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Staffan inför helgen 25-27 september 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Vilken morgon att vakna upp till efter en något överraskande seger borta i gårkväll mot topplaget IFK 
Trelleborg med 2-0. Kontraktet klart till 99.99 procent. 6 POÄNG NER OCH PLUS 14 MÅL! 
 
Fotbollen på full "rulle och som undertecknad skrev i tisdags hela 31 matcher som VAIF lag finns på 
plan från i tisdags till söndagskväll 18.00. 
 
Herrar A redan spelat och mötte IFK Trelleborg i gårkväll  och en underbar vinst med 2-0.  
 
Vissa segrar är större än andra och en sådan upplevde föreningen igår. 
 
Föreningen som undertecknad ser mer från "sidan" än tidigare, är en förening i förändring och ser mer 
och mer professionell ut  och nu Jonas Stridsberg anställd som någon form av koordinator kommer 
säkert längre fram en arbetsbeskrivning på Jonas arbetsuppgifter i föreningen. 
 
En kille som varit med länge och har ett gott rykte i Småklubbsvärden sen länge och även tränat lag i 
TFF och senast Österlen FF. 
Den sistnämnda klubben fick Jonas dock lämna tidigare i år. 
 
Österlen FF en klubb som nu är på väg upp i "finrummet" och nästa år väntar typ Landskrona BOIS. 
 
Vågar skriva ett nytt BW 90 på G. 
Det går ej att med köpta spelare från Näset, Trelleborg, Malmö och alla  ska köra en 7 till 10 mil till 
träning. 
 
Skatteverket har redan varit på kontroll och ställde sig frågan är det så härligt att köra till Österlen och 
andas frisk luft  utan att ha någon ersättning? 
 
Sillakungen, några säger Åla kungen som "stoppar in" lika mycket "kulor" som de drar upp sill! 
Detta försök kommer att misslyckas till sist. 
 
Tänk om sillen tar slut en dag haha! 
 
Division 3 2021 till 99,9 procent. 
Tillsammans med SMS hela tiden och en djävla trafik från Trelleborg  och MFF live var kvällen så 
underbar att det blev 2 glas vin ingen fin ost hemma utan bara några skivor Herrgårdsost haha. 
 
SMS med Mikael  Axel pappa i Stockholm och en kväll att minnas! 
 
Somnade med ett leende vaknade med ett leende och Britta frågade om undertecknad gick på något 
uppåttjack? 
 
Damer A ny svår match på lördag och Gärsnäs AIS väntar borta kl. 13.00. 
Endast Gärsnäs AIS som nu har en nolla i förlustraden. 
 
Truppen enligt följande; 
Emma Larsson, , Basma Abenar, Minna Wetterling, Lova Sjöblom, Klara Bring, Linn Olsson, Elin 
Öjerholm, Nellie Nordin, Elin Ullner, , Moa Nordgren, Elin Nilsson, Iza Rosén, Camilla Barkblad, 
Elin Nilsson (Nisse), Lova Sjöholm-Wolfbrandt, Iman Abenar.  
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Ungdomsfotboll. 
Många matcher i helgen och den viktigaste står U 19 för när Staffanstorps United FC kommer på besök 
och ett lag som vi ska ha bakom oss i tabellen när serien är slut. Romelevallen på lördag kl. 15.00. 
 
Välkomna ner och stötta killarna! 
 
P 7 är arrangör för omgång 3 i IF Löddes knattespel och 2 av VAIFS lag spelar på Romelevallen och 
det 3:e laget får åka till Hjärup där Uppåkra IF är arrangör. 
 
Spel på Romelevallen söndag mellan kl. 11.00-14.00. 
Mycket bra organiserat enligt undertecknad när Christoffer beskriver  schemat för funktionärer och hur 
publik får komma in eller ej. Ingen kiosk öppen. 
 
F 7 till Staffanstorp för sina 2 matcher. 
 
Knatte. 
Då återstår 3 träningar denna höst och stor avslutning lördagen 10 oktober kl. 09.30. 
 
MFF. 
Ja Play Off match igen. Nu väntar La Liga laget Granada CF nästa torsdag.  
 
Motståndet igår sämre än alla lagen i Allsvenskan. 
 
Kan inte låta bli att citera Ola Törner i Fotboll Skåne. 
En smäcker traktor körde över en  kartong ägg. Rätt kul enligt undertecknad. 
 
BK Häcken på söndag då blir det tuffare! Vinst där och Guldet hemma! 
 
Matchtexter från matcher i veckan. 
Herrar A och Tommys text. 
Vi vinner borta mot IFK Trelleborg med 2–0 efter 1–0 i halvlek, och där vi gör en strålande bra laginsats 
från alla fötter denna kväll.  

Vi hade Koffe avstängd så vi flyttade in Isac i mitten och startade med Martin P på högerbacken och 
vilken match dessa två killar gör!  

En måste match för oss då vi behövde 3 poäng till för att vara klara för nästa års Div. 3 och det fixade vi 
igår. Vi är 6 poäng mer och 15 plus mål tillgodo på Kulladals FF med två matcher kvar så det känns väl 
ganska säkert.  

