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 Staffans veckorapport vecka 14 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Då tar vi in oss i april och hoppas någon gång glömma hela mars 2020 med alla dessa dystra nyheter. 
 
Fotbollen en "piss i Mississippi" i dessa tider naturligtvis eller som lagkaptenen i Örebro SK  
Nordin Gerzic så kärnfullt uttrycker det citat" fotboll idag är som en fis i rymden " slut citat 
 och naturligtvis helt rätt. 
 
Undertecknad blir likväl helt pajad av att ingen idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet finns att kolla på. 
Hittat en liga dock i Vitryssland där Corona ej kommit in ännu. 
 
Derby i helgen och nytt publikrekord 3 000 åskådare och det är då undertecknad förstår att detta är en 
liga i Europa som spelas på en bakgård. 
 
Berättade för mina ungdomar om ligan i Vitryssland båda tittar på varandra och samstämmigt säger citat" 
pappa du har ett stort hål i ditt huvud" slut citat och ej mer snack om den ligan. 
 
Funderar nu bara på om vi lever i denna Corona tid även in på sommarmånaderna och om man då är så 
psykad att det är dags för inläggning? 
 
Förhållningsregler för vår knattestart den 18 april och undertecknads frågor till Skåneboll och svaret 
var kontakta Svenska Fotbollsförbundet och då förstår ni hur jobbigt allt är med vår verksamhet. 
 
En kille på Svenska FF som var jättebra att tala med och duktig med att förklara allt. 
 
Kör er verksamhet för era ungdomar viktigt att hålla igång med denna verksamhet. 
Barn ska aktiveras så mycket som möjligt och framförallt i utomhusmiljö var honnörsordet. 
Följande ledord, meningar mailade killen till undertecknad; 
 
• Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta.  
• Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin.  
• Aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.  
• Aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.  
• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.  
 
Känns bra ledord när vi nu startar upp serier och knatte! 
 
En del "nybörjarfel" gjordes första helgen som killen uttryckte det. 
 
Denna första helg har flera föreningar skickat ut mer av polis, än funktionär. 
För "fyrkantigt" och osmidigt med andra ord.  
 
Ett  exempel en förening med matcher i helgen och föreningens funktionär var mer polis än det 
förstnämnda  Räknade noga till 50 åskådare och när person 51 skulle in fick personen stoppskylten i 
"nyllet" av denna bestämda person, inte bra är vi väl överens om?  
 
Detta ska inte läsas som att vi struntar i Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
Berättar om undertecknads förslag att åldersklasserna födda 12, 13, som varit med i knatte för 5:e, 4:e 
ska föreningen i ett vänligt SMS/MAIL förklara situationen och be föräldrarna att lämna av barnet på 
Romelevallen men ej gå in som förälder. 
 
Åldersklassen född 14 samt Boll o Lek födda 15 samt 16 kan föreningen beräkna att ca 50 till 60 % är 
helt nya och där släpper vi in en förälder per barn för annars kommer det ej att fungera. 
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Killen på Svenska FF säger blir det 40 eller 60 föräldrar gör inget utan be föräldrar hålla avståndet på 1,5 
meter och spridda sig runt planen. 
 
Detta ska inte läsas/tolkas som att föreningen ej bryr sig , utan vi som alla andra tar detta med 
Corona  på fullt allvar. 
 
Till sist från killen på Svenska FF.  
Följ Folkhälsomyndigheten varje dag och om det kommer nya direktiv därifrån. 
 
Just nu flera länder som sänker antalet som får träffas och Sverige gick från 500 till 50 i fredags och fler 
sänkningar kan komma. 
 
Mats Hansson tävlingschef på Skåneboll är fortfarande ej säker på att det blir seriespel under 
påskhelgen. 
 
Hörs på fredag om inte innan i dessa tider! 
 
Staffan 
 
Sammanfattning av alla matcher denna helg! 
Herrar A och Tommys text. 

Andra veckan i rad vi möter ett Div. 2 lag och som helhet har vi gjort det mycket bra och visar att vi håller 
en hyfsad klass just nu. Matchen mot LB07 borta börjar i ett rasande tempo från deras lag, och deras 
första 15-20 min var mycket bra där dem spelade ut oss och sårade oss mycket bakåt. Inte för att dem 
skapade massa bra målchanser, men vi fick jaga mycket boll och fick inte tag i deras inspel på mitten där 
vi inte låste det tillräckligt bra i början.  

Dem gör 1-0 i den 15 min och det var dem verkligen värde efter sitt fina spel. Sista kvarten växer vi in i 
matchen och får stopp på deras inspel och instick där och vi skapar ett par hörnor och et par halvchanser 
framåt. Vi började även stå högre upp i vårt försvarsspel som gjorde att vi inte gav dem lika mycket 
utrymme att spela sista 20 min i första halvlek. 

1-0 står sig halvlek och det skall vi vara nöjda och vi snackar igenom den och gör två byte där Mattias 
och Eric går ut och Axel och Viktor kommer in på kanterna istället. 

