Staffans sammanfattning vecka 35

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Ännu en helg full med fotbollsmatcher i föreningen är över och framförallt en underbar seger förr
Herrar A som borta mötte ett tufft motstånd i Rydsgårds AIF.
Folk på plats talar om en heroisk insats av laget och via mail ett par gånger lördagkväll med tränaren
Daniel och en jätteglad tränare och stolt över killarnas insats.
Underläge 1-0 i matchminut 18, kvittering 1-1 "Vigge" på straff hans 15;e mål denna säsong,
Matchminut 60 rött kort direkt på lagkaptenen Kristoffer Lindfors och straff och 2-1 till Rydsgårds AIF.
Tyvärr en urusel domarinsats denna lördageftermiddag som inte gjorde det lättare. Här visar laget en
stor moral och tåga och kvittering 2-2 i matchminut 64 genom Eric Skiöld och en lätt skadekänning som
gjort att Joseph Tabiri stod över förra helgens match kommer in sent i andra halvlek och med 3 minuter
kvar gör Joseph 3-2 till Veberöds AIF underbart!
Samtidigt kommer från Södra Sandby resultatet 2-2 mot Lunnarps BK.
Nu 4 poängs försprång och 6 matcher kvar att spela. Det börjar lukta..............!
Den enda gången i Rydsgård domaren borde reagerat för var när åskan och blixtarna for över
Rydsgård, men alls icke till sist spelare och ledare som ej vågade spela mer och en knapp kvart när
spelet avblåstes.
På lördag sista derbymatchen för året och Janstorps AIF på besök kl. 14.00 på Romelevallen.
Undertecknad plagierar MFF med slogan Tillsammans Blir Vi Starkare och önskar att vi tillsammans
försöker få ner samtliga ungdomslag till matchen iklädda VAIF overall för att ge laget det stöd de
förtjänar!
Kommer ni? Kommer undertecknad!
Ungdomslagen.
En stark öppning av lagen som spelar seriespel med tabell i 11 manna samt 9 manna fortsatta även
denna helg.
Segrar för F 16, P 16, P 14 alla 11 manna. F 13 samt P 13 även här segrar i 9 manna och bara F 14
som förlorar denna helg.
I övriga ungdomslag och spel i 7 manna respektive 5 manna en blandning av vinster förluster som alltid.
P 16
Vinner för första gången mot BK Höllviken med 1-0 borta och på frågan till Stefan P om varför nu?
Stefans svar, en Lennart Fridh effekt, snyggt av Stefan när han nu låtit Lennart ta över mer och mer och
Stefan har haft laget i träning sen knatte dvs. ett tiotal år och killarna behövde höra en ny röst och det
gör man när du har Lennart längs sidan på plan haha!
Knatte.
3;e träningen denna lördag och färre på plats när nu både P 7 samt F 07/08 hade spel i IF Löddes
knatteserie denna helg.
Fanns nya i träning och framförallt i Boll och Lekskolan som det kommer knattar/knattor och prövar på.
En diger sammanfattning av många matcher som spelades i helgen.
Först ett grattis tidigt lördagkväll från undertecknad till Daniel.
Stort tack, ja det var ta mig fan världsklass i moral och karaktär!!! Vi ger oss ALDRIG, ett beteende vi
eftersträvar och idag lever upp till.
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Herrar A och Daniels text.
Förberedelserna var bra, samtliga var fokuserade på uppgiften! Killarna var medvetna om en klen
statistik gentemot motståndarna, framförallt på bortaplan. Vi försökte ingjuta mod och att vi skulle skjuta
fram brösten, lite kaxighet bakom insatsen önskades. Vi skulle leverera, här och nu!
Rydsgård försökte snacka ner sig själva och använda omvänd psykologi inför, inget som biter på oss då
vi är ödmjuka och förbereder oss på bästa sätt oavsett motstånd.
Matchen startar vanlig ordning övertygande till VAIF:s favör men ganska omgående skulle det bli en
ryckig matchbild. Domarna (som jag aldrig påpekar i vanliga fall) tappade fullkomligt kontrollen och
reagerade på tillrop från allt och alla. Båda lagen var överens, detta blir en parodi gällande konsekvent
bedömning. Nog om det!
