Staffans veckorpport vecka 24

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Då var den fina sviten över efter årets första poäng tapp på hemmaplan och 0-1 mot Lilla Torg FF.
Ett duktigt lag som innan seriestarten tippades kunna vinna serien, men börjat ojämnt och först nu med
4 segrar visat upp varför laget fanns med som ett av lagen som kunde vinna serien.
Undertecknad retar sig mer på att vi får vårens andra grova utvisning d v s rött direkt denna gång
Besnik i matchminut 93 (frustration)?
Först Erik med rött direkt och avstängd 3 matcher och Besnik kommer att få i princip samma dom.
2 grova är detsamma som 6 spelare får sin 3;e varning och blir avstängd 1 match.
9 varningar på 11 matcher med beröm godkänt. Två spelare med 2 varningar. Serien vänder och
seriefinal direkt på lördag då Vellinge IF kommer till Romelevallen.
Laget upp till bevis utan Besnik dags för någon annan att träda fram med målskyttet!
"Halvlek" i serien och 11 omgångar spelade och den som sagt till undertecknad före seriestart att
laget skulle ha 25 poäng av 33 möjliga hade undertecknad köpt alla 7 dagarna i veckan!
Vill snarare påstå att "första halvlek “varit överraskande bra, kom ihåg försäsongen. Vann vi någon
träningsmatch?'
Satt efter EM matchen mot Spanien och kollade lite statistik nörd vet om det haha. Satan vad Sverige
blev utspelade!
Kollade 5 säsonger bakåt 2014-2018 och tabeller. 2014-2015 div 4 Västra. 2016-2018. Division 4
Sydvästra.
1.
2.
3.
4.
5.

Slippa negativt kval eller "åka" av serien.
3;a i serien och kval för division 3.
2;a i serien och kval för division 3.
Bästa 2;a och uppflyttning till division 3.
Serieseger och uppflyttning till division 3.

Minst 8;a i serien krävs i genomsnitt 27,4 poäng. Med andra ord vi spelar minst i division 4 2020!
Kollar division 3 Södra Götaland med "ett öga" klara sig utan kval och poäng som behövs 27;2 poäng
behöver vinna minst 7 matcher gärna 8. i både division 3 och 4 för att slippa kval eller
nedflyttning.
Bli 3;a i serien ligger snittet på 45,0 poäng.
Bli 2;a i serien ligger snittet på 46,0 poäng.
Bli bästa 2;a i serien ligger snittet på 47,2 poäng.
Serieseger ligger snittet på 49,6 poäng.
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Tabell om Bästa 2;a efter 11 omgångar.
1. Klippan FF
25 poäng plus 25 mål.
2. Veberöds AIF 25 poäng plus 11 mål.
3. Vanneberga IF 20 poäng plus 4 mål.
Med andra ord en spännande höst väntar med 33 poäng i potten men först match 12 och 13 innan
midsommar och semester.
Ungdomsserier hösten 2019.
3 önskemål inkomna så här långt. Ett mycket noggrant serieförslag för F 15 som Jenny med
tränarkollegor lämnat in till Skåneboll.
Ett par önskemål om nivåändringar.
Hörs på fredag och nu ca 20 matcher kvar av vårsäsongen.
Hälsn. Staffan
Sammanställning över 27 matcher som spelats i helgen.
Herrar A med Tommys text.
Då bröts i serien vår fina hemma svit på 5 raka vinster, och våra 9 raka matcher utan förlust denna fina
lördag hemma mot Lilla Torg FF. Att det skulle bli en tuff match visste vi, och det var ett Lilla Torg med
tre raka som kom på besök, och som innan serien pekades ut som ett av lagen som skulle kunna vinna
serien. Tror nog att många med mig tycker att detta var det bästa lag som vi mött hittills i serien, då dem
spelar en aggressiv fotboll med bra press både offensivt och defensivt med ett bra passningsspel. Ett
lag som endast släppt in 8 mål bakåt så vi visste att vi behövde vara väl förberedda taktiskt idag för att
vinna.
Vi får redan i början av matchen ett friläge på Besnik som får en djupledsboll som han tyvärr spelar
utanför målet. Efter detta har Lilla Torg mycket boll och försöker med snabba spelvändning komma förbi
oss, tycker att vi har bra koll och inte släpper till många målchanser i första halvlek. Men i den 24 min
gör deras FW 1-0 då han kommer in från högerkanten och in i slottet och spelar in bollen i det långa
hörnet som Johan inte har mycket att göra åt.