Vår andra halvlek är mycket bra där vi är det bättre laget och skapar några fina målchanser mot dem, och 
i den 64 min kvittera Axel på ett snyggt skott utifrån i det långa hörnet.  

Mer energi till oss och vi fortsätter att ha mycket boll och gör ett strålande bra jobb över hela planen. Gör 
två byte till där vi får in Philip (Henke) på mitten och Isac (Agge) på backen och dem gör det mycket bra.  

Med ca 8 min kvar går Viktor sönder (foten) och det såg inte bra ut så vi får se till helgen hur det är med 
honom. Tar någon minut innan spelat kommer igång och vi blev nog lite påverkade att Viktors skada som 
gjorde att LB07 tog över på slutet och kunde även göra segermålet med 5 min kvar. Då hade Johan i 
målet innan dess gjort tre strålande räddningar och räddade oss för fler mål bakåt 

Som helhet en mycket bra insats från vår sida om man bortser dem första 15-20 min i första halvlek. Vårt 
försvarsspel håller som vanligt hög klass, tycker Isberg på mitten gör sin bästa match för året, Axel och 
Viktors inhopp var mycket bra, Johan i målet var kanon och Selmir gör aldrig en dålig match. 

Lätt att tycka vi som står sidan om att vissa saker inte är bra i spelet och man önskar mer så klart och då 
framför allt i vårt anfallsspel. Man skall tänka på att vi mött två mycket bra motståndare från div 2 och vi 
kommer faktiskt från Div. 4 så vi skall vara nöjda med mycket vi presterar på planen och från alla fötter 
som är med. 

Nu har vi en match kvar mot BK Lunnarp hemma nästa lördag 14.30 som vi skall spela av, och sedan blir 
det en ny försäsong mot ny seriestart i mitten av juni om den nu blir av   
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Damer A med Elins text.     Veberöds AIF - Gislövs IF 4 - 1 

Det som speglar dagens match är att vi inte riktigt är där. Det är svårt att förklara en känsla men vi gör 
inte det där lilla extra som krävs. Vi lämnar över ansvar till våra medspelare istället för att göra det själv.  
 
Vi slarvar med passningar, tappar boll i jobbiga lägen. Spelar man som vi gör med en trebackslinje så blir 
man väldigt sårbar om man tappar boll i fel läge. Något som är positivt dock är att vi sätter många av våra 
lägen vi får, och det gör inte Gislövs IF.  
 
Vi konstaterar att vi har en hel del att jobba vidare med som vi får ta med oss till träningarna. Vi vinner 
dock med 4-1 och under våra träningsmatcher har vi bara släppt in två mål och det första spelmålet kom 
igår. Nu är det seriepremiär om två veckor som vi ser fram emot.  

U 19 och Henriks text.        VAIF U19 – Ystad IF FF 
Innan match laddade vi upp med spelarmöte och grillning. Fick kommentarer att grillning kanske inte är 
så bra innan match, men det visade sig funka ganska bra  . Snacket handlade om hur planering ligger 
pga. Corona, våra seriematcher, träningar etc. 

Själva matchen spelades i helt fantastiskt vårväder och stor publik. Ystad, som vi kommer att möta i div 2, 
är ett spelande lag och satte ganska hög press. Vi hade svårt att spela via vårt mittfält och tappade en del 
bollar där. Dock var vi oerhört farliga när vi varierade med lite längre bollar. Vi fick se riktigt snygga mål 
och det blev en hel del sådana. I halvtid stod det 5-1. 

Vi gjorde en del byten som vi planerat innan match. Ex fick våra målvakter stå var sin halvlek. Ystad 
tappade sugen när målen rullade in och i andra halvlek fortsatte målgörandet. Härligt att målskyttet 
lossnade och vi gjorde mål på många olika sätt! Bra målvakts- & försvarsspel, hårt jobbande mittfält med 
härliga framspelningar och fantastiskt anfallsspel.  

Vi förstod att Ystad hade en del spelare borta pga. spel i deras A-lag men vi saknade också flera spelare. 
Vi har några skadade och flera har varit borta pga. sjukdom, men vi hoppas flera av dessa kan träna 
under veckan. (resultat 11-2) 

F 14 med Henrik R. 
I lördags bjöd vi hem FC Rosengård och vi visste naturligtvis vilket motstånd som väntade men tjejerna 
var riktigt taggade och framförallt fokuserade inför matchen. Vi har mött detta lag flera gånger nu den 
senaste tiden och vi vet precis hur vi måste spela för att kunna ha någon chans, de är väldigt tekniska 
och spelar en mycket fin fotboll. 

Men våra tjejer kan också spela boll och det visade dem den här lördagen då de kanske gör sin bästa 
match hittills. 
Veberödstjejerna dominerar matchen från början till slut och gav dem inget utrymme överhuvudtaget att 
komma igång med sitt eget spel. Målskyttet fungerade bra, fin rörlighet, underbart passningsspel och vi 
utnyttjar hela planen till fullo vilket är ett måste när man möter ett lag av den här kalibern. Vi vinner 
matchen med 4-1 och tjejerna skall ha en stor eloge för den här insatsen. 
 
