Staffans veckorpport vecka 19

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Tisdag 7 maj och en av vårens alla fotbollshelger är över och just nu spel fre.-lör.-sön och träning alla
andra dagar i veckan.
Från 18 matcher denna helg som gick in en än större fotbollshelg och fre.-lör.-sön med hela 26 matcher
och alla 23 lagen i föreningen ut i spel förutom 2 lag i P 8 som spelar först nästa helg och denna helg 3
lag i IF Löddes knatteserie som spelar 2 matcher vardera. P 7 lag Svart och Vit samt F 8/7.
Herrar A vinner sin 4;e match på rad och 12 poäng som ingen kan ifrån oss och kan betyda mycket om
skador och annat gör truppen än färre än idag framförallt i höst!
19 spelare i seniortruppen och om inget händer i veckan finns alla 19 spelare till förfogande för första
gången denna säsong när Tommy på torsdag tar ut truppen mot Dösjöbro IF och matchen på fredag
kl. 19.30 på Romelevallen.
5 matcher spelade och 8 matcher kvar av vårens spel. Serien vänder och matcher mot Vellinge IF samt
KSF Kosova som vi hinner möta två gånger innan sommaruppehåll.
32 poäng efter 13 omgångar 2018 är svårslaget, men gärna typ 25 poäng denna vår är med beröm
godkänt!
Statistiskt 29 poäng för att undvika negativt kval de sista 5 åren.
Ungdomslagen.
Betydligt fler vinster än förluster denna helg och något så märkligt som att båda våra 2 lag i P 14 spelar
båda oavgjort. 4-4 samt 6-6! Offensivt men försvaret något sårbart denna helg haha?
P 16 vinner sin 2 match på rad och en nöjd "Jalle".
P 14 fortfarande i serieledning efter 4 omgångar och 10 poäng.
P 12 4 vinster och obesegrade dock ingen serietabell.
Knatte.
Många i träning i lördags när alla åldersklasser var i träning!
Nu gäller det att få alla spelare inregistrerade via hemsidan och ta bort spelare som ej finns i träning i
år. Tuff uppgift framförallt i de yngsta åldersklasserna där spelare kommer och går.
Dansgalan.
Plötsligt lite bättre tryck på försäljningen i Veberöd och framförallt till lör. 25 maj för stunden. 200 biljetter
för Grill buffé kvar för stunden och denna kväll blir det många i lokalen. 1 300 biljetter sålda idag!
Sammanställning av helgens alla matcher och då menar undertecknad ALLA matcher som
spelats!
Hörs på fredag!
Hälsar Staffan
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Herrar A med Tommys text.
Borta match mot ett av seriens bästa lag, och på konstgräs skulle bli en tuff utmaning för oss. Till denna
match så hade jag flyttat upp Filip på mitten med Alvaro, och Ted startade på sin vänsterback plats
annars så körde vi på som matchen innan med samma elva. Limhamn är nog det lag som värvat mest
och med många namn kunniga spelare till sitt lag i år. Ett lag som är jättebra hemma på sitt konstgräs
med sitt snabba passningsspel och duktiga offensiva spelare. Detta visade sig också framför allt den
första halvtimmen då vi knappast hade något anfallsspel mot dem, utan fick mest inrikta oss på
försvarsspel. Limhamn skapade en del farliga läge mot oss, men med tur och skicklighet så höll vi
nollan och Johan i målet var strålande bra matchen igenom.
Fotboll är inte alltid rättvist men i den 28 min får vi en frispark utifrån (ca 25m) som Kristoffer slå in i
straffområdet och där Calle på ett mycket snyggt sätt nickar in 1-0 till oss. Efter detta så får Limhamn en
straff i den 34 min där Johan missbedömer en utrusning och tar både boll och spelare, och det var inget
och snacka om. Straffen som de slår är inte hårdare än att Johan läser av den och greppar den direkt,
så fortsatt ledning för oss. Detta står sig till halvlek och vi gör ett byte där Agge går ut efter lite känning i
vaden och Hugo kommer in och gör en 100 % insats som vanligt. Kan se lite tråkigt ut när vi spelar
ibland med vårt låga försvarsspel, men ack så effektivt då alla lagdelarna jobbar tillsammans, men
framför allt så ger vi inte våra motståndare större ytor att spela förbi oss. Detta gör också att när vi väl
vinner bollen skall vi slå om så fort som möjligt på få tillslag och komma avslut så fort som möjligt.
