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 Staffans sammanfattning vecka 42 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare,  

Inne i det absoluta slutskedet av årets seriespel och när ni läser denna text återstår 1 match för F 13 på 
fredag borta och mer än 500 matcher spelade i årets seriespel! 

Än en gång imponerande siffra! 

Kvalet igång och vi gratulerar Blentarps BK som återvänder till division 5 efter ett par år i division 6. 
Sövde IF 2-1 hemma men förlust 3-1 borta och kvar i division 6 (kanske bäst så?). 

Janstorps AIF-Hamnaskogs IS 1-1 och returmatch på lördag. 

Om ca 5 timmar avspark i Norrköping och resultaten med oss denna helg och bucklan och allsvensk 
serievinst ligger där och väntar och undertecknad intar Glorias kl. 18.00 för en god bit mat och något att 
svälja ner maten också med haha. 

Herrtruppen. 
Är man lärare som Daniel är till yrket börjar man med "kvartssamtal" med truppen naturligtvis och minst 
ett halvt dussin klara redan. 

Därefter kontraktsförhandling med Lennart. 

Nu kan ni åter läsa under Herrar A på www.vaif.se och först ut Mattias Jönsson som signat 2018 och 
som undertecknad fick ha den stora glädjen att vara lagledare för under många pojklagsår och till sist 
juniorlaget. Född 90. 

Kommer att dyka upp fler namn snabbt för det finns redan fler som är klara för 2018. 

Romelecupen 2018 
168 lag anmälda måndag eftermiddag och sex veckor innan anmälningssidan stängs ner och fullt i P 05 
samt F 07 redan.  

20 platser kvar i 10 pojkklasser. Kanonsiffra! 

Tyvärr sämre på tjejsidan och F 02, F 03 samt F 08 med 5 lag totalt ligger "riset" till och besked inom en 
vecka. Stängs ner och startas ej upp om intresset ej finns och förhoppningsvis kan föreningen öka med 
lag i ett antal andra klasser. "Taket" 220 lag på ett ungefär. 

Bingolottos Julkalender. 

240 kalendrar utdelade tills idag. 607 såldes förra året av P02/03, P06, P07, P08, F03 och F06/07. I 
år har P 06 samt P 08 hämtat ut i veckan som gick. 

Hoppas ni i dessa åldersklasser fortsätter sälja även i år, möjligtvis inte P 02/03 som redan i vecka 43 
reser till Santa Susanna i Spanien för ett träningsläger och där intäkterna från Julkalendern är en del 
som gjort resan möjlig. 

Finns betydligt fler lag i föreningen som kan sälja och försökte i lördags under 7 mannaavslutningen 
sälja in budskapet. Hoppas att Malin med hjälp av ledarna i P 12 kan förmå föräldrar att sälja vars 5 
kalendrar och få in 4 000 kr på lagkontot. Gör ett försök alla ni i andra också i knatte P 11, P 10. P 09 
samt F 09/10 och naturligtvis övriga ungdomslag! 
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F 17 och Thomas text. 
Det blev en dramatisk inledning på fredagens bortamatch mot topplaget LB07. 

Med några minuter till avspark skadade sig vår målvakt Emelie tummen/handen så allvarligt så att spel 
inte var att tänka på! Det otroliga med detta gäng är att istället för att misströsta tog Emma det 
fantastiska beslutet att ställa sig i mål och laget samlades och bestämde sig för att göra allt vi kunde för 
laget och för att hjälpa Emma i mål.   
 
När väl matchen kom igång var det spel på motståndarnas planhalva första 15 minuterna och vi 
skapade en del halvchanser och detta främst genom våra två ettriga anfallare för kvällen, Minna och 
Thea. Andra delen av första halvlek jämnade spelet ut sig och vi tillät LB07 rulla en del boll men aldrig 
längre än att de inte kunde komma till avslut. Backlinjen med Sofia, Elsa, Clara, Lotta och sedan Julia 
gjorde även denna kväll jobbig för våra motståndare. 0-0 i paus. 
 
Efter 5 minuter i andra halvlek anslöt Tindra till laget som hämtad målvakt från kakbaket hemma i Södra 
Sandby. Fantastisk insats av pappa Pål att utan minsta tvekan köra och hämta målvakt till oss! Tusen 
tack Pål! Stående ovationer till Emma när hon lämnade plan och hade hållet nollan! 
 
