Staffans sammanfattning vecka 20

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
En underbar fotbollshelg är över. Fredag och Herrar A vinner mot Snogeröds IF och deras första
hemmaförlust. 2-1 och också med ett lag som saknade en hel del av startspelare.
Målskyttar våra 2 forward i Selwan Al Jaberi och Mattias Jönsson. Mattias kvitterar till 1-1 i matchminut
35 och Selwan gör 2-1 i upptakten av andra halvlek i matchminut 49 och inga gula kort till våra spelare.
IFK Osby förlorar hemma mot Önneköps IF med 1-0 . Deras första förlust och nu bara Tomelilla IF med
0 i förluster. Öja FF hemma fredag kl. 18.45 och för att starta Dansgalan på bästa sätt är 3 poäng
önskvärt mot ett Öja FF med 0 poäng och 1-24 i målkvot är det bara vinst som gäller mot ett i princip ett
juniorlag från Öja FF.
Blev söndagen 14 maj det sista datum innan BW 90 IF gick upp i rök?
Tränaren avgick efter 2 matcher och mot Eslövs BK på söndagen hade Leif Nilsson rollen som
ordförande, lagledare men även nu tränare. Kl. 10.30 togs kontakten med EBK om flytt av match då BW
90 IF ej fick till ett lag, men till sist w.o. och w.o. under Svenska Fotbollsförbundet är lika med
uteslutning (läs Dam i VAIF en gång).
Agenter och spelare jagar redan nya klubbar och i varje fall har en spelare varit i kontakt med VAIF i
förra veckan.
Herrar A ute i spel redan tisdag 16/5 kl. 19.15 i DM borta mot IFK Hässleholm (spelar i division 2).
Tabelläge i serien efter 6 omgångar.
Staffanstorp United FC 6 5 0 1 16-7 9 15
Tomelilla IF
6 4 2 0 15-3 12 14
IFK Osby
6 4 1 1 15-5 10 13
Veberöds AIF
6 4 0 2 10-5 5 12
Det finns fotbollsmatcher och DET finns fotbollsmatcher och en sådan såg undertecknad på Swedbank
söndagkväll och MFF-Östersund FK. Helt makalös match och svår att ta in. Som vanligt stopp på Mac
Donalds i Staffanstorp där det fanns ett 50 MFF:are redan. Boendes längs 11 i Sjöbo, Tomelilla och
Simrishamn och diskussionerna gick höga. Kan inte skriva att utvisningarna var fel men domaren
tappade matchen i denna matchminut 40 när Safari visades ut. Sett reprisen ett par gånger och hade ej
varit helt fel att även ta Östersunds spelare.
Årets bästa spel av MFF i första halvlek och 3 i stolpen och ribban. Gillar detta Östersund skarpt, ett
bollskickligt lag rakt igenom och kom inte till Malmö för att spela ett försvarsspel.
Svenska Cupmästare och klass på laget. Undertecknads favorit spelare i Östersund nr 12 Ken Sema
yttermittfältare till vänster med en underbar teknik. Välkommen till MFF någon gång. Även nr 93
Saman Ghoddos fostrad i BK Vången en härlig kille att se på plan. Båda födda 1993.
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En hätsk stämning mot domaren på läktaren efter utvisningen och stor frustration på spelarna i MFF.
Kvittering 1-1 i matchminut 80 och hemmalagets spelare gick på knän. Skott i stolpen av Östersund FK i
matchminut 92 och sedan på något märkligt sätt 2-1 av Rakip med 30 sekunder kvar av tilläggs tiden på
5 minuter. Helt obegripligt!
En stämning på Swedbank som när vi upplevde Champions League kvalen för ett par år sedan.
El Capitano tillbaka på Norra Stå som ledare för klacken. Agron gör det bäst av alla, men 18 månaders
avstängning från MFF gör att han är något omtvistad.
Höll på att dö med knivskärningen nere i Madrid på natten utanför ett diskotek och även med i ett större
slagsmål på Lilla Torg mot fans från Hammarby tycks killen alltid vara på fel ställen vid fel tillfällen. 12
månaders avstängning från MFF och tillträdesförbud på Swedbank. Efter den underbara kvalmatchen i
Champions League för ett par år sedan kom Agron rusande från O` Learys efter matchen för att
tillsammans med publiken fira laget och detta kostade honom ytterligare 6 månaders avstängning.
