Staffans veckorpport vecka 10

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Tisdag 5 mars och nu är det full rulle för undertecknad och säkert för många fler i föreningen.
Mycket att fixa i skrivande stund. Uppstartsmöte i kväll för Knattegruppen som leds av Jessica Sjöstedt
med undertecknad strax bakom haha.
I år för första gången på 3 år alla 4 åldersklasserna på plats på Romelevallen om lördagar plus Boll och
Lek födda 15, men inga som anmält intresse av att hjälpa till ännu. Hör av er, ni kommer inte att bli
besvikna på detta uppdrag!
Ansökan om adresser godkänd av Spara!
350 adresser kommer och störst är åldersklassen födda 15 med hela 95 namn! Lägst 85 namn och
känns som fler än tidigare år.
131 knattar/knattor med 2018 och då inräknat 10 som ej tränade på Romelevallen. Vi blir fler i år med
stor sannolikhet!
Åldersklasser 11, 12, 13, 14 samt Boll o Lek 15!
Alla serier lottade och som undertecknad skrev tidigare att dessa kommer ut tidigare för varje år.
En grannlaga uppgift att "sätta" matcher för 22 lag. Herrar A redan klar.
Ska vara klart senast 20 mars.
Trång sektor med 5 serier i 9 mot 9 som likväl tar upp en hel plan.
Önskemål från undertecknad.
1. Spel i 9 mot 9 även på naturgräset.
2. Fler u-domare på spel 9 mot 9 önskas.
Viktigt för stunden är att ni som är kontaktpersoner för respektive lag stannar till på Romelevallen och
kollar era postfack!'
Gärna onsdagskvällar när Eva är på kansliet.
Finns en hel del aktivitetskort som ska skrivas på i pappersform som ligger i era postfack.
Alla födda 10 (9 år) i år ska lämna in en blankett som är utdelad för att bli registrerad i Fogis innan
seriespelet drar igång.
Födda 04 ska ha licens via Svenska Fotbollsförbundet innan tävlingsmatcher börjar.
Fotboll.
En brokig helg med DM matcher 2 st träningsmatcher samt inomhus cupspel i Sjöbo och Sparbanken
Skåne Cup.
Herrar A förlorar även sin 3:E träningsmatch denna gång mot division 3 laget GIF Nike med 1-3.
Mina "ögon" på plats mailar den bästa matchen i år, men tyvärr grova individuella misstag i försvaret
leder till både 0-1 samt 1-2 och till slut även ett kollektivt misstag 1-3.
Naturligtvis inte bra att i varje match släppa in 2 till 3 mål och många av dessa på grund av misstag,
slarv mm.
Svårt att vinna matcher med att lämna dessa handikapp.
Bresnik Rustemaj värvad för att ersätta "Vigge" som målgörare och inget att klaga på honom. 3 mål, 1 i
varje match säger allt, men fler måste visa sig i målprotokollet, då laget endast gjort dessa 3 mål så här
långt!
Till helgen väntar Vellinge IF borta och också årets första motstånd när seriepremiären spelas
söndagen 7 april kl. 13.00 i Vellinge!
En månad dit nu går det fort med andra ord!
Kristoffer bortrest i helgen som gick. Mailar om att det är nog dags att spela in ett lag till seriepremiären.
Inte samma lag i några av dessa 3 träningsmatcher, flera nya spelare och flera som spelat på ovan
plats med alla sjukdomar framförallt men nu börjar hälsoläget bli allt bättre.
1 av 2

Vellinge IF borta, Lunds SK hemma, IFK Klagshamn hemma, Tomelilla IF borta sen är det seriepremiär!
Sammanfattning från helgens spel.
P 16 och Henriks text från DM matchen hemma mot Staffanstorps United.
Som du ser så kom 3 spelare från Sjöbo förra året. Fantastiska killar som kom in i guppen snabbt och
det känns som de spelat med oss sedan länge! Inför årets säsong har 3 killar kommit från Dalby GIF.
Kul att 6 killar inom loppet av 2 år sökt sig till Veberöd, när deras egna lag slagits ihop med andra
åldersgrupper/lagts ner.
DM match: VAIF U 16 – Staffanstorp United
Vi ställer upp med kombinerat lag av killar födda -03 & -04 i årets DM. Svårt motstånd väntade i första
matchen genom Staffanstorp United som kommer att spela i P16 Skåne Grupp A. Som förväntat mötte
vi ett spelskickligt Staffanstorp som dessutom har flera spelare med spetskvalitet. Trots att killarna
skulle ta till sig ett nytt spelsystem så låg vi bra i positioner, främst under första halvlek. Det blev mycket
löpning utan boll men generellt sett flyttade vi över bra. Dock så straffar Staffanstorp oss obarmhärtigt
med lite längre bollar som slås med bra precision. Under matchen skapar vi en handfull bra lägen och
tycker vi är värda att göra minst ett mål. Men Staffanstorp är verkligen ett nummer för stort och styrde
matchen fullständigt. (resultat 0-6).
P 14 med Andreas text från cupspel i Sjöbo samt DM match.
Vi spelade cup i Sjöbo i fredags med två lag. Båda vidare till kvartsfinal där det tyvärr tog stopp.
Uddamålsförluster mot de lag som till slut gick till final, surt för stunden men nöjd med insatsen totalt
sett.
Första DM-matchen i söndags mot Harrie FF. Hamnade i underläge 0-2 efter första perioden, kvitterade
i andra och vände till seger 3-2 i sista!
Fantastisk inställning hos killarna, mycket kamp och allt bättre spel ju längre matchen varade.
P 13 och cup i Sjöbo med Rickards text.
Cup i Sjöbo för P 06 där vi ställde upp med två lag. Vårt ena lag åkte tyvärr ur gruppen på målskillnad
efter en delvis stökig match mot LB 07 där domarna tyvärr tog ett tidigt felaktigt domslut som
resulterade i ett baklängesmål, samt dömde bort ett mål från oss som vi ansåg var inne. Efter detta
tappade våra killar tyvärr humöret och lyckades inte hålla uppe spelet.
Vårt andra lag slog LB 07 i gruppen (slutsegrarna), slog ut Kvarnby IK med 2-1 i en välspelad
kvartsfinal, men tyvärr förlorade vi semifinalen mot Kvarnbys andra lag med 1-0 i en väldigt spännande
match. En förlust är såklart alltid tuff och tråkig, men det kändes likväl "bra" att vi förlorade mot ett
välspelande lag med sjysta spelare och trevlig ledare. Vi får ta guldet nästa år istället.
P 09 med Jespers text efter två träningsmatcher i helgen.
Två tuffa matcher för oss i helgen. Först ut på lördagen var det mot duktiga FC Rosengård och på
söndagen mot Kvarnby IK. Mot Rosengård var det som vanligt mellan oss högt tempo och tuffa dueller
men schysst. Under bägge matcherna så hade vi högt bolltempo, bra passningsspel och massor med
snygga mål. Under 2 matcher hade vi en målskillnad på 13-8.
Vi provade återigen ett nytt spelsystem i söndags. Killarna var lite ovan med det men kom efterhand
mer och mer in i det. Bra jobbat killar. På söndag är det en ny spännande match, mot Mjällby AIF på
Svalebo.
Saknas någon text, skicka den så tar vi med detta på fredag!

Hälsn. Staffan
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