Staffans veckorpport vecka 20

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
En stor fotbollshelg är över och för oss VAIF:are härligt med alla segrar som Herrar A som nu vunnit 5
raka segrar = 15 poäng och endast 1 förlust i premiärmatchen mot Vellinge IF, serieledaren med full
pott och 18 poäng.
För undertecknad som föddes blå dubbel glädje och nu i serieledning efter i premiärmatchen hemma
spelat oavgjort mot BK Häcken, sen förlust borta mot GIF Sundsvall med en 13;e plats efter två
omgångar.
Då var supportrarna på Himmelriket inte nådiga. Nu låter det helt annat från alla supportrar haha!
På Himmelriket finns inte ordet "mellanmjölk" antingen "surmjölk" eller som nu "lättmjölk"!
Skriver bara Markus Rosenberg! En ikon och bland dagens ungdomar MFF:s största, men för en 68
årig man slagen av Bosse Larsson.
Knatte.
Många i träning i lördags och 110 betalande knattar/knattor. Stor genomgång av alla spelare i de två
yngsta åldersklasserna födda 14 samt 15 och en handfull namn ströks och idag ca 15 knattar/knattor
som är fakturerade i april månad.
Dansgalan.
Nu är det nära alla! Tältet rest, dansgolvet lagt av u-19 truppen och enligt Lennart Fridh på rekordtid!
Dansgalan också i ekonomiskt i hamn!
Fotbollsskolan.
14 maj och anmälda till omgång 1. 30 spelare och till omgång 2 7 spelare.
3 juni sista dag att anmäla sig.
Hörs på fredag!/Staffan
Sammanställning från helgens alla matcher.
Herrar A med Tommys text.
Vinst mot Dösjöbro IF hemma😊
Denna underbara fredagskväll hade vi Dösjöbro IF hemma som startat serien lite sämre än förväntat,
dem trillade ner från Div. 3 förra året men ändå tagit poäng mot Limhamn och Rosengård så visste vi att
det skulle bli en tuff och tajt match mot dem. Vi får en pangstart i matchen med 1-0 redan efter 7 min
genom Mattias J som stöter in en retur enkelt i mål. Efter detta så tycker jag att matchen böljar lite fram
och tillbaka där inget av lagen prestera någon höjdare fotboll. Flytet håller i sig och vi gör 2-0 i den 20
min genom Besnik som på ett snyggt sätt dribblar förbi deras målvakt och stöter in bollen i öppet mål.
2-0 efter 20 min är ju kanonbra så klart, men det kändes som att vi slutade springa, vårt passningsspel
blev sämre, och vi gjorde inte riktigt jobbet för varandra.
Gick kanske lite för lätt i början av matchen, och många trodde nog att det skulle fixa sig ganska lätt
efter denna start på matchen. Som ett brev på posten kom också en reducering från dem i den 39 min
där vi dräller med bollen på mitten och tappar den så dem får en omställning och på en retur från vår
målvakt skjuter deras yttermittfältare in den i långa hörnet. Med både små och stora ord i halvlek så
försöker vi rätta till detta och det blir också bättre i andra halvlek från alla fötter. Till denna match så
hade vi förberett att på våra fasta (Frisparkar och hörnor) offensivt så skulle vi byta in Calle och ta ut
Axel för att få in en bra huvudspelare till. Kan ju se lite konstigt ut från sidan att man byter in en spelare
och sedan tar ut honom igen, men när det är fria byte så skall man så klart försöka utnyttja detta så
kommer vi nog att prova detta fler ggr i år.
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När det är ca 20 min kvar så gör vi 3-1 genom Eric, men som linjedomaren får till offside som vi alla
tycker är fel då både Eric och Mattias ligger bakom deras spelare. Så blir det ibland och det är bara att
gilla läget och jobba på. Vi skapar fler bra chanser att döda matchen i andra halvlek men det ville sig
inte denna kväll. Dösjöbro IF var inte helt ofarliga heller då dem har en boll i stolpen som kunde
resulterat i en kvittering för dem med ca 25 min kvar.
På slutet har vi ett mycket snyggt anfall som avslutas av en volley i stolpen av Besnik som var värd ett
mycket bättre öde. Vi jobbar oss igenom andra halvlek på ett bra sätt och sliter hårt för denna vinst så
fortfarande gör att vi är med i toppen. Plus till Hugo på backplatsen som gör ett mycket bra jobb på sin
kant, även ett stort plus till Mattias J som slet på bra både offensivt och defensivt i matchen och Eric
som var tillbaka efter sin avstängning. Som vanligt håller Johan och backlinjen en hög lägsta nivå i
matchen som gör att vi endast släppt in 5 bollar på 6 matcher. Nu har vi två borta matcher på raken som
kommer mot Rosengård nästa fredag 17/5 och sedan Åkarp borta på tisdagen den 21/5 och det är två
mycket tuffa matcher för oss. Sedan blir det faktiskt hela 4 raka hemma matcher för oss, och orsaken till
detta är vår Dansbandsgala och annat som gjort att vi flyttat vissa matcher och som gör att vi spelar
hela 13 omgångar på våren innan vi går på uppehåll för sommaren. Nu laddar vi batterierna inför
toppmatchen borta mot Rosengård med träning tis. och torsdag nästa vecka, och då har vi också vår
målvaktstränare tillbaka efter landslagsuppdrag med U-17 i två veckor.
