Staffans veckorpport vecka 11

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Åter en av många fotbollshelger är över och ömsom vin och ömsom vatten som alltid. 3 DM matcher, 2
förluster 1 vinst. Likväl är både P 14 och P 16 med in i 3;e omgången för att kunna avancera med en
andra plats i respektive åldersklass.
Direkt avgörande matcher på söndag i P 14 i matchen mot Torns IF båda på 3 poäng. Samma scenario
för P 16 i mötet mot IFK Klagshamn båda på 3 poäng. Matcherna på konstgräset kl. 11.00 samt 14.00.
Däremot är juniorlaget utslagna efter förlust med 1-0 mot GIF Nike.
Herrar A
Mail till Kristoffer i fredags, lagkapten för A-laget om att det var nu dags att sätta försvarsspelet efter 8
insläppta på 3 matcher och i lördags väntade Vellinge IF borta. Slutresultat 7-5 till Vellinge IF?????
Skrev till Kristoffer i söndags att vi är väl överens att försvarsarbetet satt väl ej? Haha! Läs Kristoffers
text nedan.
Bra när det nu kom fler målgörare än Bresnik som gjorde 1. Nyförvärvet Carl Stockwell från Tomelilla IF
gör ett inhopp i andra halvlek och 3 mål Mattias Jönsson 1 mål
Nu väntar Lunds SK på fredag på Svalebo.
Ny provspelare i kväll med ett fint CV!
Kom ner och kolla!
Ungdomsserier.
Full planering på alla seriematcher och nu upplagda per helg och dags för finplanering med dag o tid för
samtliga matcher. Föreningen är jättestor och 208 matcher som ska spelas i vår hemma o borta.
"Flaskhalsen" i år att klara av alla matcher i 11 mot 11 och 9 mot 9 som ska dömas av våra u-domare
som är 5 till antalet. Detta kommer att bli tufft!
Tack för mail där motståndarlaget haft önskemål om matchdag typ vid påskhelg, skolresa mm, bättre nu
än efter programmet är fastställt.
7 lag som inte spelat någon träningsmatch ännu (räknar ej lagern i Löddes knatteserie) som startar först
i slutet av april månad. Välkomna med önskad tid för träningsmatcher!
Dansgalan.
Biljetter säljs och matbiljetter också och nu har undertecknad fått kontakt med det eventbolag som ska
arrangera galan detta år och känd profil i Lunds kommun och ägaren till Harrys i Lund Stanly som har
minst 1 000 idéer om vad som ska göras för att locka hit stor publik!
Återkommer lite senare i månaden med text kring detta! Kom ihåg varje biljett som säljs av VAIF ger bra
ersättning. Biljetter finns idag på de båda bensinmackarna i byn. Än en gång ett annat koncept nu
jämfört med tidigare dansgalor i Veberöd.
Knatte.
Infoblad som stoppas i kuvert antal 360 sådana tar tid. Tack Amanda för din insats! Frimärke på och nu
väntar vi bara på alla adresser som beställts.
Utskick 25 mars och fortfarande inga ledare i födda 15 och kanske vi får avvakta ett år till med denna
åldersklass?
Skicka inbjudan till 95 knattar/knattor och inga ledare är inget önskescenario!
Uppstartsmöte 13 mars i Löddeköpinge och deras knatteserie.
Vi hörs igen på fredag och här kommer en hel del texter från helgens matcher.
Staffan
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Herrar A med Kristoffers text.
Det var en riktigt Hawaii-match i lördags mot seriekollegan Vellinge IF som lämnade mer att önska från
båda lagens försvarsspel, men med en desto bättre offensiv. Det var en match som präglades av väldigt
stark vind, en del regn, hagel och även lite solsken. Det var så pass illa ett tag att domaren fick avbryta
några minuter under första halvleken för att haglet tillsammans med den hårda vinden gjorde att man
knappt kunde ha ögonen öppna, svårspelat var ordet.
Kort och gott så var det ingen bra prestation från vår sida, vi bjuder återigen på för enkla mål och tappar
boll i "fel lägen" där vi åker på farliga omställningar som straffar oss. Vår offensiv har tidigare haft svårt
men det släppte rejält idag med flera olika målskyttar vilket är positivt och något vi tar med oss. Vi har
fortsatt saker att jobba på och kommande veckor blir viktiga ur ett taktiskt, mentalt samt fysiskt
perspektiv. Vi har en viktig match hemma nu på fredag där två gamla VAIF-bekantingar i form av Nehar
och Joe återvänder till Veberöd med sitt Lunds SK. Nu knyter vi alla näven, vänder blad till en ny vecka
och behöver all stöttning vi kan få av VAIF-familjen!
Juniorlaget och Bengts text.
Blev förlust med 1-0 mot GIF Nike.
Ett rättvist resultat om man ser till chanser och bollinnehav.
Men killarna gjorde en mycket bra kämpa insatts och vek inte ner sig...
