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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Då har det spelats exakt 7 matcher i helgen och även varit knattestart i lördags.  
 
U 19 borta mot IFK Malmö ett av de lag som räknas vara med i toppstriden. Förlust med 2-1 men en 
helt godkänd match av killarna. 
I våras med 6 till 7 matcher spelade och ingen tabell kan man dock se att IFK Malmö BK Olympic samt 
Ystads IF FF tog flest poäng och efter dessa 3 klubbar fanns några klubbar med bland annat 
Veberöds AIF i mitten av serien. 
 
P 16 Sydvästra vinner sin första höstmatch med 1-0 borta mot Uppåkra IF. 
 
P 13 tar en fin skalp genom att vinna borta mot Kulladals FF med 2-1. 
 
F 12 Svart och motståndarna uteblev. Ur svagt av F 12 Lunds BK som inte kommer till matchen och 
inte lämnat något besked från föreningen till våra ledare! 
 
P 12 Vit och Svart 1 vinst och 1 förlust. 
 
Knatte 
65 knattar/knattor på plats av 90 möjliga.  
 
15 knattor i åldersklassen flickor födda 13 tränar med  flickor födda 12 på Svalebo så totalt är vi ca 105 
knattar/knattor. 
 
25 saknades i lördags men det är så att flera familjer har fortfarande semester och tror redan på 
lördag att antalet kommer upp i ca 80. 
Sen från helgen 21-22 augusti och framåt är det alltid lag i de olika åldersklasser som spelar i IF 
Löddes knatteserie där föreningen nu har hela 10 lag i spel denna höst och glädjande nog ser IF 
Lödde ett ökande intresse med fler lag som anmält sig till deras knatteserie. 
 
Detta är IF Lödde värda efter mycket slit sen pandemin drabbades oss alla. 
 
På lördag sista gången denna säsong förutom avslutningen när alla åldersklasser är på plats. 
 
Herrar A  borta mot Vellinge IF matchen slutar 3-0. 
Närmast en chockartad start för Herrar A denna säsong.  
 
Undertecknad med min depressiva sjukdom och oftast  mer pessimistisk än optimist hade inte i min 
vildaste tankar sett en sådan usel start framför mig.  
 
7 matcher 21 poäng att spela om och 1 poäng tagen med 2 mål framåt. 



Hur har det blivit så illa? 
Många frågor få svar. 
 
Truppen håller inte för spel i division 3 så här långt är helt klart. Inga matcher med stolpe ut eller 
överlägset spel. 
 
Spelare som lämnat föreningen typ Besnik har inte ersatts av spelare med samma kaliber, detta får 
den sportliga ledningen ta på sig och i  nyförvärven ser inte undertecknad någon förstärkning på 
forwardssidan överhuvudtaget. 
  
Som en envis åsna har undertecknad skrivit tidigare att Besniks frånvaro har underskattats av 
den sportsliga ledningen. 
 
Har skrivit tidigare 2019 som laget kvalar upp till division 3. 
Skytteligan  2019.  Besnik och Mattias Jönsson 29 mål tillsammans nu Besnik i IFK Malmö och 
Mattias skadad eller i varje fall småskadad och naturligtvis ej på topp. 
 
Andra året i en högre serie rent statistiskt mycket svårare än första året som nykomlingar. 
 
Truppens bredd ej tillräcklig stor och än mindre efter uppehållet när 3 spelare lämnat föreningen. 
 
Sadik Hassan en märklig historia lämnade VAIF efter några månader, gick tillbaka till Bosna?, men i 
lördags dök Sadik upp i Åkarps IF lag. 
Här gick det undan! 
 
Förstärkningar? 
Troligtvis svårt och sent men fönstret stänger först 1 september. 
 
Delat tränarskap? 
För en person född tidigt 50 tal ingen hit.  Med framgångar kan du sätta ett halvt dussin tränare på 
bänken, hälsan tiger. 
Däremot motgångar blir det betydligt tuffare med delat tränarskap. 
 
Tror att många i föreningen förutom undertecknad som bryr sig om A-laget och föreningen ställer sig 
denna fråga för stunden? 
 
Detta inlägg om herrtruppen med ledare blir det första och också sista från undertecknad för 
nu får alla goda krafter ta vid och stötta laget i höst. 
 
Verksamheten med 24 lag till ska också hållas i gång och drivas framåt. 
 
 
Undertecknad samt Jessica G i grovplanering av Romelecupen 2022 och förhoppningar att alla 
restriktioner upphör i höst.  
 
Malmö FF 
Några timmar bort för returmatchen i Glasgow ska spelas. 50 000 åskådare på plats och en svår 
match väntar MFF, men ej omöjlig. 
 
Bänken i Halmstad i lördags var av allra högsta klass när Nielsen, AC, Bonke, Colak samt 
Birmancevik satt där. 
 
Rätt eller fel? Svaret vet vi först när slutsignalen blåses i Glasgow och i december när SM 
bucklan  ska delas ut.   
 
