Staffans inför helgen 11-13 maj

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Kunde inte låta bli det blev ett veckobrev även denna fredag.
Naturligtvis efter den glädjande segern för Herrar A borta mot Janstorps AIF med 4-2 och den tredje
raka segern.
Känner som en VAIF:are stor glädje och stolthet hur tränarteamet, lagtruppen tagit sig an matcherna
efter den bedrövliga inledningen med 1 poäng på 3 hemmamatcher i de tre första omgångarna, visar
stor moral enligt undertecknad och hållit ihop truppen och kört på.
Läs när Magnus Persson idag drar igång träningen i MFF i dag, hur kul är det på en skala mellan ett
och tio?
Vad händer i den närmsta framtiden i MFF?
Kan konstatera att Daniel sitter säkrare i Veberöds AIF än Magnus Persson i MFF haha.
Har lämnat min biljett till bortamatchen mot TFF på söndag till barnens kusin.
Poängförlust på Vångavallen klarar inte undertecknad av, kan bli hjärtsnörp.
Tillbaka till Herrar A och nu lyft i tabellen och vi kan för stunden titta lite upp också.
En glad Daniel som lämnade följande matchrapport efter matchen igår efter undertecknads
grattis till honom.
Stort tack!
TRE nya goa poäng!
Exakt identisk matchtrupp som sist med samma start 11a. Lite upp till bevis för killarna idag, ger
kontinuitet resultat eller hade vi tappat fotfästet efter två raka vinster? Svar, alternativ 1! Vi tar direkt från
start tag i taktpinnen och redan i min 3 får vi en frispark som kapten Lindfors (pris som matchens
spelare!) läckert bågar in i krysset och 0-1. Vi fortsätter övertyga men Janstorps AIF gör matchbilden
ganska ryckig med sin spelidé, läs saknad av sådan. Motståndarna var mer intresserade av slumpen än
något organiserat. Ibland 5-5 formation och ibland 4-6 etc. svårt att förhålla sig till oavsett. Vaif fortsätter
vara spelförande och när Jaif får boll skickas det långt. Återigen riktigt bra uppoffringsspel i och mellan
lagdelarna vilket gjorde att allt kändes tryggt. I matchminut 29 får vi åter en frispark och fasta situationer
var koden för dagen. Vigge R bombar frisparken i muren och på egen retur trycker han in 0-2. Tyvärr
börjar vi agera lite nonchalant efter det målet och vi är inte i stånd till att tappa fokus, det straffar sig. Så
vilken känsla då när Mattias J i min 40 sätter 0-3 på assist från Joe T, härligt och motståndarna går på
knäna av frustration och orkeslöshet. Dock så spelar nonchalansen oss ett spratt bara tre minuter
senare där Jaif får till en reducering 1-3 från ingenstans, en KLAR SEKVENS AV UNDERPRESTATION
vilket ger dem lite luft under vingarna till andra halvlek. Onödigt!
Vi stannar ute i skuggan under halvleken, värmen var påtaglig. Lugnt och metodiskt går vi igenom tänkt
händelseförlopp inför sista 45 min. Alla var överens, full fokus och lite korrigeringar i de tekniska
direktiven. Tyvärr går det tydligen in men även jäkligt snabbt ut öronen på killarna då vi klumpigt bjuder
in Jaif i matchen i minut 50, straff. Dock löser Oskar A situationen med en räddning och returen slås
undan av en vit-svart. Matchavgörande? Viktigt i alla fall!
Bara 6 minuter senare så ”punkterar” Vigge matchen med 1-4 målet på assist från Maciej, härligt. Efter
detta blir det Hawaii deluxe och kaos i bägge lagens organisation utspelar sig. Motståndarnas fokus
ligger på domarteamet och här ska Vaif lirarna ha en eloge för att bibehålla kylan vid kritiska situationer.
Ställningskrig hela vägen med viktiga första, andra och tredjebollar på spel. Tyvärr blir det lite nerv i
matchen då motståndarna, återigen efter slarv, får till en reducering 2-4 i min 75. Vaif gör under andra
halvlek fyra byten för att försöka bibehålla rytmen men den oorganiserade matchbilden var
svårbemästrad. Utan att nå upp till tidigare nivå i prestation så vinner vi dock fullt rättvist och sången
dånar ända ner mot Ystad.
