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 Staffans veckorapport vecka 34 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
 
En tråkig helg fotbollsmässigt. 
Herrar A, Damer A samt U 19 förlorar alla sina matcher för undertecknad faktiskt överraskande 
förluster alla 3.  
 
Herrar A mot GIF Nike med 0 poäng och seriens yngsta lag precis över junioråldern, Damer A borta 
mot Tomelilla IF som i sin första match förlorat mot Blentarps BK med 2-0 och sist U 19 med förlust  
1-0 borta mot Uppåkra IF med 1-0 ett Uppåkra lag som förlorat med  klara 6-0 mot Ystad i första 
omgången. 
 
Nej det var ingen bra helg. 
 
Jim G med tränarkompisar och hans 2  lag vinner både först med U 15 lag i Skåneserien mot Höörs IS 
som var obesegrade i våras, och även Jims U 13 lag som nu spelar i rätt åldersklass i höst och P 13 
Sydvästra Gr A och vinst mot TFF hemma. 
 
De  2 lagen i F 11 gör en fantastisk start mot riktigt tufft motstånd och vinner mot FC Rosengård i svår 
serie och även det andra laget i F 11 vinner mot Bara GoIF. 
 
Läs texten nere en strålande glad och stolt Mårten. 

Fotboll. 
Tisdag och en helg full av fotboll och också Herrar A med säsongens första förlust borta mot GIF Nike 
med 1-0.  
En orättvis förlust men laget bränner för många klara chanser och då slutar det med en förlust och GIF 
Nike:s första poäng och tre också. 
 
I botten ligger 3 lag med 0 vinster och sist Tomelilla IF 1 poäng. Nästsist IFK Simrishamn  1 poäng.  
Sedan Råå IF med 2 poäng. 
 
På kvalplats GIF Nike med 3 poäng. 
Rent statistiskt kommer de 3 lagen som idag ligger på nedflyttningsplats att få stora problem att klara 
sig kvar i division 3 även om endast 4 omgångar spelats. 
 
7 omgångar kvar och flera 3 poängare måste in i "ladan" omedelbart för dessa lag i botten. 
 
Vi har nu förlorat  5 poäng mot lag som ligger efter oss i tabellen.  
Ej bra för att uttrycka det försiktigt. 

Tuffare program för VAIF med de matcher som återstår. 
Lagen på plats 1 till 4 och i ledning: 
IFK Trelleborg    10 poäng. 
Malmö City         10 poäng. 
FBK Balkan        10 poäng. 
Högaborg BK       9 poäng. 
Vellinge IF           8 poäng. Har vi mött. 
 
Här delas tabellen och 7 lag som kommer att slåss för att stanna kvar i division 3 2021! 
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Veberöds AIF     5 poäng. 
IF Lödde             4 poäng. 
Kulladals FF       3 poäng. 
GIF Nike             3 poäng.  Kval. 
Råå IF                 2 poäng. Nedflyttning. 
IFK Simrishamn  1 poäng. Nedflyttning. 
Tomelilla IF         1 poäng. Nedflyttning. 
 
Undertecknad kommer att titta neråt i tabellen  till Veberöds AIF förhoppningsvis spelat till sig 13 
poäng idag 5 poäng. 
13 poäng bör räcka till spel i division 3 även 2021. 
 
På lördag väntar Råå IF på Romelevallen kl. 14.00  och redan nu kan man skriva att matchen är av 6 
poängs karaktär. 
Spännande men också nervöst. 
 
Fantastisk men sant, text från samtliga matcher i helgen. 
Tack alla! 
 
Hälsn. Staffan 
 
PS! Mobilen redan nedstängd och endast familjen kommer fram. 
Behöver ro runt mig och att fatta beslut som undertecknad kan stå för. 
 
 
 
Herrar A med Tommys text. 
Tung förlust borta mot GIF Nike 
En tung lördag där vi förlorar med 1–0 borta mot Nike efter ett tidigt ledningsmål för dem redan efter 
13 min på en hörna som Johan olyckligt boxar in i eget mål. Förutsättningarna var att spela på 
konstgräs och en boll som studsade som en studsboll, som gjorde det väldigt svårt för oss att hitta ett 
eget spel. Tycker inte vi håller ihop laget lika bra som mot Simrishamn borta, och det blev mycket 
långboll från vår sida nästan hela matchen. Vi sliter och jobbar på bra, men det kändes som vi fattas 
lite ändå för att vara 100% på matchen på vissa fötter.  
 