Efter detta så tycker jag att vi spelar upp oss, och har mer boll och skapar några halvchanser mot dem.
Vi gör även ett byte efter 30 min då vi byter in Dante mot Alvaro för att få mer fart på bollen och anfalla
snabbare. Eric flyttar in i mitten och ut med Dante på kanten som även i denna match gör det mycket
bra. Alvaro kände sig inte riktigt 100 och var lite matt i kroppen. 1-0 i halvlek och vi gör ytligare ett byte
då Ted går ut och Hugo kommer in och är lika stabil som vanligt då han spelar. Vi skall även försöka
komma runt mer på kanterna i andra och hota dem där, och även försöka spela lite mer rakt bakom
deras backlinje där dem kändes lite sårbara.
Vår andra halvlek är nog den bästa för året då vi driver på mycket, spelar ett snabbare spel, driver på
bra hela tiden och skapar 3-4 läge som vi måste göra mål på. Vi har även många fasta situationer och
inlägg, där vi inte är på tårna och löper som vi skall för att sätta dit den. Vi bytar in även Calle med ca 20
min kvar för att sätta ännu mer tryck på dem, och han Calle har verkligen ett läge att nicka in bollen,
men det ville sig inte dag. Lilla Torg får en utvisning med ca 20 min kvar av matchen som gör att vi har
ännu mer boll och verkligen sätter tryck på dem.
Skulle gissa att vi är ca 75 % på deras planhalva i andra halvlek och gör allt för en kvittering, men det
ville sig inte. Vår andra halvlek är mycket bra från alla fötter, då vi visar upp en strålande moral och
jobbar stenhårt hela tiden. Filip som vi flyttat upp på mitten är mycket bra med sitt otroliga jobb både
defensivt och offensivt. Försvaret håller som vanligt hög klass matchen igenom. Minus är att vi inte är
tillräckligt bra på våra fasta, vi löper inte som vi skall i boxen på våra inlägg, vi måste löpa på fler
spelare samtidigt för att skapa mer yta på deras sista tredjedel så vi kan hota dem bättre. Detta måste vi
utveckla så vi kan vinna denna typ av match. Vellinge IF hemma på lördag (14.00) i en seriefinal, och
då hoppas jag att vi kan börja om på en ny svit.
Nedan har ni en laget och målet mot Bjärreds IF och info om dem spelare som inte spelade idag.
Fredrik jobbade.
Matteus har en känning i ljumsken.
Svante var utanför truppen.
Viktor var utanför truppen.
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Veberöds AIF – Lilla Torg FF 0-1
2019-05-08 Romelevallen A-plan, 87 betalande.
24´ 0-1 Christoffer Ekelund.
Startelvan.
33. Johan Jönsson (MV)
2. Hugo Lindelöf
3. Joel Vom Dorp
5. Ted Hörman
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, 14. Carl Stockwell, 2. Hugo Lindelöf
1. Hampus Philip Ekdahl (MV), 4. Maciej Buszko
/Tommy Johnsen Tränare Veberöds AIF
P 16 och Henriks rader.
U16 – IFK Simrishamn
Redan på förhand en tuff match mot duktigt lag och det blev verkligen en tuff start. 0-1 i första
matchminuten och 0-2 drygt 1 minut senare. Bollskickligt lag och vi hade inte vår allra bästa dag.
Peptalk i halvtid och ändrat spelsystem. Reducering till 1-3 kom direkt i andra halvlek och lite optimism.
Hade behövt göra ytterligare ett mål för att skapa spänning men vi var ärligt talat inte nära. Eloge till
killarna som kämpade matchen igenom och pga. skador kunde vi inte göra ngt byte på i stort sett hela
andra halvlek. Alla bet ihop! Simrishamn har ett lag i Skåneserie B där man ligger 2:a och av ngn
anledning spelar man med stora delar av detta lag även i denna serie. (resultat 1-5).
P 14 och Andreas text.
Vi spelade bara en match i helgen, mötte Arlöv borta i lördags i B-serien.
Vi inledde med en riktig bjudning, passning till motståndaranfallare efter 10 sekunder, underläge 0-1.
Därefter tog vi tag i matchen och gick upp i ledning inför sista perioden. Tyvärr ett par bjudningar till och
Arlöv reducerade till 3-4. Vi kämpade på bra resten av matchen och höll det mållöst.