På söndagen mötte vi Kristianstad DFF, även denna match på hemmaplan och vi spelade riktigt bra den 
här dagen också. Vi släpper aldrig in motståndarna i matchen och även om vi inte riktigt kommer upp på 
samma nivå som dagen innan så har vi ändå övertaget under alla perioder.  
 
Det som inte fungerade lika bra var framförallt målskyttet där vi saknade skärpan framför mål även om 
deras målvakt gjorde ett bra jobb mellan stolparna. Matchen slutade mållöst och vi ser nu framemot 
serien som förhoppningsvis börjar om några veckor. 

P 13 med Jims text.           VAIF  U 13 – Österlens FF 
Fredag kväll och en fantastisk inramning. 

Båda lagen försöker spela en passningsorienterad fotboll där vi är det klart bästa laget. Mycket bra 
löpningar utan boll som resulterade i massor av numerära överlägen. Seger 8-2. 
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Landskrona BoIS – VAIF U 13 
Söndag förmiddag och match mot väldigt duktiga BoIS. Ett spelskickligt lag som är svåra att komma nära 
om man inte gör sitt jobb på planen.  

Vi tar ledning med 1-0 i början av matchen, sedan har vi 5 minuter där killarna är ofokuserade, irriterade, 
omogna etc. och plötsligt har vi 4-1 till BoIS.  

Spelar relativt jämnt de sista 2 perioder och matchen slutar 1-6. Bra lärdom för killarna att förberedelse 
inför match är viktigt. I dag var det för många som slarvat med sömn och mat vilket syns direkt och 
skapar en väldigt tråkig stämning i laget. 

 P 12 med Dennis text. 
P 12 och träningsmatch mot ett blandat Blentarps BK MED 07-08 i 9 manna 

En bra match med taggade killar! 
Vi hade bra spelglädje genom hela matchen och grabbarna visar tydligt att de börjar få grepp om det vi 
tränar på under veckorna. 
Vi går upp i rygg på motståndarna tidigt , håller hög press och högt tempo i passningarna. 
Vårt spel fungerade bra men Blentarps BK fick in fler avslut. 
period 1 byggde vi snabbt upp vårt spel men Blentarps BK var snabba med att sätta första målet. 
period 2 går vi in i underläge 2-1 men reser oss till 2-2 och har 5 avslut på rad som borde suttit i nätet. 
period 3 tappar vi lite på konditionen då orken tryter efter spel i högt tempo och Blentarps BK får in två 
ganska enkla mål. 
 
Vi är riktigt nöjda med insatsen och vi spelade inte på resultat utan för att få vårt spel att fungera inför 
seriestart. 
Hade vi haft stolparna med oss hade resultatet varit annorlunda. 
Blentarps BK fick åka hem med en 4-2 vinst. 
 
P 11 och Jespers text. 
Två matcher denna helg. 
Furulund vs VAIF 4-9 
Bjärred vs VAIF 0-9 
 
Vi har haft två riktigt bra träningsveckor. Det har framför allt varit fokus på rörelse. Nu hade vi två matcher 
i helgen där vi ville ha stort bollinnehav och rörelse. I bägge matcherna fick våra motståndare jaga boll. 
Det blir jobbigt att jaga bollen under 3 perioder, och inte få många sekunder att behandla bollen, när dom 
fick låna den. 
 
Nu laddar vi om för en nya spännande träningsvecka. 
 
P 9 och Jessicas text. 
Vi i P 9 tog oss till Blentarp för en träningsmatch . Det var verkligen ett härligt fotbollsväder och vi fick 
spela på gräs.  
 
Det var ett tag sedan som vi spelade match. 
Killarna behövde en halvlek för att komma in i matchen och med sitt fina spel . 
Det var en jämn match mellan lagen, vi hade fint passningsspel och mer fokus på det istället för att bara 
skjuta iväg bollen. Killarna pratade med varandra och hjälpte varann under hela matchen. 
Det var tungt i benen hos många killar . Vi är inte vana vid gräs. 
Det märks även att våra killar har blivit stora . En fem manna plan är nästintill för liten för våra killar. 
 
P 8 med Fredriks rader. 
VAIF -BBK 8-4 ( Avspark KL 10:00) 
En kall söndag morgon i Blentarp så kom VAIF på besök. Fast vädret var kallt och blåsigt och soligt, så 
var pojkarna hungriga på match och seger. 
Pojkarna ska ha allt beröm med en sådan fin inställning. 
Vi spela rolig och fin fotboll så man värmdes av de i det kalla vädret. 
Man får ju inte räkna målen egentligen men det blir svårt att inte veta vad det står med tanken på att 
pojkarna har räkningen på alla målen. 

 
 


