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 Staffans sammanfattning vecka 25 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare. 
 
Ännu en fotbollshelg som är över och nu med lite färre matcher och nu 
återstår det endast 5 matcher med VAIF på planen. Väntar ett härligt sommarlov förhoppningsvis 
träningsuppehåll minst en månad innan seriestarten för alla lagen börjar igen i augusti månad. 
 
Naturligtvis helt underbart med Herrar A och nu den 9:e segern på rad, helt otroligt efter starten 
med 2 förluster en oavgjord och sen 9 raka! 
 
Dock får undertecknad backa på den största segersvit i föreningen i modern tid, det levande lexikonet  
Jonas "Adolf" Adolfsson har grävt i jubileums böcker och hittat en serieseger 1967 då VAIF vinner 
division 6 (Undertecknad aldrig trott att vi varit så långt ner i seriesystemet). 
Vinster 20 matcher och 2 förluster och då är frågan när kom förlusterna? 
Svar av någon i laget kanske? Ronnie Sjögren, Tord Dahlbom eller Göran Holmgren bör frågas enligt 
Jonas. 
 
Truppen till sista vår match borta mot VMA IK onsdag 20 juni kl. 19.30; 
Oskar Axberg, Hugo Lindelöf, Joel Vom Dorp, Maciej Buszko, Eric Skiöld, Kristoffer Lindfors 
(K), Joseph Owusu Tabiri, Alvaro Olguin Maldonado, Mattias Jönsson, Philip Olsson, Alexander 
Moberg, Viktor Rosberg, Axel Petersson, André Wihlborg, Viktor Björk, Wale Samuel Idowu. 
In. Viktor och Samuel. 
Ut. Axel och Markus båda skadade.  
 
Önskar alla en trevlig midsommarhelg och så hörs vi i nästa vecka. 
Följ dock VM Tipset varje dag på www.vaif.se  
 
Hälsn. Staffan 
 

Sammanfattning av helgens matcher. 
Herrar A med Daniels text. 
Det blev vinst, igen! Extra gott med uddamåls seger och i ett derby. Vi ville ha revansch och det fick vi, 
resultatmässigt. Det var ingen vidare prestation från något av lagen även om motståndarna verkar 
väldigt nöjda med sin insats, det säger en del om vilken kravbild som finns inom respektive klubb.  
 
I kombination med slitna kroppar, efter en intensiv säsong, så har vi omedvetet vaggats in i en falskhet 
rent mentalt. Senaste periodens vinnarspår börjar sätta sig djupt och inställningen inför utmaningarna 
blir något lidande, vår höga lägstanivå har tyvärr sänkts lite och vi tror att det ska gå ”lättare” i 
matcherna vilket givetvis inte stämmer i verkligheten. Det psykologiska tar överhanden så därför är det 
viktigt att verkligen bibehålla fokus och inte söka genvägar, vi är ett jagat byte som alla vill slå. Dock, det 
är resultatinriktat och vi ber absolut inte om ursäkt efter vår 9:onde (!!) raka vinst. Det är många som 
inte är vana vid den kontinuitet vi jobbar efter denna säsong och det är klart att träning ger färdighet, vi 
lär oss alla längs vägen. Nu har vi en ynka match kvar innan ett välbehövligt uppehåll, en svår sådan 
med VMA borta. Nu tömmer vi oss, vi tömmer oss totalt! 
Gårdagen bjöd som sagt inte på någon höjdare spelmässigt. Oskar A i målet räddar oss med en stabil 
kvalitativ dubbelräddning. Eric S levererar en grym djupledspass till framstormande Mattias J och 0-1 på 
resultattavlan, härligt.  
I andra halvlek låter vi motståndarna kvittera efter otroligt passivt agerande i egen box på en hörna, 1-1. 
Genarps IF får energi men det är fortfarande status quo ute på planen. En till synes osynlig Viktor R 
stora delar av matchen, kliver fram när det som mest behövs och använder sina spetskvaliteter på en 
hörna från Maciej B. Vigge knoppar in 1-2 till VAIF som också blir slutresultat. Då var det 20 min kvar av 
matchen och vi bokstavligen trycker ner motståndarna genom våra byten som genererar bra och positiv 
energi, medans Genarp går på knäna. Kanoninhopp av samtliga - Hugo L, André W, Alexander M, 
Philip O & Axel P! 
 
