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 Staffans veckorpport vecka  16 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
En bra fotbollshelg är över och när undertecknad sammanfattar den har Herrar A vunnit sin 
premiärmatch hemma mot KSF Kosova med 3-1 efter underläge 0-1. Läs Tommys text om matchen. 
 
Här kommer A-truppen till Skärtorsdagens match i Malmö med sen avspark kl.20.00 på Lindängens IP 
och motståndare är KSF Srbija Malmö. 
Johan Jönsson, Hampus Ekdahl, Philip Qvist, Kristoffer Lindfors, Joel Vom Dorp, Hugo Lindelöf, 
Dante Kolgjini Mattis Jönsson, Fredric Persson, Mateusz Wieczorek, Besnik Rustemaj, Alvaro 
Maldonado, Carl Stockwell, Maciej Buszko, Eric Skiöld samt August Jönsson. 

Ted H borta ca 2-3 veckor med ryggen. Svante är det foten som spökar och blir borta ca 1-2 veckor. 
Axel P är sjuk och kommer inte att spela imorgon. 

 Bra träningar i veckan och vi alla i truppen hoppas kunna ge er alla i VAIF en ny trea i påsk present. 

 Vill önska alla i VAIF en riktig GLAD PÅSK och var räddas om er. 

 
Helgen avslutas med en solklar vinst för MFF hemma mot Östersund med 2-0. 
Johan Wiland gjorde ingen kvalificerad räddning överhuvudtaget. 
 
Naturligtvis inte samma Östersund som vi blivit imponerade av de senaste åren. Sönder köpt vågar 
undertecknad skriva och nu väntar rättegång mot deras ordförande Daniel Kindberg för grov ekonomisk 
brottslighet. Kindberg slår ifrån sig att allt är i ordning! 
 
Undertecknads tips som f.d.. "skattmas" samt fotbollsnörd är att Kindberg kommer att få gratis mat av 
staten under några månader. 
"Blåst" upp värdet av bl.a. en ölstuga till miljonvärde och Elitlicens klar. VD för Östersundshem och 
anklagas för bluff fakturor.  Här är mycket att ta tag i! 
 
Jämför VAIF:S ordförande Nils-Åke Stålring och kassören Peter Andersson ett par dagar före bokslut 
kommer ner till konstgräset på Svalebo och kommer fram till ett värde på kiosken till en miljon! 
 
Elitlicensen klar för VAIF om vi spelat i högre serier, men här i vår förening har vi elitlicensen klar utan 
att behöva trixa med siffror. 
 
MFF supportrar som en vänd hand haha och söndagskväll var diskussioner mer av om vinst mot Sirius 
på lördag följt av ny hemmaseger mot Hammarby IF den 24 april kan leda till allsvensk serieledning 
efter 5 omgångar? 
I denna "bransch" svänger det snabbt! 
 
Ungdomslagen. 
Massor av lag ut i respektive åldersklass och vinster blandade med förluster och till sist en match som 
slutade oavgjort. 
Matcher sen i fredags varje dag och alla påskdagar spelas det matcher för föreningens lag. 
P 11 Svart och Vit ut sist av alla ungdomslagen och premiär i påskhelgen. 
 
Knatte. 
Börjar med att skriva att undertecknad aldrig fruset så som denna lördag på Romelevallen! 
2 plusgrader en vind som var så djävla kall och alla frös. 
Kl. 09.30 ser undertecknad en pappa med son vid omklädningsrummen komma gående och killen i 
korta byxor! 
 
Kollar pappan skotte? Britt av något slag? Fick aldrig svaret, tyvärr. 
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Glädjande marginellt färre än premiärlördagen och över 100 denna lördag och ett väder som inte var 
speciellt inbjudande till att träna fotboll. 
41 knattar/knattor födda 14 samt 15 hade denna lördag minskat till 37 och även detta antal 
imponerande! 
25 födda 15 nu ner till 18, men samtidigt en ökning i åldersklassen 14 med en handfull knattar/knattor. 
 
