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 Staffans veckorapport vecka 43 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Seriespelet är över för denna säsong. Mycket cupspel i helgen också. 
 
Se alla matchtexter åter en gång 100 procent d v s alla matcher som spelats i helgen har inkommit 
texter. 
 
Herrsenior hade sin lag fest i lördags i klubbstugan och ställde frågan till lagkaptenen om hur detta 
hade varit med tillägget  kanske sekretess om denna fest haha. 
Kristoffer svarade;   
Haha det var en riktigt bra dag och kväll som avslutades i Malmö på karaoke-baren Ice. 
 
Bara glada miner och roligt att umgås med lagkamraterna även utanför fotbollen.  
 
Men några mer ingående detaljerna ska vi nog inte gå in på :) 
 
Träningsstart ikväll och 2 pass i veckan och inga nya spelare i provträning förrän "frimånaden"  börjar 
15 november. 
 
Undertecknad försökt skapa en division 3 serie 2021. 
 
Division 3 Södra Götaland 2021. 
1. FK Besna. Seriesegrare Division 4 Nordvästra  
2. GIF Nike. 
3. Högaborg BK. 
4. IF Limhamn/Bunkeflo. Nedflyttning från Division 2 Västra Götaland. 
5. IF Lödde. 
6. IFÖ Bromölla. Nedflyttning från Division 2 Östra Götaland. 
7. IFK Trelleborg.  
8. Malmö City FC. 
9. Veberöds AIF. 
10. Vellinge IF 
11. VMA IK. Seriesegrare Division 4 Östra. 
12. Åkarps IF.  Seriesegrare Division 4 Sydvästra. 
13. Råå IF. ? 
14 IFK Hässleholm. ? 
15 KSF Prespa Birlik. ? 
 
IFK Hässleholm samt KSF Prespa Birlik får kvala för att bli kvar i Division 2 Östra Götaland samt 
Division 2 Västra Götaland. Division 3 vid förlust. 
Smedby AIS-IFK Hässleholm 24/10 kl.15.00, 
BK Astrio-KSF Prespa Birlik 24/10 kl. 14.00. 
Retur helgen efter. 
 
Drömscenario båda Skånelagen klara kvalet och då 3 seriesegrare från division 4 samt från division 2 
IFÖ Bromölla samt  IF Limhamn/Bunkeflo i division 3 Södra Götaland 2021. 
 
Råå IF i förarsätet  att stanna kvar i Division 3 Södra Götaland i kvalet med 6 poäng, Bjärreds IF 3 
poäng samt Lunnarps BK 3 poäng. 
 
Kan  bli 15 lag och då får 3 lag placeras i annan division 3 serie. IFK Hässleholm, IFÖ Bromölla samt 
VMA IK?  
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Damtruppen med sin lag fest på Niromas i fredags och hela kvällen i guldets tecken. 
 
Jenny Wanegårdh med följande mail.  
 
Avslutning 2020 för damlaget på Niromas. En trevlig kväll med god mat och många härliga skratt. 
Rejält med guldglans i form av guldhattar, guldiga ballonger, guldpengar och seriesegrartröjor till alla. 
  
Precis som på de stora fotbollsgalorna delades det självklart ut pris: 
Årets träningspris: Basma 
Årets skyttedrottning: Moa N 
Årets målvakt: Emma 
Årets back : Elin Ö 
Årets mittfältare: Elin U 
Årets anfallare: Moa N 
Årets MVP: Iza 
Årets framfötter: Basma  
 
Fantastiskt trevlig avslutning på damlagets fantastiska säsong! 
Nu blickar vi framåt mot 2021! 
 
Ungdomsfotbollen. 
Då börjar undertecknad med att gratulera U 15 Skåne till serieseger i Gr C och uppflyttning till Gr B 
2021.  
Ett antiklimax när Höörs IS lämnar w.o. till IF Limhamn/Bunkeflo i helgen och matchen blev aldrig av.  
 
IF Limhamn/Bunkeflo hade att hämta upp 3 poäng och 8 till 9 mål så chansen till serieseger var stor 
för VAIF redan innan, men aldrig kul när matcher vinns på w.o. 
 
Ett spännande år 2021 för laget och föreningen. 
 
F 11 I bra matcher i Lund och danskt motstånd i första och på frågan från den danska tränaren om 
lagets ålder och hälften av laget är födda 2011 d v s 2 år yngre sa den danska tränaren att då måste 
ni ha bästa laget i Skåne i den åldern! 
 
P 11 genomför en mycket bra turnering i Limhamn i helgen, ok fler förluster än vinster, men det 
viktigaste att laget var med i högsta  grad i alla 7 matcherna mot lag som tillhör de bästa i Sverige, 
möjligtvis ej fullt ut mot MFF som Joakim sätter som det bästa laget i Sverige. 
 