Andra halvlek fortsatte vara jämn men i andra halvlek fick vårt mittfält med Inez, Elise, Ida C, Ellen, 
Moa, Linnéa B tag i spelet och motståndarna på ett bättre sätt. I den 84:e minuten fick Thea utrymme 
vid mittplan och kunde vända upp, slog en bra boll till Minna som sprintade förbi sin back och lyckades 
sätta matchens ända mål på retur av sitt egna skott! Höstsäsongens redan fantastiska resultat 
kryddades med den 7:e segern. Nu får vi avvakta resultaten från övriga matcher innan vi med säkerhet 
vet vilken placering vi får. Oavsett är vi tränare mycket nöjda med året som gått och det är med 
spänning vi avvaktar vad som händer säsongen 2018. 
 
 
P 15 och Stefans text. 
Årets sista seriematch spelade vi mot IFK Klagshamn. 1:a halvlek var ganska jämn med ett visst 
övertag för Klagshamn. Vi har en jättechans att ta ledningen men deras målvakt gör en fantomräddning. 
Istället för ett ledningsmål gör de 0-1 i misstänkt offsideläge. Tufft för killarna men de kämpar på och 
håller spelet uppe ganska väl. I 2:a halvlek tappar vi fokus och slarvar alldeles för mycket i 
passningsspelet. Slutresultat 0-4 
Nu tar vi en veckas uppehåll och i slutet av vecka 43 åker vi till Santa Susanna i Spanien för ett 
träningsläger. 
Jag vill passa på att tacka alla som stöttar laget även när det går tungt rent resultatmässigt. Under 
höstsäsongen har vi bara skrapat ihop en poäng. Spelmässigt har vi hängt med i mer eller mindre alla 
matcher men vi har tappat in alldeles för enkla mål och tyvärr inte satt de chanser vi skapat. 
Även ett tack till de 04:or som hjälpt till när vi saknat spelare. 
 
F 13 och Jennys rader. 
Det närmar sig slutet av säsongen och sista matchen för F04/05 borta mot FC Rosengård på fredag.   
 
Denna helg spelade i sista matchen i sydöstra serien hemma mot Gislövs IF. Ett lag med dispens för 
både 03: or och 02: or och obegränsat antal på plan.  Detta blev för tufft för oss när vi är hälften 05:or i 
laget idag. Förlust efter en riktigt bra första halvlek, tyvärr viker vi ner oss i andra. Men fortsatt bra 
passningsspel, mot ett lag som mest ville tjonga boll.  
Vi hade läge på en fjärde plats, men trillade ner till en sjätte plats. 
 
Näst sista matchen i B serien mötte vi Kvarnby IK.  En match i högt tempo med ett bra passningsspel 
och massor av målchanser för vår del. Vi har dock haft svårt att göra mål hela säsongen och det 
fortsätter även i denna match. Men till slut så petar vi in bollen och en rättvis vinst. 
 
Nu laddar vi för sista matchen och sedan för Vinterserien! 
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P 9 och Jims text. 
B1, Kvarnby IK, vinst 5-0 
 
Sista seriematchen för detta år är mot Kvarnby IK. En bra genomförd match där vi kontrollerar större 
delen av matchen och åker hem med en vinst, 5-0. 
 
Över hela säsongen är vi nöjda med killarnas insatser och deras utveckling. Nu ska det bli skönt med 
lite vila 😉 
 
Avslutning för 7 manna lagen och Jessicas text. 
I lördags hade vi vår traditionsenliga 7-manna avslutning. En mycket trevlig och positiv dag trots lite 
tråkigt väder. 
Vi som höll i planeringen vill tacka alla ledare, spelare och domare för en fantastisk fotbollsdag där vi till 
slut blev 90 barn och 14 ledare.  
Som några barn sa: "vi längtar redan till nästa år"! 
 
/Jessica, Niklas, Andreas och Jenny 
 
Återkommer nu lite mer oregelbundet med veckobrev och än en gång tack alla ni ledare som vecka ut 
och vecka in kommit med lite text i med som motgång har ni ställt upp på till 100 %. 
 
Hörs av/Staffan 
 