Andra halvlek är mycket bättre från vår sida där vi skapar flera jätte läge att döda matchen till 2-0, och
då framför allt genom Besnik, Filip, Dante. Samtidigt så tycker jag att Limhamn mattas av lite och vi får
längre anfall där vi låser in bollen bra på deras planhalva. Som vanligt jobbar alla i laget super bra
matchen igenom, där vi verkligen ger allt i matchen och hjälper varandra.
Nyckeln är vårt försvarsspel med som är bra där vi faller som vi skall, pressar och flyttar över i rätt läge
och kommer i rätt positioner mycket snabbt. Kristoffer och Joel i mitten måste vara seriens bästa
mittbackar just nu, där dem har en väldigt hög lägsta nivå just nu. Ted och Agge på ytterbackarna gör
också ett superbra jobb där. Filip som vi flyttade upp i mitten visade vilken nytta vi har av honom med
sitt slit i den defensiva, men även stora kvalitéer framåt som nästan resulterade i ett mål. Hela laget
skall så klart ha en stor eloge för sina insatser, men vissa bitar i matchen kan bli bättre som vi får gå
igenom på måndag.
Vi håller nollan för tredje matchen i rad, och tar vår 4 raka seger och det kan ingen ta ifrån oss, endast
förlust mot Vellinge i Premiären borta som leder serien just nu före oss när detta skrivs på söndagen av
mig. Som jag sagt innan så gäller det att vara ödmjuk då det är många matcher kvar av serien, så det
gäller att ha samma fokus och inställning till nästa match som kommer. Det är Dösjöbro som trillade ner
från Div. 3 och som vi möter hemma på fredag kl. 19.30 så det blir en tuff match att se fram emot. Vi fick
två gula i denna match, Johan och Ted, men vi har ingen som står på två ännu och till matchen på
fredag är Eric också tillbaka efter sin avstängning. Träning nu Mån, tis. och Tor så får vi se hur elvan blir
till fredag (Angenäma problem).
Vi ses på fredag och tack för alla de som stöttade oss borta mot Limhamn denna ruskiga kalla fredags
kväll, men som ändå värmde med tre nya poäng till VAIF.
Nedan har ni laget och målet mot Limhamns FF och info om de spelare som inte spelade idag.
Svante W är tillbaka i träning nu och snart tillbaka i truppen, Eric S var avstängd, Fredrik P och Maciej B
jobbade.
Limhamns FF – Veberöds AIF 0-1 (0-1)
2019-05-03 Limhamns IP A-plan, 47 betalande.
28´ 0-1 Carl Stockwell
Startelvan: 33. Johan Jönsson (MV) 15. August Jönsson, 3. Joel Vom Dorp, 5. Ted Hörman, 7.
Kristoffer Lindfors (K), 9. Alvaro Olguin Maldonado, 10. Mattias Jönsson, 11. Besnik Rustemaj, 14. Carl
Stockwell, 19. Axel Pettersson, 17. Filip Qvist
Avbytare: 13. Dante Kolgjini, 12. Mateusz Wieczorek, 2. Hugo Lindelöf, 1. Hampus Philip Ekdahl (MV)
/Tommy Johnsen
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P 16 med Thomas text.
U 16 match fredag kväll borta mot Stehags AIF lite stökigt inför match med återbud pga. sjukdom sent
in kallade killar med på topp när vi väl var på plats bra genomgång, killarna bra på att ta till sig info och
det syns även på planen .
Var lite stressigt i första halvlek och det påverkade vårt passningsspel, svårt och hitta rätt men jobbade
på och försökte att spela via spelyta till spelyta skapade ett par chanser men ingen riktigt het 0-0 i
halvtid. Kommer igång bättre i andra får mer tryck och det skapas fler läge i 62 min får vi en frispark 10
in på motståndarnas planhalva som vi förvaltar bra Loke slå och Toby kommer in löpande från vänster
möter upp nickar in i bortre hörn 0-1 klart rättvist sen blir det mycket kämpa och dålig rytm i matchen.