Träffar Henrik Vestergren en av 3 ledare i  P 11 i byn i gårkväll som hyllar laget men framförallt hyllar 
Henrik tränaren Joakim Lindahl som gjort/gör ett fantastiskt tränarjobb med killarna.  
Fortsätt så Joakim, Jesper och Henrik, ni är på rätt väg! 
 
P 12 också i Lund med 2 lag och genomför 6 matcher och hela truppen får vara med denna helg. 
 
Julkalendern. 
Eva på kansliet onsdag kl. 15.00 till 19.30 och 2 nya åldersklasser är på väg att hämta för försäljning. 
 
840 utdelade i fredags nu på fredag kanske 1 000 sådana? 
Hörs på fredag/Staffan 
 
Sammanställning av helgens matcher serie o cuper. 
U 19 och Henriks text.        BK Olympic – U 19 
Visste inte hur svårt motståndet skulle bli. Kunde bli många spelare från deras lag som vann Div. 1 
eller?  
 
Det blev ett ungt Olympic… och en mycket ojämn naturgräsplan. De, likt alla Olympics lag är 
bollskickliga.  
 
Vi har svårt med planen, bollen och motvinden men leder ändå med 4-0 i halvtid. I andra så är det spel 
mot ett mål.  
 
Med skärpa kunde det blivit mycket mer än de 10 mål som vi gjorde under matchen. (resultat 0-10). 
 
Vi ska vara mycket nöjda med säsongen. Vi slutar på 5:e plats i div 2, och utmanade verkligen topp 3 
lagen!  
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Många i laget är inte ens juniorer än och vi har ingen spelare som är sistaårs junior.  
Alltså kan alla spela U19 även nästa år. Ser bra ut! 
 
U 15 med Jims text. 
U 15. Träningsmatch Vellinge IF 
Vi åkte till Vellinge för en träningsmatch innan Halör Invitational. Överlag en match med högt tempo 
och lite tuffare spel än vi upplevt i Skåneserie C. Vi spelade 3 perioder där det blev 1-1, 0-2, 0-1 så 
totalt en 1-4 förlust. 
Kul att se vi är med spelmässigt mot de bästa lagen i Skåne. 
  
U15 Sydv Gr C, Gislövs IF – VAIF 1-5 
Sista matchen i serien mot Gislövs IF där vi kontrollerar matchen från start till slut. Många olika 
målskyttar vilket alltid är kul.  
Vi summerar serien med 5 vinster och 4 oavgjorda matcher, väldigt starkt av grabbarna! 
  
P 12 med Denis text. 
Cup helg Lunds BK 

Vi åkte till Smörlyckan och spelade 6 stycken 9-manna matcher med två lag, ett lag i grupp svår och 
ett lag i grupp lätt. 
 
Vi mötte i grupp svår  
FK Karlskrona , första matchen och inte riktigt taggade. Vi fick inte riktigt igång vårt spel och 
bollinnehavet pendlade en del. 
Förlust 1-2 
 
Kvarnby IK Andra matchen och här var vi taggade och fick snabbt igång vårt spel, vi dominerade 
matchen och släppte bara in ett mål och det på straff. vi hade bra bredd och snabbt spel. 
Vinst 3-1 
 
FF Athletico Malmö. tredje matchen. Väldigt verbala tränare i motståndarlaget och väldigt verbala 
spelare som försökte krypa under skinnet på grabbar. Vi dominerade matchen och hade betydligt 
bättre spel men fick gå av planen med orättvist resultat. 
Oavgjort 1-1 
 
Vi mötte i Grupp Lätt 
Lunds FF  Här etablerade vi snabbt spel och dominerade matchen tidigt. Vi höll högt tempo i 
passningar och rullade boll på mark. Vi släppte aldrig in Lund FF i matchen och vi var tydligt det bättre 
förberedda laget 
Vinst 2-1. 
 
Snöstorp Nyhem FF. Här hade vi lite sämre tempo och vi gjorde saker lite svårare än de behövde 
vara. Stundtals lite grötig fotboll på motståndarnas planhalva där vi tillbringade större delen av 
matchen. Vi fick inte till våra avslut 
Oavgjort 0-0. 
 
BSH Österlen vi gick snabbt in i vårt eget spel och höll motståndarna mest på deras planhalva.  
Vi ökade vårt tempo och satte press tidigt, BSH hade en riktigt duktig målvakt som inte lät oss få 
utdelning på våra avslut. 
Vi förde matchen men vi lyckades inte avsluta. 
Oavgjort 0-0 
 
På det hela taget en riktigt bra cup med roligt motstånd, Vi ser tydligt att vår träning denna säsong 
gjort att många kliver fram i sina tilldelade roller och kommande säsong i 9-manna ser riktigt lovande 
ut. 
 