Nu laddar vi om batterierna och fokuserar på onsdagens match. Stort tack för visat intresse alla 
VAIF:are, supporten är guld värd! 
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Lagkapten Kristoffers text. 
Derbymatch mot grannen Genarps IF och vi hade revansch att utkräva från premiären. Med den 
senaste tidens fina resultat i ryggen kände vi att detta var en match vi verkligen ville vinna. Matchen var 
inte den mest välspelade utan det var mycket kamp ute på Ekevallens stora plan. Båda lagen har bra 
kännedom om varandras styrkor och svagheter så första halvleken var det en del chanser åt båda 
hållen. Oskar A gör ett par väldigt bra och stabila räddningar bakåt och framåt spelar Skiöld en fin 
djupledare till Matte som sätter första halvleks enda mål.  
Andra halvleken fortsätter på samma sätt men jag tycker vi tar över taktpinnen mer och mer allt 
eftersom tiden går. Dessvärre får Genarps IF in en kvittering efter en tilltrasslad situation där vi inte får 
undan bollen. Men vi fortsätter mala på och skapar chanser för vi tänkte inte tappa några mer poäng 
mot Genarps IF. 
Så med ca 20 minuter kvar efter en fin hörna nickar Vigge bollen stenhårt in i mål och vi har ledningen 
igen.  
Genarps IF känns nu trötta och vi kan hålla ledningen tills domaren blåser av matchen. En otroligt skön 
vinst, 9:onde raka och lagfesten på kvällen blev väldigt lyckad, stort tack alla inblandade! Även tack till 
vår kära, trogna publik som kom till Genarp och hejade fram oss.  
 
P 16 och Stefans rader. 
Vårsäsongens sista seriematch spelades på Romelevallen i skiftande väderlekar. Först hällregn och 
sedan i tryckande värme! 
Vi tog emot IFK Klagshamn. Spelmässigt var det jämnt mellan lagen men målmässigt var Klagshamn 
bättre. Det blev en förlust med 5-1 idag men sett till matchen blev det alldeles för stor förlust. 
Vi skapade tillräckligt med chanser för att kunna spela i alla fall oavgjort men när vi inte lyckas sätta 
bolluslingen i mål så är det inte lätt att vinna matcher. Det är bara att kämpa på. 
 
F16 med Peters text. 
Då spelade vi vår sista seriematch hemma i Veberöd. Motståndet för dagen var Vanneberga IF/ Kiaby 
IF.  Vi trummar på och försöker spela en fin fotboll och vårda bollen. Stundtals ser det väldigt bra ut och 
då får våra motståndare jaga mycket boll. Vi vinner med 9-2. Kassaskåpssäker vinst. Vi vinner serien 
och är obesegrade, en oavgjord match och resten har vi vunnit. Vi har gjort 43 mål och släppt in 8 mål. 
Vi har spelat många matcher mot lag som vi aldrig har mött förr. Hoppas att vi får bättre motstånd till 
hösten. Vecka 27 åker vi till Åhus för att spela beachfotboll. Lite annorlunda turnering men gör detta för 
gemenskapen i laget. Vi har verkligen utvecklat spelet detta år. Stort grattis tjejer! 
 
F 14 samt F 13 med Jennys text. 
Då är det äntligen dags för de två sista matchreferaten för vårsäsongen. 
En intensiv vår med totalt 17 matcher, varav tre förluster och 14 vinster! 
 
F14 bortamatch mot Charlo, Vi inleder offensivt och gör 0-1 efter 20 sekunder! En härlig match där vi 
spelar avslappnat och visar upp hela vårt register med fina passningar, crossbollar, rullar runt bollen på 
alla på plan och finfina mål. 
Vi avslutar denna serie med en rättvis vinst och vi slutar på en fin andra plats.  
 
F13 hemmamatch mot Janstorp, en konstig match från början till slut.  Vi har svårt att få till vårt spel till 
100 % trots att vi kämpar och sliter för varandra. Janstorp har sin matchplan klar: låååånga bollar från 
målvakt på inspark eller utspark. Effektivt men riktigt tråkig fotboll. En knapp förlust, den första i denna 
serie som vi vinner. 
Stort tack till Elvina, Ida S och Linnea från VAIF F06-07 och Julia, Vilma och Victoria från Harlösa F06- 
07 för fina insatser under våren tillsammans med oss! 
 