Tillbaka igår och under stor ceremoni lämnades megafonen över till honom.
Dansgalan 2017.
Saknar hjälp i kassavagnen på lördag, finns någon i föreningen som kan hjälpa undertecknad?
Hör av dig i så fall snarast!
Saknar också servicepersonal på lördagskvällen då F03 inte lyckats få ihop föräldrar till detta
uppdrag. Saknar också någon som kan grilla på lördagkvällen.
Vi behöver hjälp att bemanna dessa två pass. Är det någon som kan hjälpa oss med detta?
Sammanfattning av helgens alla matcher.
Herrar A. Kristoffers text.
Fredagkväll och bortamatch mot Snogeröds IF på en liten kompakt plan med en fin gräsmatta. Vi fick
igång bra spel och hade ett par bra lägen att göra första målet. Hamnar tyvärr i underläge i mitten på
första när deras spelare rinner igen och avslutar säkert. Vi kvitterar på en hörna där Mattias nickar in 11 vilket är resultatet i halvlek. Vi känner i omklädningsrummet att vi har matchen och motståndarna
börjar bli gnälliga så vi går ut i andra och sätter full fart. Mattias slår ett fint inlägg till Selwan som sätter
2-1 i början på andra halvleken. Resterande del av matchen har vi bra koll på tycker jag, vi har mest
chanser men lyckas inte stänga matchen. Linus gör någon bra räddning och försvaret ser fortsatt bra ut
över hela banan. Riktigt skönt med första 3:an borta.
F 17. Thomas meddelande.
Vi i F17 fick ingen match då Eskilsminne inte fick ihop lag.
F 13. Jennys rader.
Matchrapport från F13 A - serien borta mot FC Rosengård.
Saknar 4 ordinarie tjejer och även denna match i A- serien är för tuff för oss. Vi lyckas få in två 05: or
med kort varsel och kan åtminstone åka med 11 tjejer. Vi pratar mycket inför matchen om att fokusera
på att ligga tight i försvarsspel och våga följa med upp i anfall. Det lyckas ibland, men tyvärr funkar inte
spelet på mittfältet så bra. Ny tråkig förlust och vi ser framemot hösten och spel i B serien.
P 13 Henriks text.
P 04 mötte S Sandby IF borta i helgen. Det blev 9-manna match eftersom vi hade ont om killar för 11manna. Härlig vårvärme men blåsigt i planens längdriktning vilket präglade matchen en del. Glädjande
hamnade vi inte i problem i matchinledningen i denna match och vi skapade en del tidigt. Delvis pga.
medvind. Efter 15 min gör vi 1-0 på fin frispark! Successivt kommer S Sandby IF längre upp i plan och
gör 1-1. I andra tar de tag i taktpinnen men vi har några riktigt bra chanser. Tyvärr gör de 2-1, som
olyckligtvis var offside. Dock inte lätt för en ensam domare som i övrigt gör en bra insats! Vi har det
svårt och S Sandby IF utökar ledningen. I slutet reducerar vi på straff men kom aldrig riktigt nära.
Spelmässigt gör vi det bra i inledningen av matchen men har det svårt därefter. Det var vår första 9manna match och vi hittade inte riktigt rätt. (resultat 4-2)
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P 12 Svart och Vit. Andreas text.
Två derbyn denna helg. I fredags mot S Sandby IF, en jämn match som slutade oavgjort. Bra
försvarsspel gjorde att det inte blev många skott på mål från något av laget. Som tur var räddade vi en
straff, alltid kul när det händer.
I lördags mötte vi Genarps IF på en riktigt liten plan. Vi inledde riktigt bra med flera bra målchanser.
Tyvärr satte Genarp första målet, därefter började vi spela stressigt för att kvittera. Även när vi kvitterat
hade vi tappat vi vårt spel och Genarps IF drog ifrån och vann med ett par mål till slut.
F 11 Svart. Annas text. Flickor 11 spelade mot S Sandby i helgen.
Det var taggade tjejer som gick ut på planen i lördags – både energinivåerna och humöret på topp!
