Staffans sammanfattning vecka 15

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Hade en dröm i fredagsnatt om en härlig lördag och årets första knatteträning fullt med knattar och
knattor och några timmar senare Herrar A ut i premiären mot Genarps IF och tre poäng direkt, men
drömmen blev bara uppfylld till hälften och knattestarten blev i det närmsta succé och till slut var där
100 knattar och knattor på Romelevallen och plötsligt dök även tjejer i åldersklasserna födda 09-10-11
och en intern kommunikationsmiss gjorde att de kom till träning denna lördag.
Däremot förlorar Herrar A sin premiär match.
Tjejerna precis om killar födda 09/10 ska träna 2 pass i veckan på Svalebo och när nu
vår/sommarschemat läggs i veckan så kommer detta att ske.
Historiskt på många sätt med en ny Boll och Lekskola för 4 åringar födda 14 och här kom det 19
barn till träning, underbart och också för undertecknad första gången på 25 år fler tjejer än killar i en
åldersklass 10 tjejer och 9 killar och ett myller av ungar på Romelevallen.
Vad gör man inte för föreningen typ Jim och Jessica Gustafsson som bröt en härlig ledighet i
Köpenhamn med vänner och tog bilen tidigt på lördagmorgon för att finnas på plats i starten med sonen
född 14, tur var det för annars hade Markus stått där ensam.
Redan nästa lördag kommer naturligtvis Andreas Edler också att ingå i ledarteamet, Andreas var
chanslös när sonen var först ut med medlemskort haha.
Pojkar födda 13 saknade helt ledare som anmält sig och här ryckte Roger Sjöstedt samt ju då
VAIF:s ordförande Nils-Åke Stålring upp som knattetränare och sett Nils-Åke med många
arbetsuppgifter i vår förening men kan garantera aldrig som knattetränare, här saknar vi
fortfarande ledare som kan ta ansvar för denna åldersklass.
Flickor födda 13 tog Andreas Nilsson sig an denna uppgift när nu dottern debuterade i VAIF, men
Andreas redan huvudansvarig för P 05 så problem i åldersklassen födda 13 är ej löst ännu.
Undertecknad mycket nöjd med denna start och många fler tjejer än tidigare år, tack till
Jessica Sjöstedt som var huvudansvarig för årets knattestart.
Herrar A med kanonstart och 1-0 efter 5 minuter och planens yngsta spelare i Axel Petersson 15
år gör målet, Axels 3;e på de sista tre matcherna, men sen var det stopp och Genarps IF vänder
matchen och vinner med 2-1. Naturligtvis en mycket stor besvikelse för laget och föreningen.
2016 kvalade vi oss kvar. 15 poäng hemma och 14 poäng borta. Totalt 29 poäng och kval.
2017 säkras kontraktet i omgång 21. 24 poäng hemma och 7 poäng borta. Totalt 31 poäng.
2018?
2017 med en förlust hemma och som kom i 19:e omgången 8/9 och tennissiffrorna 2-6 mot
Staffanstorps United, nu redan förlust i omgång 1.
Var står laget kvalitetsmässigt/konkurrensmässigt? Svar vet ej? Några spelare in några ut, det
undertecknad hör från flera är att lagets fysiska status är förbättrad, men då ska vi nog veta att denna
status inte var bra inför säsongen och då har undertecknad uttryckt det väldigt försiktigt.
Är vi inte ett lag för mittens rike i division 4? Hoppas detta, vet ej vad laget och teamet runt laget har satt
för mål denna säsong dock?
Förlusten i premiären svider, Genarps IF nyuppflyttat från division 5 och Genarps IF är inte ett kanonlag
av teknisk kvalité, mer av ett kämpande lag och naturligtvis när Veberöds AIF står som motståndare
heltaggade.
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Liridon Rrustemaj 24 mål förra året och startar med 2 mål mot VAIF. Inga kontrakt i Genarps IF, men
Liridon är spelande ass. tränare där det redan finns 2 huvudtränare haha.