Fick ett antal svar både positiva (flest) och några vi måste jobba mer med.
Coach!
PS! Ska även ha med oss att detta var första matchen för i år.
P 16 med Henriks text.
I andra matchen i DM väntade Heleneholms SK på bortaplan. Tycker att killarna snabbt tog initiativet i
matchen och (med hjälp av medvinden?) tog grepp om matchen. Kändes tryggt bakåt och vi skapade
en hel del framåt. Allteftersom började killarna vända spelet och spela mer och mer genom
innermittfältare som kom ner och mötte boll. Helt rättvist hade vi ledningen efter första halvlek, som
dessutom kunde varit större. I andra halvlek skapar vi ännu fler chanser än i första. Delvis för att
Heleneholm flyttade fram mer folk men också då tröttheten slog till och vi fick mycket ytor i
omställningar. Kändes tryggt fram till ca 15 min kvar då de får reducering. Blir oordning en stund innan
vi utökar ledningen. Helt rättvis seger. (resultat 1-4).
F 15 och Jennys rader.
Då var det äntligen dags för 11- manna träningsmatch för F15 mot T Hällestad IF. Ett minst sagt
omväxlande väder med allt från sol till regn och snö. Spelmässigt var det ungefär lika skiftande från
vågspel till stillastående titta på fotboll. Vi börjar bra med fint passningsspel och målchanser sedan
slutar vi arbeta i försvarsspelet och Hällestad är grymt effektiva med 3 mål på 6 chanser. Sedan tar vi
tag i det igen och kvitterar precis före halvtid. Andra halvleken är vi betydligt bättre, vi ligger thightare i
alla positioner och gör ganska tidigt ett mål till. Vi gör några enkla misstag och Hällestad petar med lite
tur in 2 mål till. Vi missar en straff innan vi fastställer slutresultatet till 3- 5. En jämn match och bra
inställning från alla tjejerna, några bitar kvar att arbeta med men många positiva insatser idag!
Vi ser redan framemot nästa träningsmatch på lördag mot Anderslövs F 16.
P 14 med Andreas text.
Två matcher i helgen:
Träningsmatch mot Lilla Torg i lördags, kul blandlag då vi lånade in spelare från både P 06 och P 04. Vi
spelade lugnt med bra passningsspel, utnyttjade våra chanser bra och vann med 5-2. Tack för hjälp till
alla lån!
DM mot GIF Nike i söndags, tufft motstånd då de spelar i bästa Skåneserien. Vi kämpade på hela
matchen och gav inte upp trots ett par baklängesmål. Förlust 2-5 men bra avslutning på matchen ger
förhoppning inför nästa helgs hemmamatch mot Torns IF, som blir helt avgörande för avancemang.
P 12 med Marcus text.
Då var 7-manna igång på riktigt 2019!
Gya Cup i Eslöv där 5 matcher spelades.
Vi fortsätter på den inslagna vägen att släppa in väldigt lite mål, den blev det 0 i protokollet efter 5
spelade matcher.
Vi börjar få ett tålamod i speluppbyggnaden och slår inte bara iväg boll. Målvakten är betydligt mer
delaktig i spelet, denna gång rörde de bollen mer med fötterna än med händerna.
Framåt blev det 14 mål och bud på en hel del till. Bra passningsspel samt att vi vågar ta skott utifrån
ligger bakom dessa mål.
Vi tar med oss 5 vinster hem till Veberöd efter denna helg!
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P 11 med Jims text.
IFK Klagshamn
Vi tar tag i matchen från början och får igång ett väldigt fint passningsspel och positionsspel i alla våra
lagdelar. Detta resulterar i många fina lägen där vi gör många mål. Vi lyckas även med att pricka
stolpen och ribban flertalet gånger. Vi vinner matchen rättvist med 5-1.
Sjöbo IF
I början för vi matchen och får igång ett bra passningsspel men i andra perioden tar vi inte våra
löpningar vilket ger Sjöbo stora ytor som de utnyttjar. I sista perioden orkar vi inte komma upp i press då
många av våra spelare är trötta. Sjöbo vinner matchen med 4-2.
P 10 och Joakims text (ville ha en mer lågmäld text än de Jesper brukar leverera haha).
Match mot Mjällby AIF och det blev en stentuff drabbning!
Efter mötet i höstas mot Mjällby AIF samt även matcher mot Rosengård och Malmö FF har vi pratat
mycket med att stå upp mot mer fysiska lag, vara aggressiva samt jobba hårt med att vara spelbara för
att kunna ha många alternativ i anfallsspelet.
Detta blev nyckeln till en mycket bra match från vår sida där vi inte lät Mjällby AIF komma till särskilt
många avslut samt att vi skapade många målchanser och mål
Killarna visade upp ett mycket stort hjärta och inställning i denna match.
Lågmäld Joakim men undertecknad skriver 7-2 till Veberöds AIF!
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