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 Staffans veckorpport vecka  13 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tisdag 26 mars och nu bara 10 dagar till seriepremiär för P 16 samt U 19 laget den 5 april båda 
bortamatcher. 
Känns att premiären är nära och allsvenskan startar redan i helgen som kommer. Underbart, det får 
heta Premier League och Champions League, men svensk fotboll på elitnivå eller i småklubbsvärlden 
som i varje fall attraherad undertecknad mest. 
 
Domar utbildning för våra u-domare nu klar. I går måndag utbildning för de som ska döma 5 mot 5 och 7 
mot 7. Då har vi 5 u-domare som får döma 9 mot 9 samt 11 mot 11 och 16 som dömer 5 mot 5 och 7 
mot 7.  
 
Hörs igen på fredag/Staffan 
 
Texter från massor av matcher i helgen. 
 
Herrar A och huvudtränaren Tommy Johnsen för första gången i veckobrevet. 
Miniläger i helgen och första vinsten för året för A laget. 

Hej på er och mitt namn är Tommy Johnsen och är Huvudtränare för vårt A-lag i klubben, och vill här 
skriva några rader om vårt miniläger i helgen och vår vinst mot IFK Klagshamn (4-1) som blev vår första 
för året. 

Denna helg som gick så hade vi ett litet miniläger (Träningsläger) på hemmaplan fredag och lördag. Vi 
startade på fredagen med ett pass teori och sedan tränade vi på kvällen med mycket passionsspel 
framåt som bakåt, och efter det grillade vi tillsammans som Fridh hjälpte till med (Tack så mycket) och 
det blev mycket lyckat och uppskattat av spelare och ledare. Lördag morgon började med att Fridh 
klagade på träningsvärk då han hade varit med på kvadraten i ca 10 min på fredags kvällen som gjorde 
att vi fick klara oss utom honom på förmiddagen. Vi andra körde ett nytt pass på morgon med inriktning 
på taktiska detaljer och fasta i ca 75 min som avslutades med en tävling med alla. Efter detta blev det 
lunch (Pasta, Kyckling) på klubben där Mårten (Kristoffers pappa) hade fixat till som var mycket gott och 
som spelarna verkligen åt av. 12.30 blev det teori och målsättningar inför 2019 och genomgång av 
match innan vi åkte ner till planen igen ca 13.30. Vår försäsong har väl inte varit bra resultat mässigt 
som dem flesta vet, men jag tycker att stundtals så har vi gjort det bra som mot Nike första 60 min, och 
sista 20 mot Staffanstorp. Vi har haft många sjuka och skador som stört oss, och vi har också fått ställa 
in match då vi inte har varit tillräckligt många för dagen. Många som lämnat inför 2019 och en hel del 
nya som skall spelas in, och det tar tid så klart. Gruppen är mycket bra där jag tycker dem nya kommit 
in på ett bra sätt och VAIF spelarna har verkligen tagit emot dem på ett bra sätt. Alla jobbar hårt både 
teoretiskt och praktiskt så resultaten skall nog bli bra efterhand som tiden går och vi får jobba ihop. 
Matchen mot Klagshamn kändes mycket viktig då vi behövde en vinst för vårt självförtroende, och att vi 
gjorde en bra prestation i försvarsspelet då vi släppt in mycket mål. 

Kort om matchen som vi vinner med 4-1 och fullt rättvist efter snygga mål av Mattias (1-0 friläge mycket 
kallt), Axel (2-0 skott nere vid långa), Calle (3-1 inspel från Matteus och volley i mål) och Besnik (4-1 
rullar in bollen efter kaos i deras backlinje). Tycker vi stundtals försöker spela mycket boll efter marken 
och hitta våra uppspelsvägar som vi jobbar med, och vi kommer till många bra avslut som kunde 
resultera i flera mål till oss. Första halvlek är bättre fotbollsmässigt då vi har bra kontroll och släpper inte 
till mycket där bak. Andra halvlek blir Klagshamn rätt trötta och vi trummar på bra och gör ytligare 2 mål. 
Till denna match så lät vi alla spela och jag tycker ingen faller ur ramen utan jobbar på bra hela tiden. 
Besnik har redan gjort 5 mål framåt, och bakom jagar Calle på 4 mål och Mattias tätt bakom. Skönt att 
vinna och att vi endast släppte in ett mål där vi tappar boll i uppspel och sedan plockar vi inte upp deras 
spelare som kommer på djupet och spelar in bollen till deras FW som enkelt rullar in den. Extra plus till 
Axel som gör sin bästa match för året, Hampus i målet som utvecklats bra och gör många bra 
ingripande i matchen, Agge gör ett strålande bra jobb som YMF.  
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Till denna match så fick vi Ojiego Chimezie klar under veckan och han visade på bra kvalitéer som vi 
kommer att få mycket nytta av under året. Kristoffer och Joel håller ihop laget mycket bra där bak, och 
med deras snack som gör det lättare för alla andra i laget att prestera. Vi sparade Alvaro och Eric som 
är lite småskadade men kommer att spela i genrepet mot Tomelilla borta på lördag kl. 13.00. Svante är 
också småskadad och har väl ett par veckor till innan han är klar till fight, och till sist har vi Philip Q i 
Afrika som kommer hem den 7/4 som inte heller var med i matchen. 

Till sist ett stort tack till Mårten, Fridh, Jonas och Yngve för all hjälp med lägret och maten och allt annat. 
 
