
 
 
 
Staffans veckorapport vecka 8 

                                                                                                  
 
Hej alla VAIF:are och  andra läsare, 
 
Fredag 25/2 och Sportlovet är strax slut och vi är på väg in i mars månad. 
Fotbollen denna vecka har säkert varit på sparlåga då många rest i väg på skidsemester eller varmare 
länder. 
 
Några matcher spelades förra helgen och båda U-lagen i sina första matcher och även Dam ut till 
match. 
 
Här kommer några texter och först ut är Dino med Dammatchen.  
För att vara första matchen på försäsongen så kändes det helt ok. 
 
För spelarnas del så är det ny tränare, nytt spelsätt och därför nya roller. 
 
 Det innebär att det är många nya intryck att ta in. Spelarna behöver då tänka mer vilket egentligen 
inte är hjärnans roll under match. Hjärnan önskar mönster, känna igen situation-aktion mönster.  
 
Sämre kommunikationsvägar påverkar besluten, som i sin tur påverkar utförandet av 
fotbollsaktionerna. Publik som står utanför kan uppfatta spelet som "hackigt" och att spelare har "dålig 
teknik". 
 
Det är så det kommer se ut tills laget svetsas samman i spelsättet.  
Förlust 1-2 mot Åkarps IF. 
 
Truppen till lördag mot Landskrona BOIS lördag 26/2 kl. 13.30 
Frida, Majken, Elin Nilsson x2, Kim, Iza, Elin U, Moa, Lova, samt 5 spelare från vårt duktiga F16: 
Smilla J, Matilda, Amanda, Tova, Ida S. 
 
U 19 mot Halmia IS och text från Jonas. 
Det blev förlust med 3-5 (0-4) mot IS Halmia. Dom spelade sin åttonde!! träningsmatch medan vi 
spelade vår första, vilket syntes och blev avgörande. 
 
Halmia hade ett väl synkat presspel som vi hade problem med och sedan var Halmia vassa i 
omställningsspelet och kontrade in ett antal mål. Första halvlek slutade 0-4. 
 
I paus gjorde vi en positionsjustering på mittfältet, vilket gav bättre balans och trots att Halmia gjorde 
5-0 så gav killarna inte upp utan visade karaktär och vi reducerade tre gånger om och därmed vann vi 
andra halvlek. 
 
 
 



 
Målskyttar var Jonathan ”Y-C”, John S och Léon M. 
Dagens matchtrupp: Hampus M, Hugo L, John S, Jonathan ”Y-C”, Leo N, Léon M, 
Linus L, Ludde L, Nino Lantz A, Oskar Z, River P, Tobey R, Troy R och Viktor C. 
 
U 19 mot Hörby FF och Jonas med ny text. 
Helgens andra träningsmatch spelades under söndagen mot Hörby FF. Då det är sportlovshelg och 
många bortresta, så ställde många grabbar från gårdagens match (mot IS Halmia) upp och 
dubblerade. 
 
Hörby tog ledningen (hörna direkt i mål) och ledde med 1-0 i paus. I början av andra halvlek utökade 
Hörby till 2-0 på en kontering. 
 
Dock gav vi inte upp och John Sjöstedt reducerade efter ett fint upplopp och väggspel med Ahmad 
Almughrabi och sedan klev lagkapten Ludde Lundquist fram och fixade kvitteringen med ett distinkt 
avslut i bortamålvaktens högra hörn. 
Därmed slutade matchen 2-2 och ånyo visade vi bra karaktär och viker inte ner oss fastän vi hamnar i 
underläge. 
  
Målskyttar var John S och Ludde L. 
 
P 14 Skåne-Eskilsminne  IF med Andreas SMS. 
Vinst med 7-4 bra match. Vidare i Vintercupen möter förmodligen FC Trelleborg i kvartsfinalen. 
 
Denna helg endast 3 matcher. 
Fre. 25/2 HJ 19-Ystads IF FF på Svalebo kl. 19.00. 
Lör. 26/2  Dam-Landskrona BOIS på Svalebo kl. 13.30. 
Sön 27/2 Hörby FF-Herrar A KL. 12.00.  
  
Herrar A med följande trupp mot Hörby FF;  
Eric (MV), Koffe, , Samuel, Moberg, Björk, Adam, Isac, Ilmanen, Hampus, Eric, Carl, Jayson, 
Benjamin, Kevin, Linus. 
 
.Hörs i nästa vecka/Staffan 
 
 
 
  
 


