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 Staffans sammanfattning vecka 48 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Undertecknad skriver 2 december. Fotboll i en allt lägre intensitet och alla lag slickar såren efter en lång 
säsong, helt naturligt. 

"Frimånaden" och vi har precis passerat halva denna månad och nu försöker alla föreningar att "skruva 
ihop" vad för spelare som provtränat och som kan vara intressanta att knyta till sig? 
Samma i vår förening, två spelare som knöts till VAIF direkt och Anes Begic imponerar stort och 
Kristoffer mailar om en klar division 2 spelare i Anes B. 

5 provspelare i gårdagens testmatch och nu gäller att få ihop det hela och få de namn som föreningen 
önskar naturligtvis.  
Minst 6 spelare från årets A-trupp lämnar föreningen och vi behöver förstärka med samma antal spelare 
för att få en trupp som räcker. 

Konstaterar 2 provspelare gör 2 mål eller möjligtvis 3 mål, men om vi är snälla ger vi Anes B BW 90 
klar 1 mål samt Selwan Skånekurd FF det 4;e målet klar. 

Alla spelare in och ut kommer i veckobrevet fre. 9 dec eller mest troligt 16 dec.  

I går torsdag spelade Herrar A en träningsmatch mot Snogeröds IF som 2017 spelar i division 4.  

Nyvald lagkapten i Kristoffer Lindfors lämnar följande matchrapport i en match som slutade 4-3 till 
VAIF mot Snogeröds IF som finns i division 4 2017. 

Startelva i 4-4-2: Adam R, X provspelare, Jag, Anes B, (från BW 90 IF), Edwin S. Mittfältare: X 
provspelare, X provspelare, Victor B, X provspelare. 

Anfallare: Pippo (Philip O) och X provspelare. Bänk: Hugo L, Selwan (från Skånekurd FF samt Samuel 
I.) 
0-0 i halvlek, hård blåst och snöblandat regn under hela första halvleken. Ett par bra målchanser för 
båda lagen, kunde blivit något mål men bra försvarsspel och målvaktsspel gjorde det mållöst efter 
första. 

Andra halvlek, en del byten från vår sida. Samuel in på högermittfält, Hugo in som vänsterback och 
Selwan in som anfallare. Mer öppet spel, dem tar ledningen 0-1 efter en fin djupledsboll och 
distinkt avslut. 2 min senare gör vi 1-1 genom X efter en fin djupledsboll från annan X.  

Vi gör 2-1 på frispark till vänster som X slår och tycktes höra att Anes snuddade vid bollen innan den 
gick in i mål (båda spelarna hävdar att det var deras mål!).  
3-1 gör X efter fina kombinationer. Båge (Johan Andersson) är dagens domare och gör en ok insats, 
tilldelar dock Snogeröds IF en obegriplig straff som till och med deras spelare skrattade åt. 3-2 säkert 
mitt i mål.  

Vi gör 4-2 genom Selwan efter en fin kontring. Sen rinner de igenom i matchens sista minut och gör 4-
3.  

Tillslut en vinst, bra spel, ser lovande ut för att vara första matchen. Mycket nya spelare. Endast 4 
spelare i startelvan som spelat i serien i år.  

Jag, Adam R, Philip O och Viktor B. Mattias J samt Filip Q var sjuka idag.  
/Kristoffer 
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Summering av en del matcher i helgen. 

F 02/03 och Rogers text. 
Lite ifrån Tomtecupen i söndags den 27/11. 
Vi var med i gruppen F 02/03 med 10 lag som blev 2 grupper, den spelades i combi hallen Malmö. 
Första matchen möte vi Kristianstads DFF, ett lag som spelade med mycket bra passnings spel och 
rörelse. Vi hade stora problem att hinna med och kom inte in i matchen alls.  
Blev förlust  
Andra match var det Hyllie IK. Här kommer vi in i matchen mycket bättre och får lite tid på oss att spela 
vårt spel. Vi lyckas sätta dit ett mål och med hårt jobbande tjejer lyckas vi hålla tät bakåt resterande av 
matchen. Vinst med 1-0. 
 
