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 Staffans veckorapport vecka 18 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Första seriematchen ikväll när P 14 möter Spjutstorps IF en match som flyttas från kommande helg när 
Spjutstorps IF är på något läger. 
 
Serielöst hela våren, men på något sätt kul att det är igång. 
 
Dam. 
Jörgen mailar lite nyheter. 
Två nyförvärv i; 
Minna Wetterling 
Moa Nordgren 
Senaste klubb för båda är Dalby/Genarp. 
   
*Assisterande tränare in. 
Niklas Widerberg Södra Sandby 
Senaste klubb: Stehags AIF Dam. 
 
Knatte. 
Andra lördagen och i princip samma antal kring 90 även denna lördag och 25 i Boll o Lek. 
 
Spännande nästa vecka och de 3 provträningar är över och hur många som vill fortsätta i knatte och Boll 
o Lek? 
 
"Fint" besök i lördags då vi gästades av sportchefen i FC Rosengård och Therese Sjögran på plats för att 
kolla sin brors yngsta barn som nu börjat i Boll och Lek. 
 
P 7 som nu blivit störst i antal spelare i Knatte och 22 i åldersklassen. 
 
Flest spelare i hela VAIF är killar födda 08 och hela 27 till antalet! 
  
P 7 med 2 lag  och den 10 maj är det premiär för denna åldersklass och matcher i IF Löddes knatteserie 
för Lag Svart och Vit. 
 
Jessicas sammanfattning av lördagens knatteträning. 
Andra Knatte träningen, en liten tapp på ca 5 knattar.  
 
Denna lördag var det inte lika varmt som förra lördagen men det var lika mycket spring i benen på alla.  
 
Kaffet stod framme till alla föräldrar som väntade på sina barn utanför vallen. 
 
I Boll och Lek så hade vi tre spelare från A-laget som hjälpte Madde och Markus. 
Det var Hampus Isberg, Isac Munthe och August Jönsson.  
 
Vi tackar så mycket för att dessa tre killar gick upp tidigt för att leka med barnen.  
De såg ut till att ha roligt! 
 
Inne på Vallen så var det full gång i F 6, P 6, F 7, P 7 och P 8. 
Hoppas på varmare väder på lördag . 
 
VAIF Familjen. 
Ja då är vi igång förhoppningsvis med att sälja av de 250 paketen i varje fall de 245 som är utdelade till 
alla trupper plus de 9 personer som finns i styrelsen. 
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5 paket nere på kansliet. 
Finns det någon/några i denna mail korg ca 125 som vill hjälpa till att sälja av dessa 5? 
20 Sverigelotter 20 x 25 kr = 500 kr samt 6 Bingolotter 6 x 50 kr = 300 kr. 
 
Hör av er till undertecknad staffandarfelt@hotmail.com eller ring Eva på kansliet 
046-80 400. 
 
Efter 1 maj kommer undertecknad att varje fredag skriva antalet paket som är sålda. 
 
Inte vilket lag som sålt flest eller minst utan endast sålda paket. 
 
Gäller att HETSA o HETSA de  veckor fram till 24 maj som är finaldagen och alla Bingolotter gäller denna 
söndag.  
 
Gör ert bästa och uppmuntra era spelare/föräldrar till den bästa försäljningen som är möjlig. 
 
U 19 truppen. 
Killarna samlades ute på Björkhaga Plantskola kl. 08.00 i lördags morse. Vissa mer vakna än andra  . 

Jobbet innebar att sätta ett antal tusen sticklingar. Efter ca 5 h var de färdiga med uppgiften och hade då 
satt ca 38 000 (!) sticklingar.  

Patrik, ägaren till Björkhaga, var nöjd och killarna var slut.  

Efter detta samlade vi killarna hemma hos Henrik och bjöd på korv m bröd. Goa skratt i solen. Märks att 
killarna börjar bli stora när de vill ta tjock korv istället för smal, gärna kryddig och de tar gärna en kopp 
kaffe på detta  . 

 Patrik fick hjälp, killarna arbetade ihop en slant till lagkassan och stärkte sammanhållningen på köpet. 

I veckan tränar vi på och laddar inför trän match mot GIF Nike på söndag. 

Patriks kommentar efter lördagens jobb på Björkhaga; 

Jag är väldigt tacksam för att laget kunde ställa upp och jag är mycket nöjd med insatsen en riktig 
laginsats  . 

Hösten 2021 kommer dessa sticklingar (vintergrön liguster) vara färdiga för försäljning och kommer att 
planteras runt om i Sverige. 

  

Texter från helgens matcher. 
 
P 15 och Jims rader.     U 15 LBK -VAIF 7-4 

Spelade match mot LBK som ligger i Skåneserien Gr B. Vi vågade gå in med extrem press vilket gjorde 
att LBK fick slå långt hela tiden. Väldigt jämn match i högt tempo där vi leder med 2-1, 3-2 och 4-3.  

När det återstår 15 min tappar vi lite mod och blir försiktiga, det straffar sig direkt mot det här motståndet. 
Det rinner på i slutet och vi förlorar med 4-7. Stor eloge till grabbarna de första 65 min där vi kan mäta 
oss med de bästa lagen. 

