Staffans sammanfattning vecka 26

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Midsommar alltid lika trevligt även om vädret inte var på bästa humör, förra året 28 till 30 grader och
högsommarväder. Fotbollen inne på upploppet och endast en match kvar i veckan (skrev undertecknad
under söndagen) nu verkar det som Vellinge IF lämnat w.o. till Herrar B. Lite märkligt då vi bad om
flyttning av matchen för ett 10 tal dagar sedan på grund av spelarbrist och Vellinge IF ställde upp på
denna flytt och lämnar sen w.o. själv?
Herrar A vinner en otrolig svängig match som redan efter en knapp kvart står 0-2. Reducering av Viktor
Björk kvittering av Kristoffer Lindfors och 2-2 i halvlek, snabbt ledningsmål av Hanaskogs IS i början av
andra halvlek kvittering till 3-3 i matchminut 80. 4-3 i matchminut 85 och 5-3 i slutminuten. Viktor Björk
samt 2 x Selwan Al Jaberi.
Inga gula kort överhuvudtaget till laget ett plus bara detta. Ett träningsuppehåll nu till den 18 juli och
vinsten mer värd en tre poäng enligt undertecknad. 9 poäng ner till kvalplats, men både Snogeröds IF
samt Hanaskogs IS med 11 poäng har en match mindre spelad. Snogeröds IF vann och 6 poäng ner till
kvalplats, ingen säker mark, men med 9 omgångar hoppas undertecknad på ett snabbt säkrat kontrakt
för division 4 spel 2018.
En glad lagkapten i Kristoffer Lindfors mailar vårens sista matchkommentar och reser med flickvän till
USA på semester.
Ungdomsfotboll.
Alla serier färdigspelade och senast 3 juli ser ni ny lottning i era respektive serier och som undertecknad
skrev för ett tag sedan är Skåneboll oftast före sitt tidsschema och redan idag måndag 26 juni börjar de
första U-serierna "rulla ut" på Skånebolls hemsida med benämning höstserie. Alla juniorserier omlottade
och även flera serier i Nordvästra Zonen.
Skrev förra veckan att undertecknad gladdes av att vi ej backar på antal serielag i höst utan samma
antal som i våras.
Fel för nu anmäler föreningen ytterligare 1 lag i P 09 i IF Löddes knatteserie, då 09:orna och P 10;orna
delar på sig och kommer att bedriva träning i respektive åldersklass.
P 10;orna med problemet att tränare jobbar med helgarbete, kvällsarbete, men nu kommer Thomas
(som varit med från början), Fredrik samt Rikard att ta hand om P 10 och deras 2 lag i IF Löddes
knatteserie.
09;or i Skånebolls serie och 7 manna i åldersklassen födda 08 + 1 nytt lag i IF Löddes knatteserie och 5
manna i höst. 23 blev plötsligt 24 lag i föreningen med kombinationslagen. Kul!
En glad Andreas tränare för P 12 (födda 05) lottades tillsammans med ytterligare ett 10 tal lag att få
spela på Swedbank i Cupen Fotboll mot Rasism i september.
12 år och inget slutspel, då lottade MFF de lag som får chansen till spel på Swedbank.
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MFF.
Då fick föreningen signad Kingsley Sarfo född 95! Bara namnet är spännande haha. Ordspråket även
en blind höna kan finna sina guldkorn, kanske lite taskigt mot BW 90 starka man i Leif Nilsson som fick
Kingsley signad 2014 hur detta gick till? Influgen till Sverige testspelade i Mjällby AIF fördyr för klubben,
men plötsligt klar för BW 90. Tjo och hej leverpastej.
Hur löste BW 90 (läs Leif Nilsson denna affär?) Svar det kommer vi aldrig få veta.
Än en gång en av de bättre fotbollsspelare MFF skrivit kontrakt med, ok allt ska bevisas men en otrolig
duktig fotbollsspelare redan. Johan Dahlin återvänder som målvakt och fler kommer för nu är det dags
för kvalet till Champions League och vad än som sägs från MFF centralt gör man allt för att nå dit. 250
miljoner väntar bara för ett gruppspel.
Eget kapital idag 400 miljoner mer än övriga allsvenska klubbar har tillsammans.
Kan inte låta bli i Silly Season att berätta om killen född 2000 den första född på 2000 talet spelandes
i Champions League och klubben Juventus.
Moise Kean var namnet som skulle skriva ett långt nytt kontrakt med Juventus men nu har pappan
härsknat till, då han hade ett "litet" krav på "Juve" för förnyat kontrakt och här blir historian riktigt rolig.
Pappan lantbrukare i Elfenbenskusten odlandes majs och ris och hade ett önskemål om ett antal nya
traktorer till lantbruket haha.
Nu backar Juventus på detta krav och pappan hotar med att säga nej och flytta sonen till annan klubb.
Agent för sonen ej helt överraskande för undertecknad stjärnagenten Mino Raiola. Mannen som gav
girigheten ett nytt ansikte.
Avslutning.
Tack för vårsäsongens alla referat ni lämnat. Hör gärna ifrån er som spelar cup i sommar, alltid kul med
nya motståndare och hur ni upplevt dessa turneringar.
Stänger ner veckobrevet kommer med ojämna tidpunkter under juli månad med några texter.
Ha en skön och lång semester alla och försvinner själv den 10 juli och 6 veckors semester väntar en
statsanställd. Den sista, sen livslång ledighet.
Nu återstår för undertecknad innan semester att lägga alla seriematcher i Veberöd i höst med start
nästa vecka.
Sommarhälsning från Staffan.

