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 Staffans rapport inför helgen vecka 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Fredagen 20 maj och ännu en av dessa helger fullmatade med fotbollsmatcher väntar. 25 matcher totalt 
och endast 3 lag i förenigen som ej kommer ut i spel denna helg. 
  
3 matcher på Romelevallen med start fredag kl. 19.00 och P 16 laget i Skåneserien möter serieledaren 
IF Lödde med full pott 12 poäng. 
  
Lördag Herrar A hemma mot Åhus Horna BK kl. 14.00. En av många viktiga matcher nu under 
resterande vårsäsongen och laget 2 poäng bakom Veberöds AIF. Vinst som gäller. 
  
Herrar B hemma på söndag kl. 14.00 och för motståndet står Stehags AIF. 
  
Damer A bortamatch på lördag kl.14.00 mot Österlen FF i Skillinge. Benny med truppen enligt följande; 
Elin Johansson, Elin Jönsson, Elin Rosén, Emma Gustafsson, Erika Nilsson, Helen Rosén, Ida 
Nilsson, Isabella Nilsson, Josefine Isberg, Lina Härle, Lina Jeppsson, Mathilda Sjöström,  
Matilda Stridh, Moa Augustsson Holm, Rebecca Delin, Sanna Jeppsson. 
 
Knatte. 
7;e lördagen av 10 och nu kommer färre anmälningar in. Målet på 100 anmälda har klarats av och idag 
101 anmälda knattar/knattor. Fantastiskt kul att konstatera. 
77 knattar/24 knattor och yngsta åldersklassen F 06 (födda 11) 11 tjejer i träning. 
  
Fotbollsskolan. 
Påminnelsen förra veckan gav än fler i anmälningsboxen och nu över 60 anmälningar i vecka 25 och 
33. 
Taket för varje omgång har höjts från 40 till 64 platser. 
  
Omgång 1 vecka 25,13 juni-16 juni har nu 41 anmälningar inkommit fördelade enligt nedan; 
03-05 18 spelare. Tak 32 spelare. 
06-08 23 spelare. Tak 32 spelare. 
  
Omgång 2 vecka 33, 15 augusti-18 augusti. Drygt 20 anmälningar för stunden. 
  
Dansgalan. 
Fullt pådrag med biljettförsäljning som vanligt med en vecka till Perikles spelar upp till dans. Matbiljetter 
sålda i paritet med förra årets försäljning. Blir säkert bra till slut även detta år. 
  
EM Tips. 
Efter att undertecknad förklarats frisk av min "hjärnskrynklare" till läkare med det lakoniska uttalande 
citat" bättre än så här blir du inte i ditt huvud Staffan" slut citat, är det dags att väcka upp alla gamla EM 
och VM tips i gen. 
  
Nästa vecka landar det en massa tipslappar till er i brevlådan för att delas ut till spelare, föräldrar 
grannar, släktingar arbetskamrater you name it.  
100 kr raden och fördelning enligt tidigare år. 
Ettan. 50 % av potten. 
Tvåan. 30 % av potten. 
Trean. 20 % av potten. 
Rätt tipstecken 1 X 2 = 3 poäng. Rätt slutresultat. 6 poäng. max 9 poäng per match x 36 matcher = 324 
poäng att tävla om. 
36 matcher i de 6 grupperna. 
  
10 i Topplista finns att följa varje dag på www.vaif.se    
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Vi hjälps åt att samla ihop alla tipslappar och undertecknad finns på kansliet onsdagen den 1 
juni samt 8 juni mellan kl. 18.00–19.30 för att ta emot tipslappar.  
Sista inlämningsdag onsdagen 8 juni.  Match 1 spelas söndagen 12 juni och Sveriges första match 
spelas måndagen 13 juni.  
  
Om dottern hjälper undertecknad kan den även landa på hemsidan som en PDF fil.  
  
Veckans matcher med referat.  
Herrar B. LGs text. 
B-laget tog en relativt enkel seger borta mot Harlösa, även om det blev lite spännande ett par minuter 
direkt efter halvtidsvilan då Harlösa gick ifrån 0-3 till 2-3 på ett par minuter. Slutresultatet skrevs till 4-2. 
VAIF kom till start med endast 11 man, om man bortser från de grånande gentlemännen Bengt 
Mattsson och Thomas Jaldérus, som utgjorde avbytarbänken.   
Av någon anledning saknades det folk, både från A-lagets bänkspelare och från P16. Med andra ord var 
det även denna gång en ung startuppställning, att jämföra med motståndarna som var något äldre och 
något mer ”kraftfulla”. Första halvlek dominerade vi klart och gick till halvtidsvila med en betryggande 3-
0 ledning som kunde ha varit ett par mål större med tanke på spelövertaget.  Diskussioner i pausen 
mellan killarna gick i riktningen ”ah, det här är inga problem, det löser vi på halvfart”. Detta straffade sig 
direkt, och på ett par minuter hade Harlösa reducerat två gånger, och fick ny energi. Efter lite höjda 
röster från bänken och någon liten förändring på plan, så tog vi över igen och spelade av matchen på 
ett mycket bättre sätt än förra veckan och utökade dessutom ledningen till 4-2 i mitten av halvleken. 
  
Damer A DM. Elins text. 
SSIF/VAIF - Janstorps AIF 4-0. 
Onsdagkväll och Janstorps AIF stod för motståndet hemma på Sandbyvallen. Innan matchen pratade vi 
om vikten av att vara taggade och uppe på tå från början.  
Det tar ett tag innan vi kommer in i spelet och vi gör 1-0 efter ca 25 minuter. Vi har ofta bra intentioner i 
vårt spel, men vi måste ha högre bolltempo och bättre rörelse.  
  
I halvlek pratar vi om att vi måste vårda bollen mer, hålla bollen inom laget och inte ge motståndarna 
gratischanser pg. att vi slarvar. Vi måste också bli mer rejäla i det vi gör. 
Vi gör två snabba mål i början av andra halvlek och spelet ligger mest på Janstorps planhalva resten av 
matchen. Spelet flyter på resten av matchen men det finns alltid detaljer att jobba på. Slutresultatet blir 
4-0 och härligt med ännu en vinst i DM. Bra jobbat alla! Blir en spännande lottning för att se vilka våra 
nästa motståndare blir.  
  
Hörs på tisdag och förhoppningsvis fullt med referat från alla matcher. 
  
Trevlig helg alla. Hälsar Staffan 
 
Helgens matcher http://www.cumap.eu/calenderonweb/visakalender.php?Knr=460&Grp=0  
  
  