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Tredje raka är givetvis respekt, ok resultat idag men prestationerna vid motståndarnas reduceringar
undanbedes. Summa summarum, stabilt och tryckt men vi kan bättre. Nu gäller det att inte tappa
fotfästet utan målmedvetet fortsätta med hårt arbete för att bibehålla vinstraden. Trevlig helg alla
VAIF:are och återigen stort massivt tack till SAMTLIGA som kom och stöttade. Härligt! Forza Vaif!
//Coach
Lagkaptenen Kristoffer med följande text.
Bortamatch mot Janstorps AIF på Kämpavallen och vi var väldigt taggade och fokuserade inför
matchen. Vi visste det skulle bli en fysiskt och tuff match i det varma sommarvädret men det är något vi
kan hantera. Vi lyckas göra två mål första 20 på fasta situationer som ger oss vind i seglet, vi knoppar
även in 3:an av bara farten. Dessvärre får dem in 3-1 precis innan paus men det var en väckarklocka för
oss inför andra halvleken. Början av andra halvleken blir till stora delar ett ställningskrig med några ströchanser för båda lagen fram till dess att vi åker på en straff som vår duktige målvakt Oskar läser rätt
och fint räddar. Det visar sig bli en väldigt matchavgörande situation. Kort därpå gör vi 4-1 och matchen
känns punkterad, trots att de lyckas få in ett mål på slutet och slutresultatet skrivs till 4-2.
Vi är väldigt bra just nu, 3 raka vinster och 4 matcher utan förlust i rad. Laget känns mer och
mer samspelta och när nu väl effektiviteten höjts blir vi väldigt farliga och svårslagna. Det är även viktigt
med en stark bänk samt duktiga spelare utanför truppen. Detta behövs under en lång säsong och gör
att alla måste vara på tårna i träning och match. Nu tar vi en skön långhelg innan nästa veckas träningar
och fokus skiftar mot Hjärsås/Värestorps IF.
Även ett stort tack till supportrarna som tog resan ut och hejade fram oss till seger!
Ungdomslag.
Lite bättre kontroll nu och i varje fall en 4 till 5 tjejlag i Tjejcupen i Staffanstorp.
Våra duktiga killar födda 08 i Nordens största cup för 10 åringar och Halör Cup i Höllviken.
Börjat jättebra med tre vinster och gruppetta efter segrar mot Vellinge IF, HIF samt IFK Klagshamn och
nu vidare tillsammans med 28 gruppsegrare till A-spel och idag matcher mot tre andra gruppsegrare i
Hekla från Danmark, Husie IF samt IF Lödde. Koras ju ingen segrare längre men alla gruppsegrare går
vidare i slutspelet och till sist match för lag som vunnit allt.
Halör Cup fick ingen dispens för att tävla med 10 åringar, räckte ej med nordiskt motstånd och idag är
det endast Gothia Cup i Sverige som får spela med de "gamla" reglerna med gruppspel och slutspel och
kora vinnare, ej helt överraskad att Gothia Cup klarade sig med alla dessa utländska lag.
Finns säkert något VAIF lag till som spelar i helgen och återkom gärna med text efteråt.
Knatte.
6;e lördagen i morgon och passerat mer än halva vårsäsongen och från 80 till 95 anmälda och betalda
medlemsavgifter börja nu siffran strax närma sig 110 sådana anmälningar/betalda.
Fantastisk siffra och kommer säkert att till sist bli rekord i föreningen ett annat rekord är nu satt och
F 13 (5 åringar på tjejsidan och redan 13 till antalet) och den i särklass största tjejklassen som
undertecknad upplevt under 25 år i föreningen.
Med dessa ord avslutas fredagens utskick och lycka till med cupspelet som pågår hela helgen och på
lördag väntar Hjärsås/Värenstorp IF för A-laget.
Hälsar Staffan
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