F 11 och Mårtens text. 
Strålande solsken ställdes vi mot Danskt motstånd i första matchen, det var Hareskov IF som med stor 
teknisk finess startade matchen i högt tempo. 
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Våra tjejer var inte sena att stå upp i närkamperna och vi chockar Danskarna genom att göra 1-0 på 
en kontring. Sedan blir vi lite slarviga i försvarsspelet vilket gör att Hareskov kan ta ledningen med 3-1 
när det återstår ca 5 min reducerar vi till 2-3 och sedan är det stor press från vår sida men matchen 
slutar 2-3.  
 
Ett kort snack med deras tränare efteråt där han frågade hur gamla våra spelare var och jag svarar att 
idag har vi bara tre spelare som är födda 09 och fyra spelare födda 2011 får honom att säga -då 
måste ni ha Skånes bästa 11:or i ert lag:-). 
 
Nästa match möter vi TFF och tappar tidigt in två baklängesmål, sedan är det mer eller mindre spel 
mot ett mål men bollen vill inte in i deras kasse.  
Jag räknade till sex mycket tydliga chanser men inget mål. Vi var mycket nöjda med spelet, framförallt 
andra halvlek. 
 
Sista matchen får vi utdelning och kontrollerar matchen rakt igenom när vi vinner över Uppåkra IF med 
6-2. 
 
En härlig dag i strålande solsken får sätta punkt för denna utomhussäsong. 
 
 
P 11 med Joakims text. 
En liten sammanfattning för Cabonline cup. 
  
Vi började tidigt på lördag morgon med matchstart redan 08:30 och en lite farhåga från vår sida då 
killarna brukar vara lite morgontrötta. Dock redan vid samling kändes det bättre då hälften av dem 
vaknat redan innan klockan väckt dem sjuuukt taggade för denna turnering. 
 
Lördag. 
Första matchen: 
Hanvikens SK från Stockholm 
Matchen började i ganska högt tempo och redan efter några minuter stänker vi in 1-0. Vi håller ett fast 
grepp kring matchen och utökar dessutom ledningen till 2-0 i början av andra perioden. Med 3 minuter 
klara av matchen så kommer Hanviken tillbaka och reducerar, men matchen slutar 2-1 till oss och 
killarna är nu inne i turneringen och den värsta nervositeten är borta. Många bra kombinationer från 
killarna och vi är det klart bättre laget. 
 
Andra matchen: 
Malmö FF 1 
Denna match startar också i bra tempo med många kombinationer och där vi ligger på som iglar och 
inte ger MFF det utrymmet de vill ha för sin tekniska fotboll. Rättvist är det också när vi efter 2 minuter 
är uppe i rygg och bryter för att direkt gå till attack och sätter 1-0. Efter 5 min så hittar MFF rätt i 
straffområdet och tyvärr styrning på egen spelare och in i mål till 1-1. Första halvleken är jämn, men vi 
känner att detta vinner vi. I andra halvlek börjar vi direkt i full fart och får 2-1 på Malmö som dock 
börjar komma igång med sitt spel. 2-2 kommer tyvärr på ett långskott och stolpe in. Sen började lite 
negativ spiral och flera totalt felaktiga domslut och straff till MFF. Här tappar tyvärr domaren lite 
greppet på matchen och betydligt fulare spel och det nyttjar MFF med sin rutin betydligt bättre än 
oss.  Tyvärr slutar det med en 5-2 förlust 
  
Tredje matchen: 
KF Velebit från Göteborg 
En match som börjar otroligt bra där vi radar upp målchanser och vid ställningen 3-1 till Veberöd så 
känner man att detta tar vi. Vi trummar vidare och spelar en bra fotboll. Men som sista 10 min mot 
MFF så börjar spelet bli tuffare och tuffare och domarna släpper alldeles för många situationer och nu 
känner Velebit att man börjar komma in i matchen då vårt spel inte flyter. 2-3 kommer och nästan 
omgående även 3-3. Vi tar ändå tag i matchen och trycker på för att sätta spiken i kistan, men när vi 
så desperat vill vinna så är det lite för mycket One Man show och en brytning på mittplan gör att 
Velebit blir 3 mot 2 och lyckas rulla in det vinnande målet. 
 
