
 
 
 
Staffans veckorapport vecka 7 

                                                                                                  
 
Hej alla VAIF:are och  andra läsare, 
 
Fredag 18/2 och nästa vecka Sportlov i Skåne. 
  
Fortfarande fotbollen på sparlåga och ca 5 matcher per helg. 
Damlaget fått 3 matcher inställda och fortfarande ej kommit ut till spel. 
 
Herrar A förlorade med 0-2 mot Teknologkåren ett division 5 lag men med studenter som spelat både i 
division 2 och 3. 
Inga ursäkter men VAIF kom ut med ett mycket ungt lag där de flesta kan spela U fotboll i år 10 st. 
2 st. 01;or 
5 st. 02;or, 
1 03 a, 
2 st. 05;or 
  
Mer rutinerad lag mot Blentarps BK, men ett sent återbud från Blentarps BK och matchen blev ej av.  
  
I går kväll mötte Herrar A Genarps IF. Sen uppehåll ca 10 dagar för Sportlovet. 
Truppen ser ut så här enligt Jim.  
Målvakt: Daniel Svensson 
Backar: Viktor Björk, Kristoffer ”Koffe” Lindfors, Joel Vom Dorp, Elias Persson 
Mittfält: Isac Munthe, Henrik Ilmanen, Alexander Moberg 
Anfall: Mattias Jönsson, Axel Peterson, Linus Pettersson 
Avbytare: Carl Persson,  Jayson, Johan Persson, Hampus Isberg, Benjamin Pranjic 
 
Ej med denna kväll: 
Oliver Jönewi, Adam Barchan,  Eric Skiöld, (MV), Samuel Harsten, Kevin Ascic Kruse, Johannes 
Andersson, Ted Hörman, Troy Rannamaa, Jonatan Ylimäki Cronqvist, Tim Krämer, Ludvig Söderberg, 
Dante Kolgjini, Agge Jönsson.  
 
Smeknamn förnamn eller efternamn haha, men till sist alla 27 i truppen. 
Vinst 3-1 och följande målskyttar: 
1-0 Axel Petersson, 2-0 Carl Persson, 3-1 Henrik Ilmanen. 
 
Damtruppen till matchen på söndag kl. 14.00 mot Åkarps IF  och Svalebo konstgräs. 
Frida Saltin, Kim Lantz, Moa Nordgren, My Rosén, Iza Rosén, Elin Nilsson x 2, Majken Wetterling, Ida 
Nilsson och fyra spelare från F16: Elvira, Ida, Smilla och Freja. 
 
Saknas ett 10 tal spelare på Sportlov, sjukdomar och skador och 4 tjejer 
från F 16 får stötta upp. 
 



Hoppas att det nu äntligen det blir en match efter 3 matcher som strukits.  
 
Övriga matcher; 
P 14 mot Eskilsminne IF lör. kl. 10.30. 
HJ 19 mot IS Halmia lör. kl. 13.00. Kul med ett lag från Halland. 
HJ 19 mot Hörby FF sön kl. 11.30. 
FC Trelleborg-P 13 sön kl.13.00 
 
Undertecknad vill korrigera vilka lag föreningen ställer upp med i år. 
P 17 ska vara U 19 division 3 och U 19 även anmäld i division 2. 
Tack Jonas Hansson för påpekandet. 
 
Några resultat från förra helgen. 
F 16 Skåne-Kristianstads DFF Skåne och hela 10-0!  
Högaborgs BK-P 14 Skåne 1-15.Märkligt resultat. Ledaren i Andreas Nilsson med följande 
kommentar; Högaborgs BK är inte det bästa laget vi mött, om jag uttrycker det diplomatiskt. 
Österlens FF-P 13 2-7. 
 
P 9 med sen förfrågan om att möta MFF som fått ett sent återbud. 
MFF ringde Christoffer kl. 23.00 på fredagen haha och match på lördag. 
 
Christoffer skickade följande mail. 
Första träningsmatchen för säsongen och första matchen för P9  i 7-manna någonsin, så varför inte ta 
tjuren vid hornen och börja med en allsvensk klubb.  
 
Fick förfrågan från Malmö på fredagskvällen (kl. 23:00) om vi kunde spela en träningsmatch på 
lördagen mot dem, då de hade fått ett väldigt sent återbud. Det var inte många sekunders betänketid, 
utan på kort varsel lyckades vi ragga ihop ett lag med 8 spelare från P9 och 3 spelare från P10.  
 
Malmö spelade med väldigt hög press och var mycket mer fysiska i sitt spel än vad vi var vana vid 
ifrån Lödde knattespel. Men vi stod upp bra i första perioden men tyvärr gjorde Malmö mål i den sista 
minuten.  
 
Vi snackade i pausen om att även vi ska gå in ordentligt i närkamperna  och ligga nära dem hela tiden 
då de var väldigt tekniska och ville mer dribbla än att passa, och det gav resultat, vi kvitterade och tog 
ledning två gånger om i andra perioden och hade bitvis tryck mot MFF:s  mål.  
 
Men tyvärr så kvitterade MFF och det var lika inför sista perioden. 
 
I sista perioden tröttnade vi lite och MFF fick övertaget igen. Men killarna kämpade på bra och försökte 
hålla uppe spelet. Men tyvärr gör MFF två mål i sista perioden. 
 
Sammantaget så spelade vi bra fotboll matchen igenom. Killarna försökte spela sig ur situationerna 
och vågade utmana i en mot en och inte hålla på med tjongbollar, som det kan bli mot ett högt 
pressande lag.  
 
Vi hade lite långa avstånd mellan lagdelarna, men med tanke på att vi aldrig har tränat på att spela 7-
manna så var det en grym insats som killarna bjöd på mot ett MFF som tränar 3 gånger i veckan och 
har ett antal matcher i kroppen. Vill även lyfta fram vår målvakt som gjorde många härliga räddningar 
och klart överglänste Malmös målvakter. 
 
Hörs i nästa vecka/Staffan 
 
 
 
  
 