Påskafton träning för alla utom åldersklassen födda 11 och killar ifråga. 
Spel i IF Löddes knatteserie annandagpåsk på Romelevallen. 
Inga uppdateringar på antal knattar/knattor denna påskvecka. 
 
Ha en trevlig påsk alla och nu ska vädret bli betydligt bättre! 
Fotboll varje dag att kolla. Texter från er alla önskas som vanligt! 
En dag senare med veckans utskick och också denna vecka endast ett. 
 
Glad påsk alla önskar Staffan 
 
Texter från helgens alla seriematcher. 
 
Herrar A och Tommys text. 
Denna blåsiga och kalla dag så var en vinst så viktig för vårt självförtroende och med tanke på saker 
som hänt i truppen. Jag sa innan matchen att jag inte bryr mig hur vi gör det, bara vi vinner och får tre 
poäng denna lördag. Klart vi hade en gameplan även idag som vi skulle hålla oss till, men 
förutsättningarna och naturgräs skulle spela in lite idag. Spelmässigt är det ingen bra match där det 
slarvas mycket från båda lagen, passningsspelet hade mer att önska, tycker inte vi går in 100 % i alla 
situationer i matchen, vissa fötter kom absolut inte upp i normal författning. Vi får också 1-0 i baken 
redan i den 23 min på en väldigt till trasslad situation i 16 meters i straffområdet som slutar med att dem 
spelar enkelt in 1-0. Ett mål som vi skulle rensat bort långt innan tycker jag.  
Sedan böljar det lite fram och tillbaka och i den 35 min får vi en frispark ca 23 m ut som Mattias skjuter 
rakt i mål till vänster om målvakten. Vi går in i halvlek med 1-1 och jag är absolut inte nöjd med vad vi 
prestera i första, lite väl valda ord från min sida och lite mer behärskat från Mats skulle göra att vår 
andra halvlek blev bättre, tror att alla vet att vi kan så mycket mer och inte var nöjda med sig själva. Till 
denna match så fick Calle starta på topp, då jag tycker att han verkligen har förtjänat detta efter bra 
inhopp och en bra utveckling på honom hela tiden sedan han kom till VAIF. Han får också göra 2-1 i 
den 67 min på ett friläge som han snyggt placera nere vid och glädjen var stor så klart. Efter detta 
skapar vi fler målchanser och kunde dödat matchen lite tidigare, men 3-1 kom i den 87 min genom 
Mattias J andra mål och det var så GGÖÖTTT.  
Tycker Mattias har varit riktigt bra de sista matcherna och han har en superfin vänster och målsinne, 
som vi kommer att få stor nytta av i år. Vi gör endast två byte i matchen där Fredrik kommer in och är 
fläckfri på sitt korta inhopp, och Matteus spelar sista 8 min på topp och gör det bra. Klart att jag skulle 
vilja byta in alla så de får speltid, men idag blev det inte så och jag hoppas att vi kan göra det i 
fortsättningen då vi inte har ett B lag att tillgå. Klart det är viktigt att vi kan låta alla få speltid, men nu är 
situationen som den är och det är bara att gilla läget och bita ihop. Vi har haft många spelare borta 
under försäsongen som gör att alla inte orkar riktigt 90 min just nu, men det blir bättre och bättre och 
kan vi jobba lika hårt på match och träning så kommer detta att bli jättebra framöver i år.  
En som verkligen har tagit stort ansvar och varit strålande bra är vår Kapten Kristoffer som just nu har 
en väldigt hög lägstanivå i matcherna, och tillsammans med Joel (bra som alltid) bildar dem ett 
mittbacks par som är ett av seriens bästa. Andra halvlek är bättre från alla fötter och jag hoppas och tror 
att det blev en liten väckarklocka i halvlek att fotboll är en fysiskt sport, gäller att ge 110 i alla situationer, 
och alltid hjälpa och stötta laget i ställer för att skälla på varandra. Laget måste alltid vara större än jaget 
hos oss. Nu tränar vi måndag och tisdag nästa vecka och sedan match borta på torsdag kl. 20.00 på 
Lindängen mot KSF Srbija Malmö på naturgräs. Till den matchen så har vi fler spelare tillgängliga så vi 
får väl se under veckan hur vi ställer upp mot dem. Nästa helg är det Påsk, men någon träning kommer 
det säkert att bli under någon av dessa dagar😊Nu suger vi på denna vinsten och snackar igenom den 
imorgon på träningen och sedan laddar vi för ny match på torsdag. 
 
