 3-0 till oss idag i en tätt och trevlig 
fotbollsmatch. Dom 7 första minuterna i första halvlek så visade killarna upp en fantastisk fin fotboll med 
högpress, våga hålla i bollen, mittfältare som passade tillbaka till backen för sen ta en ny position och få 
tillbaka bollen, ja det var en fröjd att se denna soliga härlig sommardag i Staffanstorp.  

P 6. (födda 11). Jessicas rader. 
I går den 18/6 anordnade vi en minicup på Romelevallen där vi bjöd in Dalby GIF och Södra Sandby 
IF/Hardeberga BK. Solen sken på oss och härlig publik som hejade på barnen. Det spelades totalt 6 
matcher. 

För oss i VAIF så spelar våra killar bättre och bättre. De börjar förstå spelet. Både vi och barnen är 
överens om att det inte är målen som ska räknas utan det viktigaste är att vi har roligt och det hade vi 
hela dagen. När alla matcherna spelats så bjöd vi alla spelare och ledare på korv och dricka. 

Nu tar vi ett sommar uppehåll och börjar igen den 12/8.  

Det är lite tårögt - kommer att saknar killarna. 

Hörs på torsdag och sen tar vi lite sommarvila för veckobrevet men återkommer då och då när cuper 
har spelats.  

Hälsn. Staffan 

 

 

 