Vi har en bra period sista 20 min i första då vi driver på bra och skapar några chanser mot dem. Andra 
halvlek blir ett ställningskrig där vi försöker spela mer boll genom mitten, och ut på våra kanter för att 
komma runt dem och det lyckes vi sällan med. Vi går ner på 3 där bak sista halvtimmen och Mattias 
kommer in där framme så vi kan få mer tryck framåt, men tyvärr är det fortfarande mycket långt från 
vår sida och dem kan enkelt nicka bort bollarna. Andy går i sönder i den 73 min och en axelskada som 
han kollade upp på kvällen och inget var sönder som tur var. 
 
Sista 10 min trycker vi och vi skapar 2 superlägen att sätta dit bollen genom Eric och Besnik men det 
ville sig inte denna dag. Som helhet ingen godkänd insats från vår sida då vi kan önska mycket mer 
från många fötter, Planen och bollen ställde verkligen till det för oss och det märktes det var 
längesedan vi spelade på konstgräs (borde vara förbjudet i serien).  
Försvarsspelet helt okej där vi inte släpper till många chanser mot dem,  
 
Ted på sin kant var mycket bra med sitt hårda jobb och fantastiska inställning till allt han gör.  
 
Agge på andra kanten har också varit mycket bra, och stämmer info nu från honom så åker han till 
USA nu på tisdag och blir borta en längre tid för studier 
 
Agge vi önskar dig alla från truppen och ledare ett stort lycka till och tack för ditt hårda jobb 
och inställning på träningar och match, och framför allt för den person du är som alltid är 
positiv och glad och vill alla väl och ställer alltid upp när man ber dig om något och du kommer 
att bli saknad i VAIF och dörren är alltid öppen för dig att komma tillbaka. 
 
Nu laddar vi om batterierna i veckan och så ser vi fram mot lördagens match hemma mot Råå IF kl. 
14.00. 
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Damer A med Elins text. 
En varm måndagskväll på en gräsmatta som såg fin ut men som var tungsprungen och inte nyklippt 
direkt.  
Bara att jobba utifrån de förutsättningar som finns helt enkelt. Vi spelade idag 9-manna för att 
Tomelilla inte fick ihop tillräckligt med spelare. 
 
Vi pratar innan matchen om vikten av vår inställning och engagemang på planen. 
Det vill sig inte riktigt. Vi gör det svårt för oss själva genom att inte röra på oss, vi hjälper inte 
bollhållaren med att vara ett spelalternativ och det skapar frustration.  
 
Vi tar ledningen med 1-0 på en hörna och det kändes som att det skulle gå vägen. 
 
Men inget löser sig själv, det vet vi sedan tidigare. Ändå gör vi inte jobbet. Vi jobbar inte som ett lag 
och i kombination med ovana att spela 9-manna kvitterar Tomelilla i första halvlek. 
 
Vi försöker peppa och justera några saker i halvlek men vi blir uddlösa och Tomelilla tar ledningen 
med 2-1 och sedan även 3-1. Mot slutet reducerar vi till 3-2 genom att sätta hög press. 
Men kort därefter blåser domaren av matchen och Tomelilla tar 3 poäng.  
 
För att summera så saknar vi engagemang och vilja på planen idag. Vi spelar inte med laget före jaget 
och blir alldeles för stillastående. 
 
U 19 och Henriks rader. 
Uppåkra IF - U19 1-0. 
Det blir inte alltid som man tänkt sig! U19 är förberedande för seniorfotboll och en del i detta är att 
göra färre byten och att killarna ska klara 90 min. Denna ambition föll efter de första 10-15 min och 
fortsatte sedan. Absolut hade den 30-gradiga värmen en del i detta men förklarar inte allt.  
 
Trots många förändringar tidigt är det vi som för spelet och är enda laget som skapar chanser i första 
halvlek. Många lägen i finns i djupled men bollen rullar oftast ifrån oss på den nedtrampade 
konstgräsplanen. De klara chanserna vi har, tar vi inte vara på. Uppåkra var fysiskt större och spelade 
efter sina förutsättningar med mycket långbollar (utan spel via mittfältet). 
 
 Om vi bara har tålamod och spelar mer "på varandra" så ska vi ta detta tänker vi. I andra halvlek tar 
istället Uppåkra över men de skapar ingenting.  
 