Söndag 
Fjärde matchen: 
Djurgården 
Ny dag och nya tag. Vi pratade en hel del att vi inte fick låta domarens beslut och fult spel påverka oss 
så mycket utan det var viktigt att hela tiden vara i matchen. 
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Sagt och gjort så tar vi även här tagg i matchen, men det är Djurgården som gör 1-0. Vi fortsätter vårt 
spel och 1-1 kommer fullt rättvist. Vi kör på och visar upp ett bra spel och går såklart för vinst även 
här. Blir dock ett läge för djurgården mitt i pressen och tapp av boll utan för straffområdet så tar 
Djurgården ett långskott som går in. 
Förlust 2-1 dock inga sura miner från Killarna då det själva känner att vi är spelförande här. 
 
BP 15 
På förhand så hade vi kollat lite på BP lagen och just BP15 spelade mycket längre bollar. De hade 
också vunnit alla sina 3 matcher från lördagen så mycket spännande på förhand. 
Så direkt från start satte våra anfallare press på deras backar som inte fick tiden att sätta bollen på 
ytor utan våra backar kunde snabbt få kontroll på bollarna. Vi körde vårt spel och kom till många fina 
lägen.  
 
BP gör 1-0 efter slarv från vår sida, men vi kör på och lyckas vända på matchen med 1-1 och 2-1. Nu 
är det BP som får jaga och det blir tuffare och tuffare spel. Med ca 2 min kvar så är det lite slarvigt 
igen och domaren blåser straff ☹.  
 
Kanske inte mycket att säga om, men vi faller igen på målsnöret och 2-2 känns som en förlust efter 
denna match. 
  
Sjätte matchen: 
BP 3 
Ett lite annorlunda BP om man jämför med BP 15 laget. Inga längre bollar utan mer likt oss. Märks 
också på matchen som böljar lite fram och tillbaka med två lag som vill rulla boll. Även här är det ingen 
som viker ner sig i närkamperna direkt och en hel del dueller. BP inleder något starkare och får rättvist 
1-0, men detta är något vi inte kommer släppa enkelt. Killarna gör en bra insats och kämpar till sista 
minut och reducerar också till 1-1 fullt rättvist. Båda lagen gör sitt yttersta för att vinna, men det slutar 
1-1. 
  
Sjunde matchen: 
MFF 2 
Sista matchen i denna cup och redan på uppvärmningen så märker man att bränslet har börjat ta slut. 
Många omplåstringar av blåa ben så skall man försöka stå upp mot ett av Sveriges absolut bästa 09-
lag i MFF. Deras rörelse, tuffhet och underbara bollkontroll (ja det är för en tränare en fröjd att titta på 
dem) så orkar vi inte stå emot dem. Vi reducerar visserligen till 1-3, men de är för starka och det slutar 
tror jag 5-1 till Di Blåe 
  
Sammanfattningsvis kan man väl säga att många matcher under helgen slutar just kryss eller med 
uddamåls segrar. Otroligt jämna matcher spelmässigt och även för de andra lagen som vi inte mötte 
med Mjällby, HIF, Gentofte och värdlaget själva LB07 
Vi är mycket nöjda med insatsen från killarna och hela matchkampen. Vi är med i matcherna och detta 
ger extra glöd att fortsätta med jobbet och inriktningen vi har! 
 
P 9 med Jessica och ett litet sammandrag med inbjudna klubbar. 
Idag söndag bjöd vi in 3 klubbar till träningsmatcher i  7 manna spel. Det var Dalby GIF, Blentarps BK 
samt Södra Sandby IF. 
Solen var framme. Kaffet och kakan var klara till försäljning . Eget initiativ från 2 föräldrar. 
 
Det spelades två matcher åt gången. Dalby hade spelat i 7 manna serien under hösten. Blentarp och 
Södra Sandby var en aning gröna! 
Vi själva har spelat 2 matcher men vi har tränat en hel del, så vi är gröna med. Mycket kvar att lära.  
 
Detta är så roligt att se killarna spela. Alla killar får spela sitt spel och det blir mer fotboll. En del killar 
som varit lite gömda under 5 manna spel kom fram på ett helt annat sätt. Så himla roligt. 
Vi spelar tre matcher , 2 vinster och 1 förlust. Denna dag handlar inte om att vinna utan att killarna ska 
ha roligt på plan och att få spela fotboll   Ett stort tack våra domare idag som dömde matcherna 
kanon- Clara och Lova  
Vi hoppas kunna bjuda in fler lag till en annan gång. Vi alla behöver träna inför våren 2021    
 
Efter matchens slut så åkte vi alla ner till klubbstugan för att avsluta hösten med pizza. 
Vi delade även ut priser till de 6 som hade bäst närvaro.  
Nr 1 Oliver, Nr 2 Leonidas, Nr 3 Ludwig, Nr 4 Sam, Nr 5 Axel och Nr 6 Carl. Härligt med hög närvaro! 
 
Nu tar vi några veckors ledighet vilket vi alla förtjänar😀 


