
 1 av 3 

 Staffans veckorapport vecka 11 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
En av många fotbollshelger är över och något färre matcher än förra veckan. 
 
Herrar A samt Damer A i spel och 2 vinster igen. 1-0 mot IFK Simrishamn och 2-0 mot Blentarps BK 
 
U 19 i DM och BK Olympic borta. 3-1. Förlust men läs Henriks text en mycket bra genomförd match. 
 
P 15 i 1/8 dels final i Vinterserien hemma mot BK Landora. 1-0 mot förra årets Vinnare. 
 
P 14 och DM hemma mot Svalövs BK. 15-4. Offensiv fotboll haha. 
 
3:e omgången till helgen och faktiskt så att båda U 19 och P 14 har chans att gå vidare. 
 
U 19 har 1 poäng men möter Södra Sandby IF i sista omgången och vid vinst tar VAIF sig förbi och 
nästan alla 2:or går vidare. 9 gruppsegrare och 7 grupptvåor till slutspel. 
 
Södra Sandby IF med ett mycket bra lag och spelade i division 1 förra året och önskade sig kvar även i år 
men blev nerflyttade.  
Har precis som  VAIF 2 U 19 lag samt Herrar A och Herrar B. Här är Södra Sandby IF längre framme än 
VAIF.  
 
Spännande derby på söndag och Svalebo!  Kl.14.00. 
 
U 14.Lag till slutspel: alla gruppsegrare (14 st.), alla grupptvåor (14 st.) och de fyra bästa grupptreorna. 
Tuff grupp med 2 lag som spelar i Skåneserien, Staffanstorps United  samt GIF Nike. 
 
GIF Nike väntar i helgen och full pott med 6 poäng. En svår nöt att knäcka, kan 3 poäng räcka? 
 
Veckobrev ut redan idag måndag och undertecknad fortsätter med serieläggning av alla matcher i vår. 
 
Just nu strax klar med U 19 2 serier och F 16. 
Börjar alltid med lag som spelar 11 mot 11 samt 9 mot 9 på stor plan. 
 
Hör på fredag!/Staffan 
 
Alla matcher som spelats i helgen! 
Herrar A och Tommys text.  
Söndag idag och jag har väl lugnat mig lite från matchen igår som jag tycker inte är en bra insats från vår 
sida. 
 
Vi vinner matchen med 1-0 och vi håller nollan så det är bra så klart, och att vinna utan att spela bra är 
väl en styrka också. 
Våra första 15 min är bra då vi skapar två friläge och har två bollar i virket och då var vi på tårna och 
spelade hyfsat. 
 
Vi gör 1-0 i den 20 min genom Mattias efter en fin framspelning av Henke där Mattias enkelt med sin 
högerfot rullar in bollen i mål. 
Efter detta skapar vi inte mycket mer i matchen, utan det kändes som vi inte hade mycket energi i laget, 
många tunga ben därute på planen. 
 
Vi har stora hål på mittfältet då vi inte centra som vi skall, vi blev ofta långa i laget som gjorde att 
motståndaren enkelt kunde spela förbi oss. 
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Vårt passningsspel och press spel fanns det mer att önska av, spelvändningarna såg vi inte mycket av 
heller i matchen. 
 
Gör lite byte i halvlek och försöker rätta till dem saker som var mindre bra i första halvlek för att göra en 
bättre prestation i andra. 
Isac kommer in på mittfältet och gör en bra match på sin kant, Johan P från U 19 spelar sista 15 på 
högerkanten och gör det mycket bra igen när han är med. 
 
Inga fler mål i matchen och IFK Simrishamn har endast två skott på mål och två hörnor så det var rätt 
lugnt för Daniel som stod idag och gjorde allt rätt. 
 
Klart man blir besviken när man vet att vi kan så mycket bättre, men det blir väl så här ibland och vi har 
tränat väldigt tungt nu dessa sista veckor, plus sjukdomar i laget som stört lite. 
 
Nu väntar IFK Malmö hemma på lördag 12.30 och då vill det till att vi verkligen prestera max på alla 
fötter så vi kan få med oss ett bra resultat där. 
 
Damer A med Elins text. 
På grund av ett sent återbud från Husie U-lag fick vi jaga ny motståndare och som tur var kunde 
Blentarps BK ställa upp med ett lag trots kort varsel. 
 