Undertecknad kommer på sig själv att sitta och applådera när "råttorna"  från Solna gör mål mot 
Djurgården.  4-1 till slut. 
Hur lågt kan man sjunka för att åter få leda Allsvenskan haha?  
 
 



Sammanställning av de flesta matcher som spelats i helgen. 
 
Herrar A med Jonas text. 
Vellinge IF-VAIF 
Vi gör säsongens bästa halvlek och kunde med lite flyt haft ledningen i halvlek. En riktigt bra halvlek 
av killarna, bra offensivt och bra defensivt. I stället gör Vellinge IF mål och tar ledningen med 1-0 
sekunder innan halvlek.  
Andra halvlek påminner om tidigare matcher när vi flyttar fram positionerna. Vi blottar oss och släpper 
till chanser. 
Matchen slutar 3-0 till Vellinge IF. 
Trots förlusten och tabellposition är vi positiva inför helgens bortamatch mot FK Besa. 
 
Nu är det dags att ta första 3 poängaren!!! 
 
 
U 19 med Alberts text. 
Första matchen efter uppehållet och lätt skulle det ej bli. Många  ordinarie spelare bort vilket 
resulterade i en något yngre startelva.  
 
Första 20 hade vi inga avbytare men sen kom där förstärkning från A laget som precis blivit klara med 
sin match i Vellinge.   
 
Inget av lagen hotar direkt framåt och inte speciellt många händelser i första halvlek.  
 
Med halva truppen från U 16 går vi ut från första halvlek med ett 0-0 läge och killarna från U 16 gör en 
väldigt bra insats och visar ett stort engagemang och vilja.  
 
Vi gör några byten i halvlek och efter några minuters spel kommer 1-0 av Elias Persson.   
Vårt spel fungerar inte riktigt som det brukar och vi slarvar bort många kontringar. IFK Malmö får in 1-1 
och en stund efter det 2-1.   
Vi förlorar matchen med 2-1 men tar lärdom av detta.  
  
U 16 Sydvästra med Patriks text. 
Vår match mot Uppåkra IF var en seg tillställning men ändå en stabil insats av oss. Vi gör vårt mål på 
hörna efter lite flipperspel i straffområdet.  
Slutresultatet 1-0 
Målgörare Viggo Larsson 
 
P13 födda 08 med Dennis text 
Vi åkte till Kulladals IP och mötte Kulladals FF. 
Med erfarenhet från förra mötet där Kulladals FF var väldigt offensiva valde vi att byta spelsystem 
jämfört med förra matchen. 
Vi ställde upp 3-4-1 och flyttade snabbt upp laget på motståndarnas planhalva och tvingade Kulladals 
FF att spela defensivt. 
 
Våra backar gjorde ett kanonjobb och vårt mittfält jobbade hårt och högt. 
trots att Kulladals FF  backade hem med hela laget lyckades vi trycka in 1-0 i första perioden. 
 
I andra perioden försökte Kulladals FF ta sig in i matchen efter att ha fått göra mål på tvivelaktigt 
domslut som ledde till straffspark för Kulladals FF. 
 
I tredje period tog vi återigen initiativet och lyckades rättvist trycka in 2-1 som stod sig till slutsignal. 
 
F 12 Svart med Mårtens text. 
10 taggade tjejer med tränare, domare och publik var redo att ta emot Lunds BK i lördags!  
 
Besvikelsen var stor då inga motståndare dök upp! Vi ringde samtliga kontakter i deras lag utan svar.  
Idag har vi fortfarande inte hört något från deras ledare, mycket oprofessionellt! 
 
P 12 Vit och Jespers rader. 



Ystads IF vs VAIF   
Match vad jag tycker är Skånes finaste fotbollsplan, helt magiskt gräs.  
VAIF började matchen väldigt bra och pressade Ystads IF. Vi fick 0-1 genom ett fint anfallsspel. 1-0 
stod sig väldigt länge till slutet av andra halvlek och på en klar 3m offside fick Ystad in 1-1.  
 
I sista perioden gjorde Ystads IF rätt snabbt 2-1 och sen på ytterligare klar offside 3m även 3-1.  
 
VAIF krigade på och hittade tillbaka till ett momentum och pressade Ystads IF och det gav utdelning 3-
2 och vi fortsatte vårt spel men efter ett tag mötte vi Ystads IF spelare och en domare. 
 
Blir lite väl mycket för VAIF pågarna. Offsiden funkade bara på ett håll, nä jag är inte bitter, men 
killarna blev det, 5-2  
 
P 12 Svart med åter Jespers text.  
VAIF vs Hardeberga BK  
  
En match på förväg där vi visste att Hardeberga BK killarna tyvärr har en taskig attityd. VAIF spelade 
en fin fotboll mellan lagdelarna. Tyvärr slutade matchen som vi befarade med 2 röda kort och ett gult 
till Hardeberga BK med mer smak till fler kort för Hardeberga BK.  
 
Måste lyfta Cajsa i denna match som är tydlig i sitt dömande och inte är rädd för visa vem som 
bestämmer på planen. VAIF vinner med 2-1. 
 