F 14 och Henriks text. 
Hemmamatchen mot FC Staffanstorp i lördags började precis så som vi inte ville att den skulle inledas. 
Nästan omedelbart kom vi in i deras spel som inte alls påminner om hur vi vill spela fotboll. 0-0 i första 
perioden och vi var tvungna att hitta tillbaka till vårt eget effektiva spel vilket våra tjejer gjorde nästan 
direkt i andra och fortsatte med detta även i den tredje perioden. Resultatet blev också därefter, en klar 
vinst med 6-1 och våra tjejer är utan att ta i för mycket i en väldigt bra form just nu.  
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P 14 med Andreas text. 
Borta match mot Lunds BK i sydvästra A serien.  
En jämn match som avgörs i andra. Efter underläge 2-1 efter första gör vi en riktigt bra andra period och 
vinner den med 6-2. Sista slutar 1-1. 
Vinst med 8-5. 
 
P 13 och Jim igen.   U 13 VAIF – Sjöbo 4-2 
Spelade derby mot Sjöbo  IF där vi vinner med 4-2. Vi kontrollerar matchen från start till mål på ett bra 
sätt. Inte vår bästa prestation spelmässigt då vi hade lite för mycket tillslag i uppspelsfasen vilket gjorde 
att passningstempot gick ner. 
 
P 13 och Dennis text. 
Söndagen välkomnade vi GIF Nike till Svalebo i 9-manna match. 
 
Vi började i högt tempo och dundrade snabbt in 1-0 men GIF Nike kom snabbt tillbaka med 1-1 , vi körde 
på med vårt och ökade på till 2-1, GIF Nike kvitterade snabbt till 2-2. 
 
Vi körde vårt spel hela vägen men GIF Nike hade 3 mål där vi straffades p g a eget slarv i passningar och 
ett mål där de spelade sig hela vägen in i mål 
Vi fick en straff i sista minuterna och matchen slutade 6-3 till GIF Nike. 
Vi har en del att träna på men vi har ett riktigt bra spel på gång och grabbarna presterade riktigt bra ! 
 
P 12 och Dennis igen. 
Vi började lördagen med två matcher mot gästande Torns IF i 7-manna match. 
Första matchen hade vi bra spel i första perioden för att sedan tappa fokus i två nästföljande. 
 
Vi kom aldrig riktigt in i matchen igen och fick inga ordentliga avslut och Torns IF vann med 2-0 
 
Match 2 mot Torns IF gick betydligt bättre och vi fick snabbt igång vårt spel och högt tempo. 
Vi hade bra fart i passningarna och vi fick utdelningar på våra avslut, vinst med 7-5. 
 
F 11 med Mårtens rader. 
Match mot Lilla Torg i Malmö. Det blev en match där motståndet inte var av högsta kvalitet. Tjejerna gör 
över 20 mål framåt mot ett Lilla Torg som spelade med 8 spelare i 55 min. Inte kul för något av lagen.  
 
P 11 och Jespers rader. 
VAIF vs Kvarnby lag 1, 14-0  
Det är jobbigt att möta oss just nu. Fina passningskombinationer mellan killarna. En dag på jobbet. 14-0  
 
VAIF vs Kvarnby lag 2, 20-3  
Ja vad skall man skriva om sådan här match, det var varken kul för oss eller motståndarna. Vi försökte 
hitta utmanade småuppdrag åt killarna under matchen! 20-3 
 
P 9 och Jessicas text. 
Träningsmatch 1 lördag stod Blentarps BK som motståndare. 
 
Matchen började lite försiktigt men det är vi som har spelet från början till slutet. 
Blentarps BK skjuter höga och långa bollar  hela tiden, medan vi har ett bättre spel med passningar och 
även lite fintar får vi med vilket är roligt att se att killarna vågar mer och mer ta för sig i spelet. 
Trots att vi har spelat genom hela matchen vinner Blentarps BK med 4-5. 
 
Träningsmatch 2 stod Genarps IF som våra motståndare 
 
Våra killar ville för mycket direkt i matchen så det blev lite stirrigt, i första pausen fick vi pratat med dem 
och säga till att lugna spelet. 
Till en början gick det bra men för mycket vilja blev spelet åter igen lite stirrigt. Det var vi som hade boll 
mesta delen av tiden. 
I sista halvleken blev det mycket bättre spel med fina passningar och snygga mål. 
Matchen blev 7-3 till oss.  
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P 8 med Fredrics text. 
26/4 på Tornavallen kl. 11:00 så var vi på besök för att möta Torna-Hällestad IF.  
  
Halvlek nr 1( 1-2 ). Så bjöd vi på ett helt fantastiskt spel. Vi rulla boll i mellan oss använde  vår målvakt 
som en extra utespelare. Vi press våra motståndare och vann tillbaka bollen tidigt. ( man såg riktigt att 
träningen har gett resultat). 
 
Halvlek nr 2 ( 3-4). Går vi ner oss lite och tappar vår idé som vi hade från början och ligger till och med 
under med 3-2 ett tag. Men vi bakar tillbaka och hamnar rätt i vår idé igen, rullar boll i mellan oss och 
hjälper varandra och pressar motståndarna och vinner boll tidigt.  
 

Halvlek nr  3 ( 3-8). Vi pratar oss samman lite under pausen och sen går vi ut i halvlek nr 3 och tar tag i 
det från början och vinner matchen rättvist med 3-8. Killarna ska ha allt beröm idag för deras slit och att 
dem verkligen har tagit in våra idéer och vårt tänk på träningarna, riktigt kul att se  . 

 
 