 
U-19 och Stefans rader. 
Seriepremiären borta mot Häljarp blev ingen rolig historia. De var mycket bättre än oss på samtliga 
positioner, betydligt tuffare i närkampsspelet och hade dessutom en vindsnabb ytter som sprang ifrån 
oss gång på gång. Stundtals när vi lyckades hålla bollen inom laget kunde vi störa dem men då vi 
slarvade med passningsspelet och var lite okoncentrerade i samspelet hade vi inte mycket att sätta 
emot. Det blev till slut en svidande förlust med 8-0. Det är bara att bryta ihop och komma igen. 
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Vi får samla kraft och inspiration på vårt kommande träningsläger på Kreta. Nästa match är hemma mot 
Fortuna den 17 april. 

 
P 14 Svart och Vit och Andreas text. 
Vi mötte FC Trelleborg i fredags, C-serie. Storväxta motståndare, vi hade lite svårt i närkampsspel och 
att hänga med när de satte fart. Bra kämpat men det räckte inte denna gången.  
Tack till spelar lånen från P-06 Kevin, Algot och Zack. 
 
I lördags premiär i B-serien, borta mot Lunds BK. Vi rivstartade och ledde med 3-0 efter första perioden. 
Efter det bevakade vi ledningen och vann komfortabelt med 5-2. 
 
F 13 och F 12 med Henriks text. 
Rapport från F 13. 
Vi tog emot Eskilsminne IF hemma i lördags och det blev en tuff inledning på matchen, redan efter drygt 
en minut så gör våra gäster mål och det tar några minuter innan vi hämtar oss från den starten. Vi 
spelar upp oss och tar över matchen efter hand och spelar riktigt bra fotboll men tyvärr så gör vår 
motståndare mål på en hörna och av någon anledning så tappade tjejerna både skärpa och huvud och 
då blir det svårt att spela mot ett fysiskt starkt lag som Eskilsminne IF och vi förlorar matchen med 5-1. 
 
Rapport från F 12 
Bortamatch mot GIF Nike som inte bjöd på mycket motstånd, vi var fullständigt överlägsna och det var 
en match som inte var särskilt givande, varken för oss eller för motståndarna. 
 
F 10 och F 9 och Mårtens text. 
Vi började söndagen i ett kylslaget Trelleborg där det yngre laget utkämpade en jämn match som 
slutade 2-2.  
Fortsatte därefter till Lomma med det äldre laget. 7 mot 7 och stora ytor som vi försökte utnyttja, 
matchresultatet skrevs till 8-0 till vår favör. Vi blickar framåt mot annandagen då vi har hemmapremiär 
med båda lagen. 
 
P 9 Svart och Vit med Richards text. 
Vi spelade två matcher den gångna helgen. Vi möte Malmö City på Kirsebergs IP och Lunds BK på 
Klostergårdens IP. Trots 2 grader och lite små blåsigt spelade killarna fin fotboll. De visar att vi tränat på 
sitter, man håller sina positioner, använder sig av hela planen och vi har börjat hitta ett bra 
passningsspel inom laget. Vi kan väl lite kortfattat konstatera att killarna gjorde bra ifrån sig. 
 
P 13 och Rickards rader.  
Match mot Staffanstorps United för P 06. Väl genomförd och jämnt spelmässigt men vi förlorar ändå 
matchen med 4-1. Staffanstorp är alltid tunga och fysiska att möta men med lite flyt hade resultatet lika 
väl kunnat vara till vår fördel. 
 
 
 