1–0 och sitt första mål för året gör Eric på en snygg genomskärare från Henke där han enkelt spelar 
förbi målvakten. Sedan har han faktiskt ett kanonläge till att göra två noll, men målvakten gör en bra 
räddning på hans skott. 

En bra första halvlek där vi ligger rätt och jobbar hårt och skapar faktiskt flera bra målchanser mot dem.  

Andra halvlek startar med ett friläge på Besnik redan efter 37 sek, där han avslutar bra men målvakten 
kommer ut bra och räddar skottet.  

Vi bytar ut Henke efter ca 60 min och Magic kommer in på mitten och gör ett strålande bra inhopp där.  

Eric går ut efter 75 min och Viktor kommer in och skapar flera bra målchanser där vi kunde dödat 
matchen och gör ett kanoninhopp. 

2–0 skulle komma 88 min genom Axel som också gör sitt första mål för året på en genom skärare från 
Besnik där han kommer fri och spelar bollen mellan målvakten bens och vilken känsla det var för alla.  

Detta står sig tiden ut och en seger som betyder mycket för VAIF och laget som innebär nytt spel i Div. 
3 nästa år.  

Stort plus till alla i laget som jobbade stenhårt för VAIF och alla därtill som gjorde detta till en av våra 
bättre matcher i år.  
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Måste hylla Ted som visade en enorm moral, och var överallt på planen och gjorde en 5 stjärnig match.  

Nu är vi lediga i helgen och suger på denna karamell, och så ser vi fram mot en härlig avslutning 
hemma mot Högaborgs BK nästa söndag. 

 
Damer B med Niklas text.    IFK Trelleborg (9-m)-VAIF DamR Div.2 Södra Höst 8-1. 

Spelare i VAIF: Camilla Barkblad, My Rosen, Iman Abenar, Elin Nilsson, Cajsa Wanegårdh, Iza Rosen, 
Amanda Sjöstedt, Moa Ahnelöf, Cornelia Bildtgård 1, Kim Lantz, Kajsa Andersson, Minna Wetterling, 
Martin Nilsson och Saga Sjöland 

9 manna match mot ett starkt IFK Trelleborg som bara förlorat mot seriesuveränen Hammenhög. Vi är 
inte helt vana vid nio-manna spel vilket var tydligt i inledningen av matchen. Vi hittade inte rätt i våra 
positioner och det blev stora luckor i vår defensiva uppställning. Detta utnyttjade motståndarna till 
100%. Eftersom vi inte hittade rätt i positionerna defensivt blev vår offensiv också rejält lidande.  

Vi kom nästan aldrig till anfall med hela laget utan det blev ganska många uppspel till en ensam forward 
som hade ett tufft uppdrag i att hålla bollen till övriga kunnat lyfta upp och fylla på i anfallen. Vi gjorde 
några justeringar i uppställning och taktik efter ca 25 min vilket blev något bättre men det är alltid svårt 
att ändra under spelets gång. 5-0 i paus och lite hängande huvud hos spelarna men känslan är ändå att 
vi har något på gång. 

Efter att gett individuella instruktioner om hur vi måste agera i de olika positionerna med den nya 
uppställningen gick det mesta av pausvilan går åt att få spelarna att tro på vår taktik/uppställning och 
inte tänka på resultatet utan på prestationen. 

Direkt i andra halvlek sitter defensiven riktigt bra. Vi ligger rätt i våra positioner, stänger av ytor och 
passningsvägar. Nu vinner vi bollar med rättvända spelare och kan anfalla med stora delar av laget. När 
vi anfaller är det många gånger fint passningsspel genom hela laget men motståndarna ligger också rätt 
i sina positioner och stänger av så vi kommer inte hela vägen fram. Vi gör ett mål på en fin frispark av 
Cornelia som går rakt i mål. Oavsett resultat så rycker vi upp oss och släpper bara in tre mål i andra 
halvlek. 

Glädjen är att vi kan göra taktiska förändringar i matchen och göra positions byten som ger resultat och 
samtidigt skapa erfarenhet och fotbollskunskap. 

P 12 med Dennis text. 
På tisdagen tog vi emot Södra Sandby IF på hemma plan i 7-manna. 
Grabbarna var riktigt taggade och vi hade en ny kille som debuterade och spelade sin första 
fotbollsmatch med laget. 

SSIF började med att trycka in ett mål tidigt i första period efter lite slarv/missförstånd i backlinjen. Då 
taggade killarna till och la in en högre växel och vår debutant fick chansen att peta in bollen på en 
målvaktsretur, detta sporrade killarna ännu mer och nu fick vi igång spelet.  

Södra Sandby var inte med i tempot i resten av matchen och grabbarna spelade sin bästa match på 
hela säsongen. 
Allt det vi tränat på i tempo, tillslag och bräddning av spelet det senaste halvåret satt perfekt. 

Självklart hittade vi även saker vi behöver bli bättre på men vi överraskade SSIF med vår tempoväxling 
och snabba väggspel. 
En välbehövlig vinst mot bra motstånd för grabbarna! 

F 11 vinner med stora siffror mot Västra Ingelstad IS. 
 


