Staffans inför helgen 13-15 april

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Ännu en helg väntar på oss och vi skriver 14-15 april och nu kommer även damserierna igång i Sverige.
Föreningen ut på bred front och inblandade i 16 matcher (F och P 13 står över) och nästa helg börjar
även IF Löddes knatteserie och våra 5 lag där.
Herrar A mot VMA IK som fortfarande ej har någon spelbar plan utan matchen flyttad till Veberöd och
nu gäller snabb revansch för att inte hela året ska bli ännu en gång en nagelbitare med måste matcher
stup i kvarten efter sommaruppehållet.
Detta tog undertecknad upp som en fundering för mig själv ej för att tända fyr i någon brasa, men här
kom det faktiskt flera mail från er med alla möjliga funderingar.
Är truppen överskattad om vi inte ens kan etablera oss som ett mitten lag i division 4 var den vanligaste
frågan?
Blev faktiskt ställd av frågan och funderade är frågan befogad?
Daniel ny som tränare och 1 match har spelats av 22. Vet också att truppen har ökat sin fysiska status,
men än en gång från en mycket svag fysisk sådan och än en gång är detta skrivet i stor försiktighet
kunde skrivits betydligt brutalare.
Truppen i år precis som de 2 senaste åren har minst ett dussin spelare med spel i division 3 på sitt CV,
men har svårt att övertyga om denna kapacitet. Varför?
2016 9 poäng efter 13 omgångar och på nedflyttningsplats, 20 poäng på de sista 9 matcherna gav till
slut en kvalplats. Vinst mot Södra Sandby IF.
2017 med 57 gula och 8 röda och då får man problem att bara överleva i serien.
Vinner två matcher på rad 1 gång säsongen 2017.
Snittet per match de två senaste säsongerna och 44 matcher är 1,33 poäng per match och då är man
inblandad i bottenstrid alltid.
3 poäng i morgon mot VMA IK bara detta som gäller.
Daniel mailar följande tupp till lördagens match hemma mot VMA IK. kl. 15.00 och konstgräset.
Oskar Axberg Lindahl (MV), Hampus Ekdahl (MV), Kristoffer Lindfors (K), Joseph Owusu Tabiri, Alvaro
Olguin Maldonado, Philip Olsson, Wale Samuel Idowu, Markus Larsson, Alexander Moberg, Viktor
Rosberg, Axel Petersson, Edwin Song Yuh, Mattias Jönsson, Mateusz Wieczorek,
samt André Wihlborg.
Ut från matchen mot Genarps IF. Axel Rosberg, Hugo Lindelöf samt Eric Skiöld.
In mot VMA IK. Mattias Jönsson, Mateusz Wieczorek samt Edvin Song Yuh.
Knatte.
Andra lördagen och frågan är, kommer lika många denna lördag och fanns intresset för fotboll hos alla
ca 100 killar och tjejer?
Svar hoppas och i varje fall flera som mailat om att de av olika anledningar ej fanns på plats den första
lördagen.
Alltid lika spännande att se och följa utvecklingen och hur många vi är till sist?
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Ungdomsdomarutbildning.
Två kurser nu genomförda i Veberöd med utbildning för 5 och 7 manna spel.
1 kurs i Södra Sandby för 9 och 11 manna fotboll.
Ett jättestort intresse för att döma 5 och 7 manna och fler som behöver gå utbildning för 9 och 11
manna fotboll.
Ny kurs innan höstspelet börjar är nödvändigt för att få fler att döma 9 och 11 mannafotboll.
MFF-AIK.
En tuff premiärmatch och oavgjort 1-1. Rättvist, ja enligt undertecknad.
Norra Stå Malmös största supportrar och också deras största kritiker och detta fick Franz Brorsson
känna på och allt att läsa på olika forum.
Endast vit eller svart som gäller inget mellanting.
Våra spelare på plats men mail från Anette om rädsla från tjejerna och den svarta otäcka rök från AIK
supportrar var hemsk och full förståelse att detta upplevdes jobbigt.
Håller också med dig Anette att ha familjeläktarena bredvid bortasupportrar är inte bra för att uttrycka
det milt.
Har redan varit i kontakt med MFF och även om MFF är arrangör har de jätte problem med dessa
insmugglade bengaler som polisen räknade till 142 st.
I dag finns nog ingen lösning på detta problem för då måste alla visiteras och kläs av och detta tror
undertecknad ingen vill uppleva.
Ut och kolla fotboll och i Veberöd på Svalebo spelas 9 matcher redan i kväll F 14 på naturgräs och på
konstgräset har Sövde IF sin premiärmatch.
Sonen debuterade i Sövde IF förra helgen med en bortaseger mot Borrby IF med 1-0 efter en
träningsmatch för laget och hela 6 träningar genomförda på försäsongen vet ej om man ska skratta eller
gråta faktiskt.
Väljer ni hemmet i kväll spelar GIF Sundsvall hemma mot MFF kl. 19.00 hälsar Staffan.
PS! ingen träning på naturgräs nästa vecka, nytt besked fredag 20 april. Däremot matchspel på
Svalebo naturgräs redan från denna helg.
Herrar A mot Södra Sandby IF nästa helg och konstgräs som gäller och vi kan tvingas flytta matcher
även nästa helg, kollar i lugn och ro i helgen.
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