Staffans sammanfattning vecka 11

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Vi skriver 12 mars och nu ca knappt 3 veckor till Allsvensk premiär och en vecka senare spelar Herrar A
sin premiärmatch mot Genarps IF på Romelevallen 7 april kl. 14.00, det går fort nu med andra ord.
Snötäcket på undertecknads tomt nu knappt 2 decimeter och ser gärna plusgrader hela veckan.
3 förluster i DM FÖR P 14 (2) samt 1 för P 16, men likväl nöjda tränare och Henrik Boman ansvarig för
P 14 möter 2 lag i Skåneserien och där är vi ej med vårt VAIF lag och förlust mot Kulldals FF 2-3 och
FC Trelleborg med 0-2.
P 16 förlust i Malmö med 5-3.
Herrar A mot division 3 laget LB 07 och förlust 3-0 och läs Kristoffers text där vi ej var med i första
halvlek mot ett ungt spelskickligt motståndarlag.
Börjat grovskissa på seriematcherna och vi kommer att spela ett rekord antal matcher i vår i Veberöd
och till detta längre matchtider i flera åldersklasser.
Henrik Boman med 3 x 25 minuter i DM i helgen plus 2 pauser och matchen varade i 90 minuter + 30 att
värma upp på och då tar en match ca 2 timmar.
Förstå alla att detta blir tufft och matcher över hela dagen.
Föreningen behöver inte en ny plan/planer i morgon utan en/två ny sådana redan i "går".
Tog en nostalgi tripp till Idalafältet i helgen och minns när sonen tränade där (28 år nu) i flera år med
2 stora 11 manna planer och en något mindre.
P 90 laget spelade i flera år Fruktcupen med lag från Södra Sverige boendes på Scoutstugan och
Idalagård.
En underbar tid och spela på naturgräs i mars månad ingen green, ingen Wembley men likväl gräs.
Idag har Idalafältet ersatts med 1 konstgräsplan och då förstår alla vilka problem vi får/fått och nu även
Sövde IF i träning och matchspel här och också en betydligt större verksamhet på ungdomssidan med
betydligt fler lag idag jämfört med den tiden när Idalafältet var centrum för ungdomsträning.
Ca 7 till 9 lag fler idag jämfört med den tiden vid en snabb återblick.
Förstår ej att denna planering/beslut för att föreningen ska få ett par planer till ska vara så svår att
komma fram till?
Tjänstemän och politiker på kommunen och ser svårigheter men nu har Idalafältet ej kunnat användas
av föreningen på minst 5 år, säkert fler och det känns för i varje fall undertecknad att utebliven
plan/planer ej har närmat sig ett beslut eller?
Hörs igen på fredag! /Staffan
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Sammanfattning av matcher i helgen.
P 11 i Vintermästerskapet och en härlig storseger mot LB 07.
Matchen mot LB 07 slutresultat 8-1.
Våra grabbar tog tag i spelet direkt och skapade många chanser vilken gav utdelning.
De flesta i laget hade spelat 2 handbollsmatcher på förmiddagen.
Detta märktes av då tempot inte var så högt och man gjorde bara vad som behövdes.
Många träningar har blivit inställda på grund av vädret och detta syntes men ändå klar vinst.
P 14 med 2 DM matcher och Henriks text.
Vi har spelat två DM matcher denna helg eftersom en blev flyttad från förra helgen. Även i fredags såg
det mörkt ut pga. nytt snöfall, men tack vare Mats Hommel var planen skottad. Ge honom en stor kram
när du ser honom!
Matcherna spelades enl. 3x25 minuter. Jag gillar upplägget eftersom vi kan prata med killarna
ytterligare en gång och man kan lättare prata igenom vad som funkar bra och om ev. förändringar. Bara
positivt!
VAIF-Kulladals FF
Tufft motstånd väntade i årets första match och det var 3 x25 min som gällde. Många borta pga.
sjukdom och skador men med hjälp av 3 spelare från P05 och 2 st från F04 så var vi laddade för match.
Kulladal var starkare i inledningen men vi jobbade oss in i matchen. Underläge fler ggr men ingen
hängde med huvudet. Allteftersom började vi spela runt riktigt härligt. Många fina kombinationer,
uppspel/tillbakaspel, spelvändningar och vi skapade många chanser. Vi gör en riktigt bra match och
spelar underhållande fotboll! Härlig start! Stort tack till P05 & F04 som hjälpte oss. Alla smälte in i laget
som om de alltid spelat ihop 😊! (resultat 2-3).
VAIF- FC Trelleborg
Även detta lag kommer ha lag i Skåneserien så tufft motstånd. Det märktes att matchen i fredags satt i
benen men alla bet ihop! FC Trelleborg förde stora delar av matchen där vi fick jobba mycket med
överflyttningar. Inte något som vi kunnat träna på men som killarna gjorde mycket bra! Det var inte
många klara chanser som motståndarna fick trots större boll innehav.
Vi kom inte till så många chanser men ca 7 min från slutet har vi friläge som nära resulterade. Det hade
i så fall inneburit 1-1. Istället gör Trelleborg 0-2 i sista minuterna av matchen. Återigen ett stort tack till
P05 killar som stöttade oss!
P 16 och träningsmatch + DM med Stefans text.
Vi spelade vår första träningsmatch för året igår kväll mot Staffanstorps United.
Förutsättningarna har väl varit si så där med en massa influensor/förkylningar och därmed halvdålig
träningsnärvaro.
Men killarna stod upp bra mot ett välspelande Staffanstorps United. Spelet var ganska jämt överlag men
med en viss fördel för Staffanstorps United.
Orken tröt en hel del i slutet av båda halvlekarna men som helhet är jag nöjd med spelet och
inställningen.
Vi förlorar till slut med 5-2
På söndag är det dags för DM match mot Heleneholm SK i Malmö.
DM matchen mot Heleneholms SK började inte alls bra för oss. Redan efter 1,5 minut ledde de med 1-0
och 5 minuter senare 2-0.
Det var inte mycket som stämde i vårt spel under 1:a halvlek ändå stod det bara 2-0 i paus.
Inför 2:a halvlek gjorde vi några taktiska ändringar och det gav en del energi i laget. Spelet blev bättre
och vi satte mer press på Heleneholm.
Ändå lyckas de göra ytterligare tre mål varav ett på en tveksam straff. Jobbigt läge men killarna
avslutade matchen på bästa sätt. Vi gjorde 3 mål under de sista 15 minuterna och snyggade därmed till
resultatet.
Slutresultat 5-3 till Heleneholm.
Nästa DM match är på torsdag mot Kvarnby IK i Malmö.
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Herrar A och Kristoffers text.
En tuff men lärorik match mot ett tekniskt duktigt LB07 och segern var rättvis tyckte jag. En första
halvlek där vi inte riktigt hänger med deras tempostarka passningsspel och löpningar, man märker dem
ligger längre framme och har kunnat både träna och spela mer senaste tiden. 3-0 står det i halvlek
varav 2 riktiga drömmål i vardera kryssen. I halvlek snackar vi om att alla kan göra mer, vi är inte nöjda
med varken resultatet eller prestationen. Vi går sen ut i andra och spelar bättre, vågar trycka till i
närkamperna och hålla i bollen mer än i första halvlek.
Det var ett duktigt fotbollslag vi mötte, inte konstigt de vann sin div 4 överlägset förra året och ska spela
i div 3 detta år. Vad vi ska göra nu är att jobba på stenhårt och fokuserat i träning för man får inget
gratis. Förhoppningsvis får vi även kontinuiteten och kvalitén som behövs både i träning och match då
vädret ska se bättre ut framöver.
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