Nedan har ni laget och målen mot Dösjöbro IF och info om de spelare som inte spelade idag.
Fredrik jobbade, August har en muskelbristning och är borta ca 3-4 veckor.
Veberöds AIF – Dösjöbro IF 2-1 (2-1) 2019-05-10 Romelevallen A-plan, 58 betalande.
07´ 1-0 Mattias Jönsson
20´ 2-0 Besnik Rustemaj
39´ 2-1 Oskar Lundin
Startelvan:
33. Johan Jönsson (MV), 2. Hugo Lindelöf, 3. Joel Vom Dorp, 4. Maciej Buszko, 7. Kristoffer Lindfors
(K), 9. Alvaro Olguin Maldonado, 10. Mattias Jönsson, 11. Besnik Rustemaj, 6. Eric Skiöld, 19. Axel
Pettersson, 17. Filip Qvist
Avbytare: 13. Dante Kolgjini, 12. Mateusz Wieczorek, 14. Carl Stockwell, 1. Hampus Philip Ekdahl (MV)
/Tommy Johnsen tränare Veberöds AIF
U-19 och Stefans text.
U-19 mötte Uppåkra IF på en blåsig konstgräsplan i Uppåkra. Uppåkra IF är ett gäng storväxta spelare
med god fysik men grabbarna i VAIF står upp mot dem på ett bra sätt. 1:a halvlek var ett ställningskrig
där Uppåkra IF hade lite mer av spelet men båda lagen hade bra lägen för att göra mål. De tar
ledningen i 30:e minuten och gör ytterligare ett mål i 38:e.
I andra halvlek tar vi över matchen och spelar till och från bra fotboll. Tyvärr reducerar vi inte förrän det
är ca 7 minuter kvar av matchen.
Slutresultat 2-1 till Uppåkra IF Vi tar med oss en härlig kämpaglöd till nästa match.
Liam som gör sin debut för VAIF skadar sig tyvärr ganska omgående när han blivit inbytt i 2:a halvlek.
Vi hoppas att det inte är ngt allvarligt.

P 16 med Henriks rader.
Hörby FF - VAIF U16
Det blev en match där killarna visade enormt bra moral och kämpa anda. I inledningen av matchen har
vi tålamod när vi har bollen och hittar bra kombinationer. I mitten av första drabbas vi dock av en
allvarlig skada. Julius skadar sig i en kollision med motspelare, misstänkt armbrott, och fick åka direkt
till sjukhuset i Lund. Där konstaterade man att armen var bruten en bra bit över armbågen. Allt gick dock
bra och Julius får vila några veckor från fotbollen. Julius allvarliga skada gjorde att spelet kom av sig
och Hörby tog över mer och mer. Vi mötte ett fysiskt starkt lag som spelade långt större delen av
matchen. Med sin fysik vann de många bollar och vi hamnade lågt med laget. Killarna ser till att det inte
skapas särskilt många chanser genom uppoffrande spel! Med minuten kvar så kommer vi fram i ett av
få anfall och skulle mycket väl kunnat få straff när vår anfallare fälls. Vi har sedan också en farlig hörna.
Hade dock varit lite väl bra om vi vunnit matchen sett till spelet. Killarna står för en extremt bra laginsats
och klarade bl. a av spel med 2 man mindre under en 5 minuters period (2 varningar).
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Vi spelade också med en man mindre under sista 15 minuterna (pga. utvisning efter 2 varningar.).
Resultat 0-0
F 15 med Jennys text.
Bortamatch mot Trollenäs/Stehag, det enda som lyste idag var solen och att vi gör ett mål. Fortsatt
otroligt svårt att få till vårt spel. Vi jagar och jagar och jagar boll och när vi väl får tag på den så slarvar vi
i passningsspelet, och så är det dags att jaga igen. Vi kämpar och sliter och stundtals är vi bara 9 på
plan pga. skador, men får absolut inget gratis.
Förlust 11-1.
Nya tag på fredag då vi tar emot T Hällestad på Romelevallen!
PS, alla tips på hur vi kan vända denna negativa trend tas tacksamt emot....
P 14 med Andreas rader.
I fredags mötte vi Staffanstorp borta, i B-serien. Vi spelade stabilt och utnyttjade ett par av våra chanser
framåt. Lite nervöst för killarna på akademin med många klasskamrater i publiken. Välförtjänt seger 2-0.