Hittar tillbaka till vårt passningsspel i slutet och 90 min fint genomspel centralt som slutar med att
Marcus hitta igenom med passning mellan bakarna som Edwin kalt lägger in i bortre hörnet.
Slut 0-2
Riktigt skönt börja hitta rätt och killarna försöker verkligen jobba efter gameplan 👍 fokus på
prestationen 👏👏👏
Tränare U16/U19
F 15 med Jennys text.
F15 mötte Klågerup hemma i Harlösa.
Ett oinspirerat gäng tjejer som tillåter motståndarna att fullständigt dominera första halvlek. 0-8 och ett
tufft snack i halvtid, tjejerna är fullt medvetna om vad som inte är bra. I andra halvlek spelar vi upp oss
rejält och med mer fokus i våra avslut så skulle vi kunna utmana Klågerup rejält, men tyvärr lyckas vi
bara peta in ett mål och en ny storförlust 1-12.
Det positiva vi tar med oss är att vi fortsätter att kriga matchen igenom, vi jagar boll och vi skapar
målchanser! Blir högst troligt ett nytt spelsystem i nästa match.
P 14 och Andreas rader,
Vi mötte GIF Nike i fredags, B-serie. En jämn match med bra tempo, vi följdes åt målmässigt och med
sista sparken hade vi läge att avgöra, tyvärr stolpträff. Slutresultat 4-4.
Hemmamatch i söndags mot Husie IF i C-serie. Vi hängde inte alls med i början av matchen, låg under
med 4-0 ganska snabbt. Vi gav dock inte upp utan hämtade upp till 4-3 innan första periodpausen.
Husie IF ryckte ifrån igen med ett par måls skillnad, vi hämtade upp igen, slutresultat 6-6.
Lite för många insläppta mål i helgen för att vara helt nöjd som tränare, roligare för publiken kan jag
tänka mig
F 13 och Henriks rader.
Hemmamatch mot Lunds FF i lördags och det blev en match som vi styrde från början till slut. Våra
gäster gick inte riktigt att känna igen, Lunds FF brukar bjuda på bra motstånd men inte den här
eftermiddagen och vi vinner matchen mycket välförtjänt med 8-0.

P 13 och Henriks text.
Ny match mot GIF Nike. Vår målvakt borta för fjärde matchen i rad och utespelare i mål (som skötte sig
utmärkt). Dock även skada på denna målvakt i början på första halvlek och under tiden han ligger
skadad passar GIF Nike på att göra mål. Vi spelar inte på topp, men pressar på, missar frilägen, missar
två straffar och lyckas inte få hål på GIF Nike. Sista 10 minuterna flyttar vi upp hela laget vilket
resulterar i ytterligare tre baklängesmål, ett resultat som är ett skämt sett till matchbilden.
Läser en viss frustration i Henriks text, men det vänder till sist och resultaten med oss undertecknads
rad.
P 12 med Marcus rader.
En dag som börjar med snö kan bara sluta på ett sätt 😀
Seger mot Lunds BK i en väldigt jämn match.
Vi går upp i en ganska tidig 2-0 ledning och det känns som det går lite för enkelt... Lund vaknar till liv
och vänder till 3-2 ledning. Ett snyggt frisparks mål med hårt jobbande anfallare som stör målvakten så
att den går rakt in i mål, 3-3. Till sist får vi in 4-3 och håller det matchen ut. Inget skönspel de sista
minuterna utan vi vill stänga igen butiken.
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Grym insats idag där vi fortsätter att stå högt upp på planen och pressa. Så pass bra press att vi ofta
kan vinna tillbaka bollen tidigt!
Värt att nämnas är att vi har fått vår egen Magnus Uggla i laget i form av Benjamin Wendel. Med bra
speluppfattning av sina lagkamrater lyckades han göra mål efter ofattbara 4 sekunder efter avspark!

P 11 med Jims text.
Ingen match i A serien
C2, Arlöv 3-4
En match där vi första halvan får igång ett bra passningsspel med fart på bollen vilket gör att Arlöv inte
hänger med. Men i andra halvan av matchen är det för många spelare som inte spelar för laget vilket
gör att bolltempot går ner och vi bjuder in Arlöv som vänder till en uddamålsseger.