 
P 16 och Henriks text. 
I söndags spelade U 16 träningsmatch mot Lunds BK. Eftersom denna var inplanerad sedan innan U 16 
& U 19 bildades så var det bara spelare födda -04 i båda lagen. Flera killar har fått nya roller och dessa 
matcher är främst till att få dem att lära sig dessa och bli trygga. Det finns många bra saker under 
matchen men naturligtvis också en hel del att jobba vidare med. Lund hade spelet i vissa delar, främst i 
början av matchen. VAIF hade en bra period i början av andra och för övrigt ganska jämnt. Lunds BK 
kommer dock till fler och klarare avslutslägen och utnyttjar dessa på mycket bra sätt. (resultat 1-4) 
 
P 14 och Andreas rader. 
Träningsmatch i söndags mot Gårdstånga/Flyinge/Löberöd. Bra genomkörare då vi luftade alla spelare 
inför seriestart om två veckor. Jämn match, tror den slutade 3-3. 
 
P 13 med Rickards text. 
Cup för P 06 i Linero. Segrare i gruppen före Lunds BK, Eslövs BK och FK Karlskrona, vinst i kvartsfinal 
och sen en retlig förlust mot Bjärreds IF i semifinalen, en match vi vinner 9/10 ggr. Besvikelse såklart, 
men sen vinner vi i alla fall bronsmatchen och går ifrån cupen relativt nöjda med endast 3 insläppta mål 
och bitvis bra spel. Vi lånade återigen spelare från P 08 (Neo) som skötte sig bra genom hela 
turneringen.  
 
P 12 och Marcus text. 
Några rader om träningsmatch mot Blentarps BK i lördags på konstgräs i Veberöd. 
 
Vi är det klart bättre laget sett över hela matchen. En hel del sekvenser där vi har bra passningsspel 
innan vi väljer rätt läge för avslut. Kul att se killarna börjar värdera sitt eget och sina lagkamraters 
positioner på planen. Många övningar på träningen med pass -> rörelse har det blivit, det resulterade nu 
bland annat i några fina väggpass under matchen. En viktig spelare på plan som gör jobbet lite i det 
tysta är våra målvakter. Denna match måste jag få lyfta fram de lite extra. Båda gör en kanon insats och 
visar stor trygghet i försvaret. 
 
P 11 med Jims rader. 
I söndags var vi inbjudna till Vellinge med två jämnstarka lag där även Torns IF och Husie IF var 
inbjudna, alla med två lag var. 
En rolig dag där vi får möta trevliga lag med många jämna och spännande matcher. Vissa matcher bjöd 
på fin fotboll och ett par matcher kom vi inte upp i önskad nivå. Vi åker hem med tre vinster och tre 
förluster och 18-17 i målskillnad. 
 
F 10 och Mårtens text. 
Utomhussäsongen är igång, töser 09-10 har debuterat i 7-mannasammanhang och bådadera med 
bravur! 
Laget var även förstärkta med ett par spelsugna 11:or😃 
Vi spenderade lördagen i ett blåsigt Trelleborg och spelade totalt tre matcher. 
Ett mycket trevligt arrangemang som TFF stod för.  
Första mot Gislövs IF, andra mot TFF och sista mot IFK Klagshamn. Två vinster och en förlust. 
Ledarstaben var mycket nöjda efter våra tre matcher då vi fick se att tjejerna förstått omskolningen till 7 
manna där vi haft positionsspel i fokus.  
Nu är vi igång! 
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P 10 med Jespers rader. 
Kommer en sammanfattning av Champions Vinterserie 2019. 

Startade en kväll i september (regn o rusk ute). Vad kan vi göra för att killarna skall utvecklas under 
vintern, ett snabbt SMS till Fredde (FC Rosengård) Patrik (LB 07) och Micke (FC Trelleborg). Det tog 
inte många minuter så var rullningen igång 👊 Fredde fick tag på Mattias (Mjällby AIF) och svarande typ 
Ja innan samtalet, FC Trelleborgs 08:tränare fick med Borstahusens BK som vi visste var riktigt bra. 
Jag hade lite koll Österlen FF som vi fick ja också (som tyvärr hoppade av efter jul) Sista laget var HIF 
som hoppade av i sista stund och snabbt så kom Kvarnby in. 

Och där hade vi sätt alla 8 lag och 14 matcher under vintern. 

Först ut var FC Trelleborg en lördags morgon ute på blåsiga kalla Trelleborg. Redan där kände jag att 
detta kommer bli en fantastisk vinter och massa tuffa matcher. I regn snö blåst har killarna kämpat o 
kämpat, många mil har körts och spelat på alla planmått som funnits 😊 Efter halva matcherna hoppade 
tyvärr Österlens FF av. Tomten kom, det blev 2019 och nya utmaningar. 

Kvarnby IK som haft det tungt under hösten, fick luft under vingarna efter dom tuffa höstmatcherna och 
började prestera fin fotboll, att hålla modet men spela det spel dom vill göra fast det var tufft. LB 07 som 
var sist ut på 7-manna började mer o mer hitta sitt underbara passningsspel.  

Vi andra har tuffat på med full fart. VAIF har utvecklats OTROLIGT mycket under denna vinter. Både 
som lag och individuellt. Det har varit många härliga skratt och en del tårar. Men framför allt så har 
killarna i VAIF visat upp en härlig Gemenskap, Framåtanda och en stor Passion för fotbollen. 

Även vi ledare har utvecklats, fått nya idéer men framförallt så har vi fått massor med nya vänner ut i 
landet. 

Slutligen vill vi ledare riktiga ett stort tack till våra fantastiska domare som har stått ut med oss i vinter 
och till alla föräldrar till laget. Nu laddar vi inför Seriespel 😊 

P 9 och Richards text. 
Vi var och besökte Staffanstorp, på Staffansvallens IP. Där möte vi Staffanstorps United. Spelade totalt 
4 matcher, vi ställde upp med 2 lag. Killarna spelade smart, hade bra passningsspel och bra driv. Med 
andra ord vi gjorde bra ifrån oss. 

 