Matchen ut förde Veberöds-tjejerna ett bra spel, med fina passningar både för att nyttja kantbyte via
backar som bollar med fin mottagning till anfallet.
Vi började starkt med en ledning som gjorde oss självsäkra och modiga att prova nya grepp som vi övat
på träning. Ett starkt försvar motade och håll spelet upp i banan och grundade starka anfall som gav
resultat i en övertygande vinst. Extra roligt att det var många tjejer som var med och hjälpte till att
sparka in bollen i mål. Matchen slutade 14-0 till Veberöd.
P 11 Svart och P 11 Vit. Rickards text.
Två täta matcher för P 06 i helgen som slutade med en seger med 4-3 mot Uppåkra IF och en 2-2
match mot Södra Sandby IF. I båda matcherna ligger vi under och lyckas vända underläget till
vinst/oavgjort så vi är väldigt nöjda med killarnas inställning och kämpaglöd.
P 10 Svart. Niclas text.
Match mot FC Rosengård, vinst 7-1
Vi skapade mycket chanser i första halvlek. Satt hög press på deras backar men bara 2-1 i HT.
Rosengård orkade inte i andra halvlek och vi kunde vinna ganska enkelt. Bra laginsats hela matchen
igenom.
Jag vill bara informera om lite händelser i ovan match.
1. Vi fick inget omklädningsrum förrän 20 min innan matchstart.
2. Domaren dök aldrig upp och deras ungdomsansvarig dömde matchen.
3. Händelser i matchen, en av deras backar "skallade" vår yttermittfältare vid hörnflaggan. En närkamp i
straffområdet fick vår anfallare ett knytnävslag i huvudet.
4. Rosengård hade med ett antal äldre spelare från deras P 06 lag som spelade innan.
5. Deras ledare var riktigt sur efter matchen på domare/ungdomsansvarig samt på mig då jag "skrek" för
mycket, ha ha ha.
P 10 Vit. Niclas igen.
Match mot Eslövs BK, vinst 4-1
En kaxig tränare i Eslöv hoppades att vi kunde ge dom motstånd. Vi var det bättre laget och hade 3-0 i
halvlek. Sedan byte jag positioner för några av killarna, tyvärr tappade vi matchen i andra halvlek. Där
har vi lite att jobba på.
P 9 Svart. Jims text.
Tre stycken matcher hemma på rad och först ut var A1 serie mot Lilla Torg FF. Svåraste motståndet vi
spelat mot och vi kommer i underläge efter en passiv inledning från vår sida. Efter ett tag gör vi 2
snabba mål och går till halvtidsvila med ledning. I andra tar vi över mer och mer och till slut landar
resultatet med en 5-2 seger.
P 9 Vit. Jim igen.
Sista matchen var i serie B1 mot Lunds FF. Ingen rolig match, vi hade bollen största delen av matchen.
Tyvärr inget motstånd vi förväntar oss i B serien. Slutresultat 9-1 till oss.
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P 9 Blå. Jim åter.
I den andra matchen var det serie C1 mot Hardeberga BK. Även här en svår match och matchen stod
och vägde en del i inledningen. Vi fortsätter spela fin fotboll och här slutade den med en 4-1 seger för
oss.
F 8/7.
Solen sken och stämningen var god när åtta taggade tjejer, två tränare och ett gäng föräldrar samlades
på Romelevallen för att åka till Södra Sandby och spela Löddespelen. Tjejerna var jätteduktiga. De
hjälpte varandra över hela plan och våra avslutningsövningar och passningsövningar gav snabbt
resultat. Första matchen, mot GIF Nike, vann vi med 6-1. Andra matchen, mot Åkarps IF, vann vi med
9-2.
Det som var mest imponerande var tjejernas kämpaglöd, orädda spelstil och positiva inställning.
.
P 7 Svart och Vit. Fredriks text.
Då har vi varit iväg o spelat i IF Löddes knatteserie i Lomma med GIF NIKE som värd. Dagen bjöd på
trevliga matcher i solen. Resultaten var lite varierande 1 vinst, 2 förluster o 1 oavgjord.
Spelare och ledare var nöjda med dagen.
Hörs igen på fredag och glöm inte köpa matbiljetter till lördagens dans!
Hälsar Staffan
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