Ja en första helg och föreningen "kammar" 0 poäng, men redan till nästa helg får vi chansen till
revansch när föreningen kommer ut i 17 seriematcher.
Hörs igen på fredag!
Hälsar Staffan
PS! om en timme lämnar undertecknad Skatteverket för att se den 49:e premiären på hemmaplan för
MFF, har missat några i de yngsta åren och även när mina barn var små.
Har dock skickat en ursäkt till MFF för detta och ursäkten är accepterad haha.
I kväll kollar undertecknad extra på förmatcherna med VAIF i spel. Ha en underbar kväll på Stadion alla
familjerna till spelarna. Ni är 100 från Veberöd!
Sammanfattning från 3 seriematcher samt cupspel i helgen.
Herrar A och Kristoffer Lindfors rader.
Det var ett besviket lag efter premiären i helgen, speciellt när vi fick en stark öppning i matchen med ett
tidigt mål och bra spel. Vi åker på en omställning i mitten på första halvlek som leder till deras kvittering
och 1-1 står det i paus. I halvtid känner vi att vi kan lägga i ytterligare någon växel och vi vill såklart ut
och vinna matchen. Med halvtimmen kvar får vi dessvärre ett drömmål emot oss där ett skott från 25-30
meter letar sig in i ena krysset. Vi fortsätter jobba på och trycker på för en kvittering, har ett par bra
lägen som är nära att resultera i mål men tyvärr får vi inte med oss resultatet vi hade hoppats på. Det
finns inga genvägar här, det är målen som räknas och vi kommer fortsätta kämpa och jobba på stenhårt
i träning och komma ut taggade till nästa match.
P 14 med Henriks text.
I söndags var det seriepremiär för P04 borta mot Staffanstorp United. Underbart vårväder! Tyvärr
många borta men Elin från F04 & killar från P05 kunde hjälpa oss. Precis innan avspark anslöt 4
spelare från P05 efter sin seriepremiär, vilket gjorde att vi kunde spela matchen.
I DM matcherna (mot tufft motstånd) hade vi svårt att komma längre fram i plan och skapa målchanser
så ett mål i denna match var att komma till fler målchanser. Vi börjar bra och redan i första minuten har
vi ett avslut i ribbans underkant som studsar på mållinjen, men oturligt nog inget mål. Staffanstorp har
snabb och fysisk forward som via omställningar gör 2 mål i första halvlek. Därefter gick luften ur killarna.
Vi var inte först på någon boll, blev avvaktande samtidigt som Staffanstorp med sin snabbhet straffade
oss. Vi hade visserligen ytterligare en boll i ribban och ytterligare chanser men det vill sig inte. (resultat
6-0).
P 13 med Andreas text.
Premiärmatch borta mot Klågerup i 9-mannaserie i söndags. Kändes som att killarna var lite nervös,
syntes i spelet också då onödigt många passningar missades lite för enkelt. Offsidespelet klarade vi inte
så bra heller, både offensivt och defensivt har vi mycket att jobba på. Inte så konstigt, fortfarande rätt
nytt för oss. Dessutom gäller offside först från retreatlinjen, mycket nytt att hålla reda på, både för
spelare, tränare och domare.
Periodsiffror: 0-0, 1-1, 2-0 (skotten räknade vi inte…). Förlust i en ganska jämn match utan skönspel
P 08 med Jims och Jessicas rader.
Idag åkte vi till Lunds BKs kickoff med två lag. Härlig inramning i en välorganiserad cup, härligt väder
och trevligt motstånd. Vi blev också bjudna på show av europamästaren i freestyle och Janne Möller
hade även målvaktsskola.
Vi spelade totalt 6 matcher mot Partille från Göteborg, Husie IF, Arlövs IF, Uppåkra IF, Bunkeflo FF och
Lunds FF.
Överlag hade vi ett mycket bra spel och killarna hade en bra inställning vilket man ser i spelet. Ett bra
genrep, vinst i alla sex matcherna med rätt klara siffror. Nu ser vi fram emot seriepremiären nästa
vecka.
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