
 
 
 
Staffans veckorapport vecka 9 

                                                                                                  
 
Hej alla VAIF:are och  andra läsare, 
 
Fredag 4/3 och nu börjar antalet matcher per vecka öka snabbt. 
 
5 veckor bort till seriestart på ett ungefär och samtidigt dags för knattestart. 
Känns overkligt på något sätt. 
 
Förra helgens 4 matcher med texter följer här; 
 
Herrar A mot Hörby FF och Jims text. 
A-laget hade bara en match i helgen där vi segrade med 0-2 mot Hörby FF borta. 
Vi fortsätter arbeta med principer i spelet, stundtals ser det riktigt bra ut och grabbarna tar till sig de 
nya direktiven på ett bra sätt.  
Vi börjar bli mer dominerande i spelet med stort tålamod för att bryta motståndarens försvar och linjer.  
Det är en resa som tar tid att ändra beteende men vi är på god väg (från: lågt stående, rakt spel, 
chans/risk spel till: högt block, stort bollinnehav med stort tålamod).  
I matchen mot Hörby är det väl relativt jämnt under de första 20 min, därefter är vi nästan alltid 10 
spelare på deras planhalva. Dock hade de ett par farliga omställningar som vi klarade av att lösa på 
ett bra sätt.  
 
Damer A mot Landskrona BOIS och Dinos text. 
2-0 förlust mot ett duktigt Landskrona Bois. 
Två otagbara långskott. 

Vi tar steg framåt i speluppbyggnaden men det syns att vi ännu inte har tränat på anfallsspel i sista 
tredjedelen. 
 
I försvarsspelet var vi bättre än i föregående match, men det är samma här att vi ännu inte har hunnit 
jobba så mycket i det låga försvarsspelet och spelarnas roller i egen box. 
 
Sex veckor till seriestart kan kännas som långt fram, men det är ca 12 träningar för spelare som tränar 
2 gånger per vecka.  
 
Nu är det upp till spelarna att vilja sätta lagets spelsätt på dessa 12 träningar. 
 
U 19 mot Ystads IF FF och Jonas text.  
Kvällens match slutade oavgjort mot ett duktigt Ystads IF FF. 
Förra matchen mot IS Halmia spelade vi 4-3-3, idag testade vi 4-4-2 vilket funkade mycket bra. 
Matchens första målchans fick Marcus P framspelad av Troy R efter en snabb omställning men 
Marcus avslut gick över mål. 



 
Nästa målchans skapade YIF och jag (läs: Jonas) hörde YIF-ledarna jubla när deras spelare sköt ett 
till synes otagbart skott men Nino i vårt mål gjorde en fantastisk räddning. 
 
I första halvleks sista minut gjorde vi 1-0 på en kontring, där John S lyckades från snäv vinkel vackert 
placera i bollen. 
 
Efter ca 15 minuter av andra halvlek kvitterade YIF. Vi skapade därefter ett par bra chanser att avgöra 
matchen, bland annat via ett fint anfall längs högerkanten där Viktor C spelade fram Leo N som slog 
ett fint inlägg som John S sånär nickade i mål. 
 
Även bröderna Rannamaa (Tobey & Troy) kombinerade sig fint fram på högerkanten och Tobey var 
nära att få bollen i mål. 
Dock slutade en mycket bra, välspelad och intensiv match oavgjort. 
 
Alla grabbar kan kvittera ut ett högt betyg i kväll.  
Målskytt var John S. 
  
Dagens matchtrupp: Hampus M, Johan P, John S, Leo N, Léon M, Linus L, Ludde L, Marcus P, 
Nino Lantz A, River P, Tobey R, Troy R och Viktor. 
  
U 19 mot Genarps och Jonas igen. 
Derbyseger. 
Matchens första chans skapade vi, då Viggo passade Ahmad A som frispelade Hugo men Hugos 
avslut gick bredvid målet. I stället stack Genarp upp och kontrade in 1-0 via ett fint inspel och ett 
säkert avslut.  
 
Vi dominerade matchbilden mer och mer ju längre halvleken led och vi skapade ett par bra chanser, 
där den främsta fick Viggo efter ett fint inspel av Hugo. 
 
Genarp hade därefter en frispark i stolpen och returen styrdes/blockades och gick ribba över. 
 
I halvlek byttes det friskt i båda lagen och vi skickade in fem nya killar.  
 
Andra halvlek dominerades fullständigt av oss, där Genarp knappt kom över halvplan. Vi skruvade upp 
bolltempot och till slut fick vi utdelning. 
 
Första målet gjordes av Max efter assist av Viggo. Efter sin assist kunde Viggo göra vårt andra mål, 
detta på en retur efter ett avslut av Ahmad S.  
 
Max var därefter ytterst nära att göra sitt andra mål, efter ett fint inspel av Linus (skottet räddas av en 
utespelare på mållinjen).  
 
I stället fick Max göra sitt andra mål på en slagen hörna direkt i mål.  
 
Matchens sista mål gjorde Linus efter ett kanonskott. 
Målskyttar var Max 2 Modi M 2, Viggo L samt Linus L. 
 
Dagens matchtrupp: Ahmad A, Ahmad S, Algot F, Anton W, Elliot A, Hugo L, Kevin V, Leo N, Linus 
L, Max Modi M, Noel A, Sager A, Valter T, Vidar H, Viggo L och Zani H. 
 
 
Herrar A mot Tomelilla IF lördag kl. 13.00 borta  med följande trupp, 
Eric (MV), Björk, Koffe (K), Oliver, Samuel,  Adam, Isac, Eric, Hampus, Carl, Axel,  Joel, Johannes, 
Johan, Kevin. 
 
Söndag DM mot Skatteberga  kl. 16.00 med följande trupp; 
Daniel (MV), YC Ted, Joel, Elias, Johan, Johannes, Henrik, Jönsson, Kevin, Linus, Benjamin, Troy, 
Dante, John U 19, River U 19. 
 



Damer Husie IF borta söndag kl. 12.00 och följande trupp; 
Frida, Majken, Iza, Kim, "Nisse", Matilda, Elin N, Klara, Moa, Lova, Amanda, Alice, Smilla samt Elsa.  
 
Ungdomsmatcher. 
Lördag P 13-Bjärreds IF kl. 11.00. 
Lördag HJ 19-Lilla Torg FF kl. 13.00.  
 
Söndag Liria IF-P 10 kl. 12.00 Skånes Vinter mästerskap. 
Söndag P 14-Torns IF kl. 12.00. DM.  
 
Ha en bra helg alla hälsar Staffan 
 
  
 