Inför matchen pratade vi om att våga ta ansvar för våra lägen och inte lämna över till våra medspelare, till 
exempel att våga ta ett avslut när man är mitt framför mål i höjd med straffområdet. 
 
Vi började piggt och gör 1-0 efter bara några minuter, vilket nog egentligen inte var så bra för 
oss. Halvleken genomsyras av att vi försöker göra det väldigt svårt för oss själva när vi har bollen. Istället 
för att spela bollen enkelt med få tillslag ville vi gärna göra den där extra finten eller hålla i bollen lite för 
länge vilket gör att de enkla lägena försvinner. När man då till exempel tappar boll i "fel" läge så sätter 
man sina lagkamrater lite på pottkanten som får jobba extra och onödigt mycket för att återerövra bollen.  
 
Vi pratade i halvlek om varför vi gör det svårt för oss själva bland annat och vi blev lite nonchalanta. Det 
tidiga målet gjorde nog att vi kände " det här fixar vi utan större ansträngning", när det i själva verket inte 
finns matcher där man kan fixa en vinst utan större ansträngning. Vi måste också försöka tänka på att 
bollen inte alltid behöver gå framåt, ofta finns ett alternativ hemåt som kan vara det enkla i ett läge där 
man stöter på patrull. 
 
Andra halvlek börjar vi på samma sätt som första och vi försöker sätta hög press och rulla runt bollen. 
Något som vi har pratat om i tidigare matcher har varit att vi ska sträva efter att rulla ut bollen från 
målvakt, vilket i sin tur kräver mycket rörelse över planen.  
 
Under matchens gång vågar vi dock rulla ut bollen, och även spela på spelare som har markering i 
ryggen. Detta kräver tillit och kommunikation, något man måste jobba med aktivt hela tiden. Vi har även 
pratat om överflyttningar i försvarsspelet vilket också detta kräver kommunikation. I andra halvlek gör vi 
även 2-0 som står sig matchen ut. Alltid kul att spela derby och vi kommer ju även att mötas i serien 
längre fram så det var intressant att få en inblick i hur det kan bli när vi möts senare. 
 
Överlag en bra match där vi fortsätter jobba på kommunikation, mottagning/passning och att våga ta 
avslut när man får läge. 
 
P 15 I Vinterserien  och Jims rader. 
VAIF - BK Landora 1-0 
 
Söndag och 1/8 final i Vintercupen mot duktiga BK Landora som vann turneringen förra året. 
 
Tuff uppgift på förhand som blev lite mer nervöst när två spelare inte kommer till start (en skada på John, 
sjukdom för Noel). Vi är glada för vår breda trupp då vi får ringa in Elliot och Emil på morgonen. 
 
Matchen börjar i högt tempo där vi stänger ytor som vi vet de gärna vill komma fram i. Efter ca 20 min får 
de en straff som vår målvakt Nino räddar. Det var den chansen de hade i hela matchen. Vi skapar 
mängder med chanser men bollen ville inte in. Totalt tror jag vi hade 15 klara chanser.  
 
I mitten på andra får vi ett bra frisparksläge som vår hårdskjutande Oscar dunkar upp i nättaket. 
Vi vinner med 1-0 och extra plus till vår backlinje som för andra matchen i rad håller rent och spelar riktigt 
bra defensivt. 
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P 12 och Dennis text. 
Träningsmatch mot FC Trelleborg i Trelleborg. 
 
Första tio minuterna rådde tydlig förvirring och vi glömde bort hur vi spelar boll. 
i 11 minuten kom man på att man skulle spela som på träning och vips rullade bollen snabbt. 
 
Vi kom till två snabba avslut och gick in i andra period med tvåmålsledning. 
Period två var en omställare av klass och vi visade upp både teknik, avslut och lagspel. 
Vi åker från Trelleborg med en vinst 4-3. 
 
Vi måste fortsätta att arbeta med att sätta passningarna noga och gå upp i rygg på våra motståndare 
tidigt i matchen! 
En riktigt bra match ! 
 
P 11 och Jespers text. 
Lördag och samma upplägg stod på menyn som förra helgen, dubbelmöten mot FCT, FCR och LB07.  
 
Fokus under alla matcherna var rörelse och passning. Killarna får MVG på den uppgiften. Och det 
märktes oxå på resultaten dom tre första matcherna, sen kommer det där med orken. Hahah. Vi åker 
hem med 3 vinster 2 oavgjorda och 1 förlust.  

 
 
 

 
 
 
 