Välförtjänt seger då vi hade flera bra chanser att utöka vår ledning. Bra målvaktsinsatser från båda
lagen höll siffrorna nere.
F 13 och Henriks text.
Hemma match mot Borgeby FK som vi nu har mött väldigt många gånger och det blev som alltid en
mycket hård och fysisk match med många tuffa dueller. I första perioden styr vi matchen och hade
många chanser utan att få in bollen i mål men vi sliter och kämpar på bra ändå. Det är gästerna som tar
ledningen i början på andra och det är också i denna period som Borgeby FK spelar upp sig och tar
över taktpinnen men i slutet av andra och hela tredje perioden är det vi som dominerar och slitet betalar
sig också till slut och vi kvitterar till 1-1. Vi har många chanser i slutet av matchen med bland annat en
stolpträff och otaliga skott på mål men detta resultat står sig matchen ut och det blir ytterligare en
oavgjord match.
F 12 och Henrik igen.
Matchen borta mot Eskilsminne IF hade vi sett framemot länge då tränarna för laget hade gjort klart för
oss att de var riktigt duktiga. Inför matchen sa vi precis som det var att det här laget inte är vana att
förlora och skall vi ha någon chans så måste alla göra jobbet. Tjejerna var dock inte speciellt nervösa
och tog tag i matchen direkt och de gjorde den bästa matchen hittills. Eskilsminne IF var absolut inget
dåligt lag så deras tränare hade fog för deras påstående men Veberöds tjejerna var ett strå vassare och
vann matchen övertygande med hela 6-0. Efter matchen fick tjejerna beröm från både motståndarnas
föräldrar och från deras tränare vilket de var väl värda
P 12 med Marcus text.
Match mot Staffanstorps United som på förhand skulle bli en spännande match. Och det blev det!
De två första perioderna tycker jag vi står upp och är det klart bättre laget. Kommer till fler avslut,
samtidigt som Staffanstorp har det svårt att komma till avslut. Vi rullar boll bra och har hyfsat
passningstempo. Välförtjänt leder vi med 2-0 efter två perioder. I 3:e perioden tappar vi det helt.
Staffanstorp gör snabbt ett mål och helt plötsligt börjar vi sluta spela fotboll.
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Över hela matchen så har VAIF 40 min och Staffanstorp 20 min. Ibland räcker det att vara tillräckligt
effektiv på mindre antal minuter för att ta hem det.
Samtidigt så någon gång kommer en förlust och det är bara att bita ihop och jobba vidare!!
P 11 med Jims text.
A1 LB07 7/6, 2-6
Fredag kväll och match mot LB07. Vi möter idag ett väldigt duktigt LB som verkligen vill spela en
passningsorienterad fotboll. I dag blir det en jämn match där vi är med i de två första perioderna. I den
tredje orkar vi inte följa vår match plan då vi bara hade en avbytare, dessutom sätter de sina chanser
och deras målvakt räddar våra. En väldigt utvecklande match för killarna.
På lördagen spelade vi mot ett bra Åkarps IF. Vi kommer väldigt tidigt i underläge och inför den sista
perioden ligger vi under med 0-2. Under de två perioder kom vi inte fram med mycket spelare i anfall
vilket gjorde att vi inte kunde etablera ett spel på deras sida. Inför sista perioden ändrar vi om och
spelar 1-2-3 vilket gav utdelning direkt med mål. I mitten på perioden gör vi även 2-2 och det kunde bli
ett par mål till men oavgjort var rättvist.
F 10 och F 09 med Mårtens text.
Söndagen inleddes med att vi åkte till Staffanstorp med F 09. Vi har fortsatt många sjuka i laget vilket
gjorde denna helgen till en tuff kamp för våra spelare.
De två första halvlekarna inleddes med endast en avbytare, inför sista fick en spelare lämna för att vi
skulle få ihop ett lag till Trelleborg. På Staffansvallen gjorde tjejerna en härlig kämpainsats och kunde
känna sig mycket nöjda med ett oavgjort resultat.
Väl mött i Trelleborg hade vi lyckats skrapa ihop 7 spelare inför ett motstånd som är av den högre
kalibern (Trelleborg förlorade endast sista matchen i Halör cup). Matchen blir ganska snabbt ett
ställningskrig mellan två disciplinerade lag. Båda lagen har en tydlig tanke i försvarsspelet vilket gör att
det är få chanser, vi lyckas dock ta initiativet och för spelet ganska stora stunder.
