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 Staffans sammanfattning vecka 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
En helt underbar helg är över och vi fick en försmak av sommar. 
Fotbollen på lågvarv, men tyvärr de matcher som spelades för Herrar A samt Damer A förlorades. 
  
Herrar A redan i onsdags och förlust med 2-0 borta mot Staffanstorps GIF. 
  
Damer A i en av flera seriefinaler och 0-4 på Romelevallen i lördags och första tappade poängen. En 
klar och rättvis seger för Skurups AIF enligt Benny. 
 
Skulle man som undertecknad även vara stor fan av MFF sen 50 år är veckan en djävla mög vecka 
med cupförlusten i torsdags och förlust söndag borta mot HIF med 2-1. 
Surt sa räven. 
Ställer mig till många kritiker av MFF och deras spel. Ser ingen struktur och förstår inte vad Kuhns taktik 
spel går ut på? 
Går väl också att summera den stora kritiken från alla fans med frågan; Är de utanför elvan inte bra 
nog? Ytterst få byten i ett intensivt spelande. 
Vågar nog skriva att även om laget är med i toppen har undertecknad ej sett en bra genomförd match i 
90 minuter av MFF i år, tyvärr. 
  
Ett par seriematcher med redovisning och ett par lag i cupspel. 
  
Damer A och Bennys text. 
Kommer senare i veckan. 
  
Herrar B. L-G med text. 
B-lagets förlustnolla är fortfarande intakt efter måndagens bortamatch mot Askeröd IF, som vanns med 
4-2 efter 4-0 i paus. En match som man kan dela upp i tre delar; första tredje delen spelade vi en briljant 
fotboll med hög press, rörelse och med ett eller två tillslag och ledde helt rättvist med 4-0 efter ca 35 
minuter.  De två första målen var riktiga vackra fotbollsmål, där bollen gick på det berömda ”snöret”. 
Andra tredje delen var helt ok och vi skapade ett tiotal bra målchanser, vissa av dem var svårare att 
missa än att förvalta i mål. Skall även sägas att hemmamålvakten gjorde några bra räddningar. Sista 
tredje delen, de sista 20 minuterna var allt annat än bra. Trots att vi var 2 man mer på planen större 
delen av denna period så lyckades Askeröd ta över kommandet och reducerade två gånger och 
skapade lite nerv i slutskedet. Att 70 minuters bra prestationer helt plötsligt bara kan ”försvinna” är lite 
av en gåta.  
Vi kan kanske skylla på lite orutin; i dagens trettonmannatrupp var nämligen 10 av 13 spelare 
födda mellan 1997 och 2001.   
  
P 16 Mellersta och Bosses rader. 
Söndag den 8 maj P 16 Mellersta borta mot Furulund kl. 1700. 
En sen söndagsmatch borta mot Furulund som valt att spela 9-mannafotboll. Ett Furulund som hittills i 
serien inte lyckats ta några poäng. Tyvärr hade våra spelare kollat tabellen och i omklädningsrummet 
rådde en upprymd stämning och samtalen kring den kommande matchen hade helt fel fokus. Mentalt 
hade de flesta spelarna redan vunnit matchen i omklädningsrummet och då vet man som ledare att man 
har en svår uppgift att få dem att ändra fokus  
Även på uppvärmningen fortsatte spelarna att uppvisa dåligt fokus trots att vi bröt och påtalade att inga 
matcher är vunna förrän de spelats färdigt. Men, precis som det brukar vara vid denna typ av mental 
inställning så lyckades vi inte få spelarna att ändra fokus varför de inledande 20 minuterna av matchen 
enbart handlade om sparka och spring från båda lagen. 
Först efter att vi satt in 3 spelare, som själva på bänken sett och upplevt vad som pågick, lyckades vi 
vända inställningen och genast började spelet att stämma. Efter bara någon minut gjorde vi 1-0. Målen 
rullade sedan på med jämna mellanrum och efter att båda lagen fått var sin straff visade resultattavlan 
slutligen på en 6-1 seger för VAIF. 
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Med rätt skärpa borde vi dock ha gjort ett par mål ytterligare då vi kunde räkna in till inte mindre än 5 
frilägen ensamma med målvakten som samtliga missades. 
Förhoppningsvis blir lärdomen av denna match att man oavsett motståndare alltid måste komma rätt 
förberedd till match såväl fysiskt som mentalt. Vi tar också med oss spelet från  
matchminut 21 och framåt som stundtals var bra där vi uppträdde på det sätt som vi tränar på. 
  
Cupspel. 
F 03 och Rogers rader. 
Tjejcupen i Staffanstorp F 03.  
En härlig dag att spela cup i, vi började att spela 4 gruppspels matcher. Det blev tre vinster och en 
oavgjord match, går igenom gruppen som vinnare inte ett ända insläppt mål.  
Som etta gruppen gick vi direkt till semifinal, där vi gör en bra och stabil insatt och vinner med 3-1. I 
finalen får vi möta ett dansk lag, ett tufft lag med mycket tuffa närkamper och bra spelande lag. Vi lyfter 
hatten för de danska tjejerna. Vi förlora med 4-0. Men vi tränare är mycket nöjda med tjejernas spel och 
insatt i cupen, en mycket väl förtjänad andra plats. 
Härligt kämpat tjejer. 
  
P 06 och Rickards text. 
Åshöjdens Cup i Klagshamn stod på schemat för P06 och vi åkte dit med två jämna lag med tre 
inkallade -07:or p.g.a. lite återbud. På kvällen/natten innan fick vi ytterligare två återbud så vi kallade 
även in två -08:or på morgonen. Båda lagen skötte sig bra och gick vidare från sin grupp med stundtals 
bra spel. I åttondelsfinalen slogs det ena laget ut av Olympic som är ett spelskickligt och välorganiserat 
lag där vi inte riktigt nådde upp till normal standard. Det andra laget krigade vidare till semifinal där vi 
mötte samma Olympic med tyvärr samma utgång på matchen. Våra spelare var trötta efter sex matcher 
och orkade inte riktigt tända till trots det var semifinal och med några tidiga baklängesmål blev det ännu 
tyngre. Vi förlorade till slut med 3-1 och Olympic var det bättre laget. I match om tredjepris mötte vi ett 
tufft LB07 där vi till stor glädje vann på straffar efter en jämn 1-1 match där LB07 hade mest boll men vi 
skapade en massa öppna lägen och borde egentligen avgjort i ordinarie tid.  

Ett stort tack till Benjamin, Jonathan och Valter från -07 och Tristan och Niels från -08:a, där samtliga 
killar visade en fin inställning och gjorde ett hårt jobb. 

Benjamin gjorde tre fina mål och Niels kommer bli nästa Gary Lineker.  

Seriespel. 
Tillbaka i det vanliga seriespelet och 24 matcher i helgen varav 9 matcher i Veberöd. 

  
Hörs på fredag! 
  
Hälsn. Staffan 

 

  
  
  
  
  

  