F 10 och Mårtens rader.
Efter en intensiv helg med tre spelade matcher kan vi inkassera tre betryggande segrar.
Spelsugna F 10 anslöt till Svalebo under lördag FM i något kylslaget väder.
För motståndet stod Hyllie IK efter ett par snygga spelsekvenser med bra passningsspel ledde vi
ganska snabbt med 4-0. Därefter ändrade vi om lite i laget och testade nya positioner för ett antal
spelare.
Söndag ny match i Bunkeflo med F 10 mot LB 07. Efter ett antal återbud fick vi kalla in tre yngre
spelare. Alla debutanter gör ett kanonjobb och efter en jämn och hård kamp vinner vi med 2-0.
F 9 och Mårten igen.
Därefter plockade vi snabbt ihop våra grejer och skyndade till Romelevallen där det yngre laget
väntade. Vi mötte FC Rosengård och det blev en match med högt tempo. Tjejerna kämpar genom hela
matchen och står slutligen som segrare.
P 10 med Jespers rader.
A1 sydvästra, FC Rosengård vs VAIF 0-11
Idag var 3-4 nummer för stora för FC som tyvärr hade mer fokus på våra spelare än bollen. VAIF
spelade en fin och teknisk fotboll. Extra kul att få hålla nollan idag efter ett par riktigt vassa räddningar
från våran målvakt! Heja VAIF!
C3 sydvästra, FC Bellevue vs VAIF 2-4
En härlig match med högt tempo. VAIF fick igång passningsspelet och bredd spelet och då det gick fort.
En riktigt laginsats av killarna. Bra jobbat
P 9 med Thomas text.
Lördag bjöds Åkarps IF in till hemmamatch på Romelevallen. Killarna bjöd på fin fotboll, där
passningarna satt hyfsat bra och motståndarna erbjudna att plocka in ytterligare spelare redan i andra
halvlek.
Vi fortsatte att mala på och lämnade planen med ett stort leende
Under söndagen åkte vi till Rosengårds IP för att möta FC Rosengård. Där planen blev en snackis.
Nästan en sjumannaplan med sjumannamål! Trots många avbytare, blev det en jobbig resa för många.
Tufft spel från båda sidor o kämpande in i det sista. Återigen gjorde killarna det bra och fick till slut dela
på potten.
F 8/7 och Helenas text.
Det var pigga, glada och taggade tjejer som åkte till Staffanstorp för Knattespel. Vi hade två matcher, en
mot Staffanstorp och en mot FK Borgeby.
Det var jämnare matcher i år eftersom vi spelar i mer rätt åldersgrupp nu.
Vi ledare och föräldrarna på kanten ser stor positiv utveckling i hur tjejerna spelar fotboll i år jämfört med
förra året - mer passningar, dribblingar, räddningar, anfall, försvar och mål.
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P 8 med Jessicas text från IF Löddes knatteserie.
IF Löddes knatteserie i Eslöv.
Lag Svarts första match mot Eslövs BK , var lite nervöst men dem hittade snabbt sitt spel . Många fina
passningar och fint snack med kompisarna . En väldigt bra match som vi vann med 6-2.
Lag Vits första match spelades mot Dösjöbro IF, tuffare motstånd och mer nervöst i första perioden .
Efter lite snack i pausen kommer vi snabbt in i matchen , passningarna kommer igång och även målen
sitter där. En spännande match som slutar oavgjord .
Lag Svarts andra match spelade vi mot Bara GoIF. Denna match blev väldigt tufft för våra killar , det
spelades mycket med armarna , våra killar fick börja använda kroppen mer och mer i matchen . Tyvärr
så räckte inte det utan det blev förlust.
Sista och andra matchen för Lag Vit spelades mot Eslövs BK. Vi började lite snurrigt men tog snabbt
kontroll och spelade väldigt fin fotboll med många passningar och skott.
Vi blir bättre och bättre på att kunna ha ett anfall med många passningar . Denna matchen var väldigt
jämn men det blev förlust.
Jämfört med de andra lagen spelade vi schysst fotboll.
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