Plötsligt får en straff när deras spelare faller i straffområdet. Martin räddar dock denna! Lite senare gör 
de dock 1-0 på ett mycket konstigt sätt som ställer Martin helt. Vi spelar inte alls bra och slår bort 
oerhört många bollar. Vi gör ett antal förändringar för att ändra matchbilden, ex går ner på 3 backlinje, 
men det hjälper inte mycket. Sista 15 min får vi dock lite bättre tryck. Vi har några riktigt, riktigt bra 
chanser till kvittering (efter fasta situationer) men matchen slutar 1-0. 
Det som grämer mest är att vi inte lyckas ändra spelet när vi märker att bollen ständigt rullar ifrån oss. 
Slarvigt passningsspel och bristande rörlighet för att ge bollhållare alternativ till kortare passningar. Till 
matchen hemma på söndag hoppas vi ha ändrat på detta. 
 
U 15 samt U 13 och Jims text. 
U 15  Skåne serien. 
VAIF- Höörs IS 5-1 
 Bra genomförd premiär där vi är väldigt skickliga i första halvlek och leder med 5-0 i pausvilan. Vi 
fortsätter skapa mycket chanser i andra men det blev mest att spela av matchen. En stark 
värdemätare då Höör var obesegrade i våras. 
 
U 13 Sydvästra C 
Eslövs BK - VAIF 6-3 
Premiär i C serien och det blev en märklig match. Vi har boll och alla chanser men får inte in bollen. 
Eslöv duktiga i sitt omställningsspel och för mål på alla deras chanser. Vi tar med oss många bra 
saker till nästa match. Vi tackar de 08:or som var med för hjälpen! 
  
U13 Sydvästra A  
VAIF- Trelleborgs FF 7-1 
Premiär i A serien där det blir lite passivt och dålig rörelse i första perioden. I andra börjar spelet och 
rörelsen komma igång, då fick TFF det svårt att hänga med. Stabil seger med många fina prestationer 
i laget. Vi tackar de 08:or som var med för hjälpen! 
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F 14 med Henriks text. 
Bortamatch på Malmö IP mot FC Rosengård i tryckande värme är ingen lätt uppgift men tjejerna 
brukar stå upp bra mot detta tekniska lag men tyvärr inte den här gången. Vi var inte alls med från 
början och redan efter någon minut stod det 2-0 till hemmalaget. Värsta tänkbara start samt något 
sämre kondition överlag så här i början av säsongen gjorde att vi aldrig kom in i matchen, det 
blev förlust med 8-0. Vi tar nya tag för vi vet vad detta gäng kan åstadkomma på en fotbollsplan och vi 
ser nu i framemot nästa match istället. 
 
P 12 och Dennis text 
Lördag P 12 7-manna Mot Lunds BK Röd 
En match med tre inlånade spelare från P 11. 
Vi tar snabbt ett hårt grepp om matchen och sätter första målet efter knappa minuten. 
 
Vårt spel sitter perfekt med snabb bollrull i kedjan som döljs av snabba uppspel där LBK var helt ut 
balans. 
Spelet var precis som på träning och killarna skötte sig exemplariskt trots en del dommarbeslut som 
var ganska tokiga. 
 
Lunds BK märkbart frustrerade och drog mycket i tröjor för att försöka hänga med. 
Killarna var starka och höll sig ändå på fötter 
Vinst med 10-2 . 
 
Lördag 9-manna match mot Maglasäte IF. 
 
Maglasäte IF med storväxta grabbar skrämde inte oss och vi tog 2-0 ledning ganska snabbt. 
 
Några individuella missar gav Maglasäte IF möjlighet till kvittering samt gå upp ledning. 
 
Vi visade styrkan att kunna ta tillbaka spelet, nöta igenom vårt spel och kvittera 4-4som blev 
slutresultat. 
Vi fick en del med oss hem att jobba på men kämpaglöden att inte vika ner oss i underläge är det vi tar 
mest . 

F 11 och Mårtens text. 
Vi har startat upp efter sommaruppehållet med fyra träningar inför helgens matcher. Efter ett uppehåll 
finns alltid farhågan att spelarna har tappat mycket i kondition men vi var rörande överens i 
tränarstaben att så inte var fallet i år! Därför såg vi fram emot en spännande höstpremiär hemma på 
Svalebo. 

I första matchen stod FC Rosengård för motståndet, rapporterna innan matchen sa att vi skulle börja 
med tuffast möjliga motstånd då deras lag är ett renodlat 09 lag som ingår i en träningsgrupp med 
deras 08:or samt är vana att vinna sina matcher. 
 
FC Rosengård inledde matchen bäst och hade mest bollinnehav, vi lyckades bra i vårt positionsspel 
vilket renderade i att 
 FC Rosengård inte kom till några farliga avslut. Vi fortsätter att hålla ihop laget bra och får till ett par 
bra kontringar varpå vi gör 1-0 i ett vackert anfall. 
 
