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 Staffans sammanfattning vecka 13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare,  

Solstolen fram i söndags och läste 14 grader som högst och livet blir bara bättre och bättre, glömmer 
varje år hur skönt detta är med lite värme och mindre blåst. 

Ännu en av många fotbollshelger är över och Herrsenior och Junior varit i Degeberga sen 
fredagseftermiddag och match mot BW 90 IF i lördags och seger med 1-0. Vet ej hur resultatet ska 
tolkas dock? 

I veckan slutade även tränaren i BW 90 IF och enligt flera med bättre insyn än undertecknad är laget i 
det närmsta fritt fall och osäkert om truppen håller för en hel division 3 säsong? 

Deras andra träningsmatch i år när VAIF mötte BW 90 IF i lördags. 

Knattemöte. 
Träff i söndags och ett bra möte med personer som brinner för uppgiften. Ett ljus i tunneln, men 
fortfarande behöver vi fler in i denna verksamhet och som vi nu jobbar stenhårt för att lyckas. 

Hörs igen på fredag och på lördag IFK Göteborg-MFF i allsvensk premiär och nu över 30 000 biljetter 
sålda och undertecknad på plats. Underbart! 

Sammanfattning av matcher i helgen och även text från träningsläger. 

Herr och juniorer på träningsläger och Kristoffer sammanfattar det med dess rader. 
Helgen i Degeberga blev ett väldigt lyckat träningsläger, otroligt många skratt och historier som man tar 
med sig. Man lärde känna varandra ännu mer och jag tror alla hade en bra helg. Träning och match på 
gräs, dock en väldigt ojämn plan men skönt att vara tillbaka på gräs. Match mot ett BW90 och vinst 1-0 
efter mål av Selwan på pass från Joseph. Fysisk match med många närkamper, frisparkar och snack 
men vi höll oss kyliga och kom iväg med en vinst och en hållen nolla vilket alltid är skönt.  

F 17 och Thomas text. 

SSIF/VAIF F17 - KDFF F17 2-0. 
En bra match från vår sida, där vi återigen arbetar hårt med markeringsspel och presspel och inte ger 
motståndarna något utrymme att få igång sitt spel på vår planhalva. Vi har hittat ett bra spelsystem i 4-
2-3-1 som passar vår trupp perfekt. I första halvlek var vi lite slarviga på motståndarnas planhalva och 
slog flera raka djupledsbollar i medvinden som rann iväg från oss. Vi skapade ett antal halvchanser och 
även ett antal rejält heta chanser med ett stolpskott som var nära att ge utdelning men 0-0 i paus. 
 
I andra halvlek var vårt spelövertag ännu större och vi flyttade även fram våra lagdelar och pressade 
Kristianstad högt. Något de hade stora problem med och fick börja slå längre bollar. Deras anfallare var 
tekniska och arbetade hårt med de bollarna men vårt försvar och defensiva mittfält gjorde dagen omöjlig 
för dem att skapa något. I den höga pressen skapades första målet där Moa blir frispelad och iskallt 
sätter 1-0 med en yttersida. Vi fortsatte att skapa chanser hela tiden och det dröjde inte länge förrän Ida 
C kom igenom och dribblade av målvaken innan hon iskallt rullade in 2-0 som blev slutresultatet. 
 
Det var extra roligt denna soliga lördag att se hur många spelare tog stort ansvar och orkade spela 90 
minuter. Något som blev ett måste för flera då vi hade ett antal spelare borta p.g.a. sjukdom och skada. 
Nästa lördag, 1/4 spelar vi vår första match i Veberöd för året då FC Staffanstorp kommer till 
konstgräset klockan 11:00. 
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P 15 och Stefans rader. 
Vi har haft ett riktigt bra träningsläger där gruppen byggts än mer än tidigare. Mycket skratt, god anda 
och bra träningar. 

Ett träningspass på fredag med efterföljande mat på Pizzerian. Två bra träningspass på lördagen med 
lunch på fritidsgården. Stort tack till er som hjälpte till med lunchen. 
Lägret avslutades med en träningsmatch på söndagen mot Södra Sandby. Många tunga huvud och ben 
gjorde att vi inte kom upp i normal standard. En tuff öppning med ett baklängesmål efter 15 sekunder… 
Då insåg vi att det inte skulle bli några roliga 80 minuter. Vi förlorade till slut med 8-0. Ett tufft resultat 
mot ett lag som vi normalt sett spelar jämt mot. 
Vi kom överens om att vi nu avverkat årets skitmatch och att vi tittar framåt istället för att gräva ner oss. 
Nästa söndag väntar sista träningsmatchen borta mot Höllviken. Sedan är det dags för seriepremiär mot 
Genarps IF fredagen den 7/4. 
 
