Staffans sammanfattning vecka 08

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Sportlovsvecka och det märks på aktiviteter i föreningen, flera lag som ställer in träningen denna vecka
och inget spel överhuvudtaget.
Helgen som gick träningsmatch för Herrar A och vintermästerskap för F 13 Veberöds AIF/Harlösa IF.
Herrar A.
3;e träningsmatchen efter 0-4 mot Janstorps AIF, 0-0 mot Genarps IF kom de förlösande målen framåt
och en stabil seger med 5-2 enligt lagkaptenen Kristoffer Lindfors, läs Kristoffers text.
Målskyttar Mattias Jönsson, Eric Skiöld, Ted Hörman, Joe (Joseph Owusu Tabiri undertecknads
kommentar) och självmål på hörna slagen av Pippo (Filip Olsson undertecknads kommentar för er som
ej känner till alla smeknamn i truppen).
En väldigt bra match från vår sida mot storsatsande Vellinge IF. Vi visade stort mod i passningsspelet
och hjälpte varandra fint under hela matchen. Bollhållaren hade flera passningsalternativ vilket var roligt
att se och nu satt även avsluten. Det stod 3-1 i halvlek och matchen slutar totalt 5-2 så det var skönt
med en seger och lite proppen ur målmässigt framåt.
Nu gäller det att bara fortsätta jobba hårt i träning och bygga vidare på detta så kommer det bli ett
trevligt fotbollsår.
På undertecknads fråga vem var premiär målskytten? Hur stor var truppen och Kristoffers svar;
Mattias J, han avslutade ett fint anfall från vår sida och slår in sin egen retur i mål, förlösande minst
sagt.
Truppen var 15-16 man stor, någon sjukdom och bortfall men större delen var tillgänglig.
F 13. Jennys text.
Lördag, strålande sol och dags för 9-manna match mot Stattena IF i Vinterserien.
Inför matchen pratar vi mycket om ordentliga bredsidor i passningar och avslut, hjälpa varandra genom
att prata med varandra och våga vara offensiva i alla lagdelar. Samt viktigast av allt: ha roligt!!!
Vi inleder offensivt och redan efter 1 min har vi satt bollen i mål. Vi fortsätter med ett högt tryck genom
hela första halvleken och tjejerna spelar fantastiskt fin fotboll och i halvtid leder vi med 6-0.
Motståndarna kommer inte i närheten av vårt mål tack vare en offensiv målvakt och stabil backlinje. Vi
vinner matchen med 8-0 och det är kul att se att det vi lagt energi på träningen ger resultat.
Vi har tidigare haft problem med att göra mål, och visst missar vi en del fina lägen men vi sätter också
bollen i situationer som är svåra.
Tjejerna spelar lugnt och tryggt och framförallt har de roligt!
Ungdomsserier.
20 februari. Reviderat indelningsförslag publiceras på www.skaneboll.se I dag. Med andra ord.
8 mars. Preliminär serieindelning (Spelprogram klar).
20 mars. Sista dag för att boka speldag och tider till alla hemmamatcherna.
1 april. Definitivt spelprogram klar för utskrift.
10-13 maj. Cuphelg och inga seriematcher får spelas.
12 lag eller 11 lag i Vårserie. Premiär 7/8 april.
10 lag eller färre i Vårserie. Premiär 14/15 april.
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Veckans enda veckobrev och inga fotbollsmatcher spelas i föreningen.
Sen brakar det lös och matcher varje helg fram till midsommar på Svalebo naturgräs eller konstgräs.
25 aktiviteter inbokade fram till seriestart och bara att maila undertecknad om träningsmatcher,
träningsläger mm innan seriestart.
Se aktivitetskalender där även domarnamn kommer att finnas närmre matchdags.
Ha en bra vecka och helg själv "flyger" undertecknad tillbaka till Sydkorea och lever ett nattliv fram till
söndag haha!
Hälsn. Staffan
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