Efter periodvila är det ett samlat gäng som går ut till den andra perioden och levererar på hög nivå. 
Inför sista är ställningen 3-1 till oss med ytterligare två klassmål! 
 
Sista perioden blir onödigt spännande när FC Rosengård lyckas reducera till 4-3 med ca två minuter 
kvar men närmare än så kommer inte motståndarna utan vi kan stoltsera med en hemmavinst! 
 
Därefter blir det bara ett par minuters vila för fem av tjejerna som får dubblera i denna värme, men 
med sex pigga och spelsugna tjejer startar vi nästa match mot Bara GoIF på ett övertygande sätt. Det 
blir aldrig spännande i denna match utan tjejerna kämpar och sliter i den 28 gradiga värmen och 
vinner med 10-2. 

Det var ett härligt kvitto på att vi fortfarande levererar bra fotboll i 09- serierna med spelare som i 
huvudsak är ett till två år yngre än motståndet. 
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P 11 och Jespers text. 
Sydvästra B1, VAIF vs Lund BK 
Äntligen igång med lite boll. Detta var en spännande match för oss ledare. Vi har fått en hel del nya 
spelare som alla startade i matchen. En av dom nya presenterade sig genom ett par minuter pang in 
ett stenskott mål rakt upp i krysset. Och i anfallet efter var det dags igen för samma spelare, stenhårt 
skott rakt upp i krysset, vilken start! Vi kontrollerade vi dom första 30 min och kunde spel ut vårt 
register. Sen tog bensin slut och som sista 30 var helt klart Lunds. Bollinnehav 50/50 
 
Sydvästra P12 serien. Eslövs BK vs VAIF 
Vi har valt att lägga oss i P12 serien med killarna och premiären skulle Eslövs BK stå för. 
 
Det var inte bara hett i luften. VAIF var hetta som bara den. Vi satte full press på Eslöv och chockade 
dom rejält. När första perioden blåstes av så hade Eslövs BK  0 skott på mål och VAIF hade haft 9st. 
Andra perioden hittade vi ytligare växel och kunde fullständigt spela ut Eslövs BK som enbart kom 
förbi mittplan när deras otroligt duktiga målvakt kastade över mittplan. Och i tredje Kontrollerade VAIF 
matchen på sådant mysigt sätt. Bollinnehav 10/90 till VAIF 
 
P 10 och  Björns rader. 
Match mot Lunds FF i lördags. Vi kom till Lund med endast 7 spelare. Killarna gjorde en bra första 
halvlek. Sen blev det tufft i värmen. 
Har man inga avbytare i den värmen så blir det svårt att spela det spel vi tränat.  
 
F 9 och Sofias text. 
Vi är väldigt stolta över tjejerna som kämpade och presterade i värmen och aldrig gav upp. Efter två 
perioder låg de under med 4 mål. De spelade fint och fortsatte satsa och kvitterade med fyra egna mål 
i sista perioden. Härligt att de hela tiden fortsatte kämpa och inte tappade gnistan.   
 
Det var också första matchen med utdelning av gröna kort vilket givetvis var spännande.  
 
P 9 med Jessicas text. 
Då var serien igång igen , härligt och publik får vara på plats.   
Solen framme och en aning för varmt för att spela . 
 
Våra killar var taggade inför matchen för första matchen där Hörby FF stod som motståndare. 
Matchen börjar lite pirrigt, stressigt spel men efter ett tag får vi igång vårt spel med fina passningar, 
löpningar. 
Snygga skott på mål, lite för höga eller otur i stolpen. 
 
Även om vi spelar 3*15 så hade vi en paus efter halva tiden i varje halvlek. Det behövde killarna i 
denna värme. 
 
En mycket bra match där resultatet blev 7-7. Mycket bra spelat . Vill säga ett stort tack till Noel som 
dömde matchen. 
 
Söndag dags för andra matchen där motståndarna var Bjärred. 
 
En tuff match redan från start, våra killar spelade lite stirrigt-hade lite bråttom så fort dem fick bollen. I 
pausen fick vi prata med dem .  
 
Det blev bättre spel med passningar och löpningar men vi glömde bort våra markeringar helt och 
hållet. 
Tufft för målvakterna när ingen markera. 
 
En bra match trots förlust med 9-6. Vi tar detta med oss till träningen nästa vecka . 
 
Knatte med Jessicas rader. 
Äntligen är Knatte igång igen. så roligt ! 
Solen är framme och det är varmt. 
Alla grupper inne på Romelevallen. 
ca 75 knattar/knattor på plats. 
 

 