F 13 och Jennys text. 
Här kommer matchrapport från F13: 
Hemmamatch mot Sjöbo IF F14 
En på förhand tuff match då vi matchade alla våra F12 tillsammans med några F13 mot Sjöbo F14. Bra 
tempo genom hela matchen och vi visar upp ett fint passningsspel och massor av målchanser.  Vi är 
fortfarande lite för dåliga på att våga pressa upp backlinjen och ställa motståndarna i offside, men å 
andra sidan är vi bra på att pressa upp hela laget i anfall och att inte komma in offside.  Vi har greppet 
om matchen förutom vid sex sju tillfällen och då är Sjöbo grymt effektiva och gör tre mål. Vi lyckas i 
varje fall få in en boll i mål, men det är verkligen dålig utdelning på alla våra chanser.  Vi är dock mycket 
nöjda med tjejernas insatser och inställning genom hela matchen.  
 
Bortamatch mot Stehags AIF F14 
Ännu en match mot ett år äldre tjejer och vi startar bra och skapar tidigt målchanser.  Sedan tar Stehags 
AIF över spelet och vi får det jobbigt och jagar boll mycket.  När vi väl får tag i den är vi stressade och 
slår en hel del felpassningar och åker på kontringar.  Stehags AIF har två snabba tjejer på 
vänsterkanten som lyckas göra fem mål. Vi kämpar och sliter och skapar målchanser, men är för 
stressade och tar avslut alldeles för tidigt.  Två mål lyckas vi dock få in till slut.  
 
Två bra 9- manna matcher mot äldre tjejer och nu väntar 11- manna match mot jämnåriga tjejer från 
Kvarnby IK på fredag. 

P 13 och Henriks rader. 
I och med årets läger var det 5:e året som vi kört läger med övernattning, så vi börjar få koll på upplägg, 
inköp mm. Vi inledde lägret med att Bosse J körde 1 h teori. Killarna lyssnade uppmärksamt och deltog i 
diskussionerna. Promenad genom byn för träningspass där Bosse J körde vidare på det som vi pratat 
om på teorin. Bl.a. hur man förvarar på hela bredd. 

Efter ombyte och promenad serverades pasta & köttfärssås i scoutstugan. Märks att killarna börjar bli 
stora för all pasta åts upp!! Årets aktivitet var frisbee-golf i Sövde. Vi lämnade några frisbees efter oss, 
nämligen uppe i träden. Killarna tyckte det var kul aktivitet. Innan vi satte igång grillningen så hade 
killarna lite ledigt och vi hann även med individuella samtal. Killarna somnade ganska snabbt. Efter 
stadig frukost promenerade vi till konstgräsplanen. Eftersom vi annars inte har tillgång till ½ plan på 
träningar så har fokus varit på positioner. Dvs. få in lite grunder kring hur killarna ska tänka i 11 manna 
spel. Killarna gjorde det bra! Efter promenad tillbaka avslutade vi årets läger. 
 
Killarna har verkligen jobbat med att förstå hur man spelar på full bredd. Vi kommer behöva träna 
mycket på detta men det blir först när nya träningsscheman kommer. De har också hängt ihop som ETT 
gäng. Som alltid mycket enkelt att ha hand om detta gäng och det har blivit många skratt! Tiden gick 
oerhört fort! 
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P 9 och Jims text. 
I lördag och match mot Torns IF, vilka vi även fått i seriepremiären i A. 
Första halvlek är jämn och vi spelar samma spel både vi och Torns IF. I halvlek står det 1-1. 
I början av andra halvlek tar vi över spelet och är mycket på deras planhalva vilket gör att vi både gör 
 2-1 och 3-1.  
I slutet av matchen gör de 3-2 och precis innan slutsignalen så slarvar vi så de kan göra 3-3. En jämn 
och rolig match mot ett alltid lika trevligt Torns IF. 

Söndag och match mot S. Sandby, vilka vi även fått i seriepremiären i C. 
Vi tar tag i matchen från början och efter tre minuter gör vi 1-0, sen rinner siffrorna iväg. Trots det spelar 
vi mycket fin fotboll med många fina passningar.  
Vi vinner matchen med 14-0. 
 

 

 