I lördags bortamatch mot Skurup i C-serie. En jämn match där vi bjöd på fördelar till Skurup i form av tre
5-minutersutvisningar. Vi kämpade hårt och lyckades ändå vinna till slut, 3-2.
Kort sammanfattat: en bra helg!
F 13 med Henriks text.
Bortamatch mot Furulunds IK och det blev precis som väntat en jämn och tuff match men det var först i
slutet av matchen som målchanserna började visa sig och det blev riktigt spännande. Hemmalaget
gjorde första målet och strax därefter gör vi 1-1. I slutskedet av matchen gör Furulunds IK mål igen
vilket för stunden kändes ganska orättvist och vi är ganska säkra på att detta blir slutresultatet. Men
med bara någon minut kvar att spela lyckas vi göra mål på en hörna och matchen slutar istället 2-2.
F 12 och Henrik igen.
Husie IF stod för motståndet och det blev en ganska jämn match men tjejerna spelar stabilt och vi
vinner matchen utan några större svårigheter med 3-0.
P 12 och Marcus text.
Dagen bjöd på bortamatch mot Lunds SK. Inget skön lir idag utan ett riktigt ställningskrig på plan. Lund
går upp i en 2-0 ledning och vi hittar inte riktigt rätt. VAIF kommer tillbaka o det blir 2-2. En tuff match
där det emellanåt är över gränsen.
Lund tar ledningen igen, matchens 3:e period blir något lugnare och mer fokus på att rulla boll.
En match där domaren var något off. Bland annat det här med retreatlinje och att målvakt skall rulla ut
bollen har inte nått Lund.
3:e period slut och en riktig härlig seger med 4-3 till VAIF.
Riktigt stolt över grabbarna i denna match som var en uppförsbacke i 60 minuter!
Vi ger oss aldrig!
P 11 med Jims rader.
A1, Husie vinst 5-3
En bra och underhållande match där både vi och Husie spelar fin fotboll. Vi leder efter första perioden
med 2-0 med bud på mer. Men i andra perioden tar Husie över och inför tredje perioden står det 2-2. I
största delen av matchen sätter vi vårt positionsspel och jobbat korrekt i rätt zoner vilket resulterar i ett
bra passningsspel. Vi vinner rättvist matchen med 5-3.
C2, Bara GIF vinst 12-1
Idag var vi ett nummer för stora och det var mestadels spel på en planhalva. Bra rörelse genom alla
lagdelar och en bra genomförd match som vi vinner stort.
P 10 och Jespers rader. A1 Sydvästra, VAIF vs FC Rosengård 4-3
Idag mötte vi duktiga FCR. Vi gjorde våran sämsta match för i år. Vi kom fel i positioner och fick inte
igång passningsspelet. Och brände en himla massa frilägen. Båda VAIF och FCR målvakter
storspelade idag. Riktigt kul! Dom höll verkligen högklass. VAIF kunde tillslut vinna med 4-3. Nu laddar
vi om till nästa stora batalj mot FC Trelleborg.
C 1 sydvästra, VAIF vs Bara Go IF 6-2
Killarna fick tydliga direktiv, max två tillslag.
VAIF kunde enkelt spela ut Bara GoIF för dagen. Med sitt fina passningsspel.
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P 9 med Thomas rader.
För andra helgen i rad, bjöds hemmapubliken på fint spel o många passningar. Återigen blev
motståndarna (Staffanstorps United) erbjuda ytterligare en spelare mitt i matchen. Det är en märkbar
skillnad, när killarna börjar - sakta men säkert - hitta både positioner och värdera lägen.
Söndag besökte vi Arlöv. Betydligt jämnare spel på naturgräs. Men vi var bättre på nästan varje
position. En lyckad helg för P-09 helt enkelt.
F 8/7 i IF Löddes knatteserie med Amandas text.
I söndag så spelade vi mot Linero IF och BK Borgeby.
Linero IF matchen var jämn, men vi vann den till slut.
BK Borgeby matchen blev en tuff match vi drog på oss lite skador och vi fick ta in fler tjejer. Den
matchen blev det förlust. Tjejerna kämpade på bra och kommer mer och mer in i om hur vi ska spela.
P 7 i IF Löddes knatteserie med Malins rader.
Spelomgång 2 i Löddes knattespel och denna gång var det vi som arrangerade sammandraget av
matcher. Trevligt väder denna gång och mycket folk som tittade och det märktes också i "kioskkassan"!
Det är tydligt att våra killar börjar förstå lite mer av matchspel och är fokuserade och taggade från
början. Riktigt jämna matcher mot Uppåkra IF, IF Lödde och Linero IF. Vi hade domare från F 14 och P
14 som dömde sina första matcher och gjorde detta riktigt bra!
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