De sista vår referaten. Herrar A. Kristoffers text.
Fantastiskt skönt med vinst igår och speciellt sättet vi vinner matchen på. En av de svängigaste
matcherna jag spelat på seniornivå, men jag hade en bra känsla igenom hela matchen. Hela laget
jobbade tillsammans och för varandra. Vi spelade kvickt, rörligt och uppoffrande vilket var underbart att
vara en del av. Vi kunde tagit ledningen med 1-0 efter 1 minut bara för att i anfallet efter släppa in mål,
0-1 där. Även 0-2 åker vi på i mitten av första efter en av många farliga hörnor från Hanaskogs IS. Det
är nu jag blir så jäkla stolt som kapten, vi slutar inte, vi maler på, fortsätter löpa och kämpa. Björk gör
viktiga 1-2 och jag själv kvitterar faktiskt till 2-2 ett par minuter innan halvlek. Vad längesen vi hade en
sådan tro på laget och tändning i omklädningsrummet som under gårdagens halvtidspaus. Vi var fast
beslutna om att detta var vår match. Andra halvlek börjar vi väldigt bra, skapar lägen och har
kommandot. Därför ologiskt men ändå logiskt i denna match att Hanaskogs IS gör 2-3 på en kontring.
Återigen trummar vi på och får jobba i uppförsbacke. Vi kvitterar till 3-3 genom Selwan i minut 80, gör 43 i min 85:e genom Björk och sen punkterar Selwan matchen till 5-3 i min 90 efter en fin passning från
Anes.
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Vill ge lite extra beröm till Viktor Björk som enligt mig var en av/om inte den bästa på planen igår med 2
mål och ett uppoffrande spel. Sen även såklart en stor, stor eloge till hela truppen, tränarstaben och
publiken som tillsammans gjorde vinsten möjlig.

Herrar B mot Husie IF.
Sista vår match på Romelevallen och en hel del unga killar, men denna kväll även seniorspelare från A
laget annars inget lag till spel. Tennissiffran 6-4 till VAIF och målskyttar.
28’ Selwan Al Jaberi
· 43’ Selwan Al Jaberi
· 50’ Deni Dulji
· 59’ Selwan Al Jaberi
· 63’ Selwan Al Jaberi
· 69’ Deni Dulji
P 15. Stefans text.
Idag tog vi emot IFK Klagshamn på Svalebo naturgräs. Matchen var ganska jämn rent spelmässigt men
IFK Klagshamn hade mer spets och mer kvalité än vad vi mäktade med idag. Trots en förlust med 5-1
så är vi nöjda med killarnas insats.
Laget har gjort stora framsteg under vårsäsongen och vi ser fram emot höstens seriespel.

F 13 och Jennys text.
A – serien
Bortamatch mot BK Höllviken och vi märker meddetsamma att det är högt tempo i dagens match. Vi
står emot bra första kvarten och målvakten gör många fina räddningar. Sedan spräcker BK Höllviken
nollan och resten av matchen jagar vi boll och snabba motståndare. Vi får inte till något eget spel och
rättvis vinst för BK Höllviken.
Ny laddar vi batterierna inför Åhus beachfotboll!
F 11 och Henriks text.
Sista seriematchen för vårsäsongen blev hemma mot Borgeby FK och det blev precis som väntat
mycket tufft. Men vi gjorde vårt bästa för att störa motståndarnas spel och i framför allt andra halvlek
lyfte vi oss, kämpade tappert, skapade flera fina målchanser och trots att vi förlorade matchen med 4-0
så är vi mycket nöjda med tjejernas spel och inställning.
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