Inför sista halvleken är det fortfarande mållöst och våra spelare är märkbart trötta, trots detta hämtar
tjejerna kraft och vilja och med stort publikstöd lyckas vi få hål på motståndaren med tre minuter kvar.
Efter att domaren blåst av matchen samlas alla spelare i spontant i glädje och stoltheten går inte att ta
miste på. Vi vinner och förlorar som ett lag, idag vann vi inte bara över oss själva utan lyckades även
vinna matchen efter att alla spelare spelat varsina 60 min där ingen någonsin visade tecken på att ge
upp.
P 10 och Jespers rader.
A1 Sydvästra, Eslöv BK vs VAIF 1-7
Sista matchen under vår serien för killarna. Idag var det tyvärr ingen vidare fotbollsplan vi spelade på,
den bjöd tyvärr inte upp för snabbt spel. VAIF spelade stundtals fint och det bjöds på flera fina
passningskombinationer.
Det var ”en dag på jobbet match” vinst med 7-1 till VAIF.
C1 Sydvästra, Lunds FF vs VAIF 3-8
Ett taggat VAIF som besökte Lunds FF. Killarna visade upp ett fint spel och en härlig kämpaglöd. Det
bjöds på fina mål och en del fina målvaktsräddningar från båda lagen! Vinst till VAIF 3-8
P 9 med Rickards text.
I lördags var det dax igen, 2 nya matcher att spela. Vi var och gästade Staffanstorp United
(Staffanstorp) och BK Olympic (Malmö). Killarna bjöd på riktigt bra och spännande fotboll. Man hade bra
passningsspel, man läste av spelet på planen, gjorde sig spelbara i fasta situationer och bjöd på många
målsituationer.
P 8 och Jessicas text.
Idag har vi spelar den avslutande omgången i Lödde spelen. Vi åkte iväg med två lag och 12 taggade
pojkar.
I första matchen stod Åkarps IF för motståndet, ett tufft och taktiskt lag. De spelade mycket offensivt och
våra killar blev lite förvånade när de såg att målvakten lade ner bollen vid fötterna och drev ut från målet
varje gång han hade bollen. Efter lite tänkande och coachning upptäckte våra killar att han blev väldigt
nervös när vi pressade honom. Han slog bort många bollar och våra killar kunde återta bollen och få till
några fina anfall. Spelet kom igång ordentligt men många missade målchanser gjorde att vi förlorade
denna matchen
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I match nr 2 stod Bjärreds IF för motståndet, ett nytt lag med en annan taktik, målvakt har boll, 3 spelare
står i rad på mittlinjen och en bredvid målvakten, målvakten släpper bollen till backen och våra killar
pressar direkt, tyvärr upptäckte dem för sent deras taktik och vi blev bortspelade direkt. Efter första
perioden förstod killarna och pressade ensamma och en annan flyttade sig i sidled. Efter detta får vi
igång spelet ordentligt och det blev en fartfylld match. Många chanser och några mål gjorde vi men
tyvärr blev det förlust här också.
I tredje matchen möter vi Furulunds IK och där tar vi kommandot direkt. Killarna får till ett fint spel direkt
och upptäcker nyttan av att slå passningar. Här vinner vi matchen och killarna är jättenöjda.
I fjärde matchen står IF Lödde för motståndet och även här får killarna direkt igång ett mycket fint spel,
bollen rullas och hela laget hjälps åt och börjar tänka tillsammans. Det blir en fin match där vi också står
som segrare!
En härlig dag med fint spel och fint väder! Våra killar har utvecklats rejält och vi ledare kunde inte vara
mer stolta än vad vi var idag.
Vi ser fram emot hösten och ännu fler härliga matcher med våra fantastiska pojkar!
P 7 med Malins rader.
Våravslutning av Knattespelen i Löddeköpinge som började med en hel del regn men som ganska fort
övergick till ett härligt fotbollsväder. Matcher spelades mot Hörby, Dalby, S. Sandby och GIF Nike. Två
matcher på naturgräs och två på konstgräs och här märks det att vi har tränat enbart på konstgräs.
Passningsspelet och att få med sig bollen på naturgräs var något trögare än vi är vana vid. I sin helhet
gick det bra med vinst i samtliga matcher men framförallt ser vi en utveckling med försök till passningar,
mottagningar, rörelse och "kalla på boll"!2
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