Tredje match Vellinge IF. Även denna match möte vi ett lag som spelade med högt tempo och bra 
passnings spel. Vi får inte till vårt spel som vi vill, de pressade oss väldigt bra. 
Blev förlust även denna match. 
 
Fjärde match mot Lilla Torg FF. I denna match får vi till vårt spel som vi vill spela. Vi lyckas sätta ditt 
första mål. Men vid slutet av matchen lyckas motståndarna kvittera, matchen slutar 1-1.  
Vi slutar fyra i vår grupp och gick tyvärr inte vidare. 
Tycker ändå att tjejerna gör en bra cup. Vi kämpar vidare för spel i Romelecupen nästa år. 
 
F 04/05 och Jennys text. 
Träningsmatch mot Lunds Bois 
Första 9 manna matchen genomfördes mot Lunds Bois. Få avbytare så vi körde 3x 20 minuter, med 
Victor Björk som domare med extra uppmaning om att förklara off side situationer för tjejerna. En bra 
domarinsats, och bra med konstruktiv information under spelets gång. Vi för spelet genom hela 
matchen och får igång fina passningar och spelidéer, vi skapar många farliga målchanser men är lite för 
svaga, slarviga i sista momentet. Motståndarna har det jobbigt, men är grymt effektiva i målområdet, 4 
målchanser resulterar i 2 mål! Vi reducerar och slutresultat 2-2 är i underkant från vår sida. Men om vi 
bortser från att vi har svårt med målproduktionen så ser det riktigt bra ut spelmässigt. 
 
Tomtecupen! 
I lördags var vi på plats tidiga i kombihallen för spel med två lag i F04/05, Futsal.  
Vi spelade i två olika grupper och fick mycket bra motstånd mot lag som lirat i A resp. B serier under 
hösten. Det ena laget hade väldigt svårt att få igång sitt spel och det blev mycket jagande efter bollen 
och när de väl fick tag i den så rensades den i princip bara bort. Tyvärr tre förluster, bl. a mot 
slutsegraren Hyllie IK! Det andra laget får igång sitt spel och inleder första matchen i ett bra tempo, 
skapar många målchanser, men bollen vill inte in och snöpligt åker vi på en 0- 1 förlust. Vinst i andra 
matchen och inför sista matchen krävdes återigen en vinst. Bra match, bortdömt mål, och tyvärr 0-0. 
Inget av lagen gick vidare och vi får ta nya tag i Harlösaspelen! 
 
På fredag drar vi igång träningsläger för tjejerna med aktiviteter i Harlösahallen och övernattning i 
klubbstugan. Efter spelarutvecklingssamtal och samarbetsövningar på lördagen väntar träningsmatch 
mot Dösjöbro IF, troligtvis 4 halvlekar då båda lagen kommer med hela sin trupp, och vi ska testa både 
11 och 9 manna spel! 
 
P 09 och Jespers text. 
I söndags stod Uppåkracupen på schemat.  
 
Det var en låååång dag för killarna där första matchen var kl. 0800 och sista var 1745. Vi spelade 6 st 
matcher i en P09 serie och 3 matcher i P08. 
Killarna visade upp en fantastisk fin fotboll i P09 serien. 5 vinster 1 förlust.  
 
I P08 serien, hur skulle nu detta gå efter en lång dag med många matcher i benen?!? Och mot ett och 
två år äldre spelare. 
 
Som ovanför: 5 hg taggtråd, 5dl vilja, 7dl målmedvetenhet och en nypa jävlar anamma men framför allt 
fantastisk fin fotboll. 2 vinster samt 1 förlust "knappt. 
 
 
Hörs av om en vecka och gärna texter från era aktiviteter som vanligt. 
 
Hälsar Staffan 


