Staffans veckorapport vecka 13

Hej Alla VAIF:are och andra läsare
Strax mars månad avklarad och nu i Corona tider en lidelse att klara av allt kring detta virus.
Undertecknad nu satt i karantän ett par underliggande sjukdomar som gjort detta. Strax under 70 år och
bara att gilla läget.
Fotbollen mer och mer ifrågasatt om det är rätt signaler att köra igång alla serier under Herr och
Damallsvenskan, Superettan samt Elitettan.
Det som var en sanning i torsdags kan vara en lögn denna vecka.
Främst Norrlandsklubbar som vänt sig till Svenska Fotbollsförbundet om att alla serier som Svenska
Fotbollsförbund administrerar ska flyttas fram.
Orsak att som i Norrland ha 25 mil till närmsta bortamatch och åka iväg med 20 spelare/ledare ger fel
signaler i dessa tider.
Ett annat skäl att en handfull klubbar är nu satta i karantän och får ej spela matcher och ej träna under 14
dagar och då återstår endast 1 vecka till seriestart.
Ett beslut kommer under onsdag eftermiddag från Svenska Fotbollsförbundet.
Även ungdomsserier är uppe till diskussion, då bland annat domarutbildning är försenad ute i
föreningarna.
Samma med dessa ungdomsserier beslut på onsdag eftermiddag.
Svår situation men också en mycket speciell händelse som gör att beslut ändras i det närmsta dag för
dag.
Vi kan bara vänta och se.
Undertecknad med 2 veckors jobb med serie läggning kan vara betydelselös och att starta upp igen
känns tungt för att uttrycka det milt.
Hörs på fredag och då har vi förhoppningsvis alla svaren.
Staffan
Matcher i helgen och redovisning från samtliga sådana.
Dam med Elins text.
Dalby/Genarp - Veberöds AIF 1 -1
En dag som startar med de mest fantastiska yttre omständigheter man kan ha för att spela en
fotbollsmatch. Strålande solsken och lagom med vind. Ovant att spela i detta väder men än dock så
underbart. Överlag gör vi en ganska bra första halvlek, även om vi tar upp en del grejer i halvlek. Så som
att ge det där lilla extra vid hemjobbet när man tappat boll, bättre rörelse för att ge spelalternativ till
bollhållaren bland annat.
Matchen var ganska tuff fysisk och det märktes också att Dalby/Genarp inte var beredda att vi skulle stå
upp så bra som vi gjorde. Denna match var nog den match som vår målvakt haft mest att göra, vilket är
bra på ett sätt. Men vi sätter oss ofta själva i situationer som bäddar för anfall från motståndarna. Vi
tappar boll i fel läge eller tar felbeslut vilket leder till att vi får en omställning på oss och ligger fel i de
positioner vi ska ha när vi försvarar oss.
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Andra halvlek fortsätter på samma som första, ett ställningskrig där vi tuffar till oss och verkligen ger
Dalby/Genarp en match och visar att vi inte viker ner oss. Tyvärr släpper vi in vårt första mål för
säsongen, på en straff som var solklar offside dessutom. Än så länge har vi inte släppt in något spelmål
vilket känns bra. Vi försöker trycka på mer framåt och fylla på med spelare i anfallen och till slut får vi in
ett kvitteringsmål på ett fint skott långt utifrån som seglar in i bortre hörnet bakom målvakten.
Vi gör en mycket bra match sett till motståndet som spelar i division 3 och samtidigt är det genomgående
samma saker vi behöver fortsätta att jobba vidare på, passning/mottagning och lite bättre kondition.
Juniorlag och Henriks text. VAIF U19 – Janstorps AIF
Efter DM matcherna var det dags för träningsmatch mot Janstorps AIF . Ett lag som fått många spelare
som under ett antal år varit i andra klubbar, ex Svedala IF& BK Olympic.
Janstorps AIF börjar klart bäst där vi inte alls är med. 0-1 kommer direkt och snart även 0-2. De skulle
dessutom haft minst en straff. Ovanpå detta drabbas vi av skador så det roterades friskt. Sista 20 min av
första halvlek stabiliseras spelet. V hamnar mer i rätt i positionerna. I andra halvlek ser det betydligt bättre
ut än i början av matchen.
Janstorps AIF har väl ett läge på hela andra halvlek medan vi har flera. Glädjande är att vi får fram
ytterback högt upp i plan när vi har boll och skapar lägen efter detta. Om vi lyckats sätta en boll kunde
matchen mycket väl svängt, men vi var inte effektiva nog.
Vi hade helt enkelt inte förberett oss tillräckligt inför matchen och mötte samtidigt ett spelsuget och duktigt
lag. Vi får ta lärdom av detta och träna på de kommande veckorna till premiären. Oroande är mängden
spelare som är borta pga. sjukdom och skador där vår försäsong blivit mycket lidande. (resultat 0-3)
P 15 med Jims rader. U 15. VAIF – Torns IF U 16 2-4
Ett av lagen spelade en träningsmatch mot Torns IF U 16. Torns IF började i ett väldigt högt tempo som
jag tror gav respekt, för det tog ca 25 min innan vi började komma in i matchen.
Överlag en bra match med många chanser för båda lagen där vi har 2-2 till slutet av matchen men orkar
inte hålla ställningarna vilket gör att Torn får 2 mål på slutet. Första 2x45 min för grabbarna, tack till de 3
06 or som var med och hjälpte till. Förlust 2-4.
Jim igen nu med P 13. U 13: VAIF – LEV06 3-0
Första 9v9 match och det var väldigt många nervösa grabbar. LEV 06 är dessutom ett väldigt duktigt lag
som vill spela fotboll med stor rörelse, så tydliga instruktioner att försöka vara bollförare hela tiden. Tycker
vi får igång ett bra spel genom hela matchen där vi skapar numerära överlägen i de flesta spelytor vilket
gjorde det svårt för LEV 06.
Dessutom hade grabbarna uppgiften att överdriva spelvändningar så vi aktiverade våra wingbacks. Det
fungerade riktigt bra och tröttade ut LEV 06 spelarna med långa löpningar. En bra första match som
slutade med 3-0 seger.
P 12 och Dennis text.
Träningsmatcher hemma mot Vellinge IF.
Idag stämde inte mycket med det vi har tränat på annat än vår uthållighet.
Vi kämpade bra och gav oss inte
Idag fick vi inte tempo i passningarna och fokus i passningarna ville inte heller sig.
Vi kämpade på hårt i båda matcherna men Vellinge petade in fler mål och hade bättre tempo i sitt spel.
Vi måste träna mer på att gå in fysiskt i närkamperna och våga äga boll tydligare
Två förluster , ena matchen med ett udda mål och den andra med två mål i nacken.
Vi tränar vidare inför nästa träningsmatch !
P 11 och Jesper.
3 timmar intensiv Coerver träning i Malmö.
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