Vi är grymt stolta över att kunna fira en andra plats och en serieseger tillsammans med våra fantastiska 
tjejer och föräldrar. Som sig bör firade vi med seriesegrar t- shirts och magnum Pommac!  
 
Tjejerna har jobbat hårt hela våren och tagit stora steg framåt i sina personliga utvecklingar och 
framförallt har de tagit stort ansvar på plan i matcherna! Vi har haft en rolig vår och fått se fantastiska 
mål och spännande matcher.  
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F 12 med Henriks text. 
Lag Svart: hemmamatch mot Gärsnäs AIS och vi dominerade matchen totalt från början till slut och det 
blev vinst med 7-0. 
 
Lag Vit: bortamatchen mot Västra Ingelstad IS blev något helt annat i jämförelse med matchen mot 
Gärsnäs AIS. Vi spelade en fin fotboll igenom hela matchen men motståndarna hade många tjejer som 
kunde skjuta riktigt hårt och var dessutom snabba till att komma till avslut. Vi förlorar matchen men vi 
viker ändå inte ner oss även om vi ligger under med flera mål och det är en inställning som tjejerna skall 
ha mycket beröm för. 
 
P 12 med Richards rader. 
Bra inställning mot Bjärreds IF som resulterade i seger med 6-4 efter att ha haft ledningen hela 
matchen. Sämre inställning mot Linero IF och där blev det genast förlust. Just inställningen har svajat 
väldigt under våren, och det går inte att gå på halvfart och tro man ska vinna. 
 
P 11 och Niklas text. 
Vi mötte MFF och kunde tyvärr inte ta kontroll på matchen. Vi började bra tog ledningen men sedan tog 
motståndarna över och kunde vinna med 6-5. Lite för mycket respekt och vi rensar iväg bollen i onödan 
för killarna kände sig stressade. MFF gjorde ett bra jobb med sin press som vi inte kunde spela oss ur. 
Rättvist resultat. 
 
Killarna börjar bli slitna efter många matcher då vi hjälper P06 & P05 också. Bara en match och 
BaraCupen kvar till sommar uppehåll vilket är skönt. 

P 10 och Jims rader. 
A2, Vellinge. Förlust 3-4 
 
Som vanligt mot Vellinge IF har vi en jämn och bra match. Vi leder med 2-0 och borde stängt matchen 
men tyvärr släpper vi in Vellinge IF. Vi är nöjda med spelet och går nu på sommaruppehåll och laddar 
inför Eskilscupen i augusti. 
 
B1, Lunds BK. Förlust 10-0 
 
Lag svart tar emot Lunds BK hemma. Lunds BK spelar för dagen mycket fin fotboll och vi är inte alls 
med i matchen. En eloge till killarna som trots storförlusten inte hänger med huvudet utan kämpar och 
är på gott humör. 
 
Vi avslutar lördagen med pizza på Valentino med hela laget. Nu får de vila upp sig innan sommarens 
äventyr i Eskilscupen. 

P 10 Grön och Jespers rader. 
VAIF vs BSH Österlen Sydöstra A, vinst 11-4 
 
Sista matchen för vårsäsongen och killarna pratade om att dom ville ge den stora hemmapubliken en 
bra och välspelade match. Efter ca 6 min stod det 4-0 till VAIF. Extra kul att det var 4 olika anfallsspel 
som vi har övat på som blev mål. BSH satte sin extra spelare men tyvärr så hjälpte inte detta utan VAIF 
kunde stora delar av matchen spela ut BSH och målen fortsatte att trilla in. 
 
VAIF vs BSH 11-4  
 
Tränarna för P09 vill rikta ett stort tack för denna vårsäsong till dig Staffan som håller i alla trådar och 
din trevliga Mail och sist men inte minst hatten av för våra duktiga domare som vi har i Veberöds AIF.  
 
 
P 9 med Jespers rader. 
P09 VAIF vs Rydsgård Sydöstra 5-5 
 
Återigen en jämn match med massor med målchanser från bägge lagen. Vi ligger under från början och 
är inte riktigt med. Sakta men säkert kommer vi mer och mer in matchen och kan kvittera i slutet av 
tredje, fullt rättvist.  