I min 17 kommer ett högerinlägg från motståndarna, direkt i mål efter skum bollbana, 1-0. Lite tagna på
sängen efter en bra inledning med en sådan ”en på hundra” boll. Vi kvitterar och tar ledning två gånger
om men blir avblåsta retroaktivt från antingen stinsen på linjen eller en högst osäker huvudperson. I den
27 min kommer dock (äntligen) ett konsekvent domslut med straff till VAIF som följd, Vigge gör inget
misstag och trycker dit 1-1. Spelet böljar fram och tillbaka till halvtid.
Gott och konstruktivt snack under vilan, fast beslutna om att, likt förra omgående, att vi var helt
överlägsna motståndarna i det fysiska spelet med uthålligheten som grund. Alvaro har fått utgå med
Moberg som ersättare och nu chansar vi till andra med en under vecka rehabande Joe för att få lite mer
tyngd offensivt. Vi får dock en mardrömsstart i min 55 (och då menar jag inte åskan och de nära
nedslagen av blixtarna som domaren inte reflekterade kring?!?!?!) när kapten Lindfors täcker ett avslut
och den ”högre makthavaren” hittar straff plus utvisning. Fan, ridå ner av den nivån! Oskar A i målet går
rätt och är på bollen men det våta underlaget ger bollen en för hög fart och 2-1 till hemmalaget. Det blir
kinkigt och grinigt, en vanlig matchdag i Rydsgård helt enkelt. Vi replikerar dock (min 59) med en man
mindre när Eric S kvitterar på ass av Vigge. Jäkligt skönt! Åskan och blixtarna dundrar runt om utan att
någon med befogenhet reagerar och AGERAR. Jag som coach brusar upp och ställer domaren till svars
över att matchen fortgår, efter lite munhugg så blir det ett break med tanke på säkerheten (inte mitt
stoltaste ögonblick som coach men va f*n, det gällde ALLAS säkerhet med tanke på omständigheterna).
Ett 10 minuters break och chans till att elda upp varandra. Jag bad spelarna inför att brösta upp sig och
vara lite mer kaxiga. Då får staben föregå med samma exempel, trots kvittering och en man mindre så
ville vi gå för samtliga 3p. Inget snack, killarna agerar som hjältar efter uppbrottet. Ca 25 min kvar när
domaren blåser igång och vi fullkomligt trycket ner motståndarna på egna första tredjedelen. Vi styr
med trebackslinjen bakifrån likt hungriga lejon och aktiverar motståndarnas box gång på gång. Så, i min
86 sätter en inbytte Joe T 2-3 till Vaif på assist från Vigge och glädjen är total. Vi var nere för räkning,
reste oss och agerade som VINNARE. Helt fantastiskt och en jädra lagmoral av samtliga. Nu tar vi helg
och tackar supporten som trotsade vädergudarna.
Kristoffers text som lagkapten.
Matchdags mot rivalen Rydsgårds AIF stod på schemat och vi hade en bra känsla inför matchen. Vi ville
ut på plan och ta kommandot direkt och fortsätta vinna matcher. Jag tyckte hela truppen och staben var
taggade inför uppgiften som väntade. En match med många ansikten är väl en bra summering och alla
på plats fick verkligen valuta för pengarna man la på inträdet. Vi öppnar matchen bra tycker jag men likt
förra matchen tar motståndaren återigen ganska ologiskt ledningen på ett slumpmål. Vi viker dock inte
ner oss utan fortsätter trumma på och "Vigge" sätter säkert en straff efter ca 25 min. Resterande del av
halvleken gör vi ytterligare två mål som dessvärre blir tveksamt bortdömda, något som säkert sänker
moralen på många lag men det var inget som skulle stoppa oss.
I halvlek fortsätter vi pusha varandra och vi känner att denna match ska vi ta. Efter ca 60 minuter åker
jag dessvärre på mitt första röda kort i karriären.
Runt straffpunkten slänger mig för att försöka täcka ett skott, bollen tar lite olyckligt på överarmen och
domaren tar beslutet att blåsa straff och visa ut mig.
Tungt var ordet, aldrig kul att inte kunna vara på planen och hjälpa laget men jag fick ändå känslan att
sista ordet inte var sagt. Rydsgårds AIF sätter straffen och kort därpå bryts matchen pga. åska i ca 1015 minuter. Vi samlar oss och går ut och vänder på steken.
2-2 av Erik på ett snyggt placerat skott och sen i den 87:e minuten efter spel med en man mindre i ca
30 minuter sätter Joe 3-2!
Underbar känsla och vilken vändning, är otroligt stolt över grabbarna som kämpar på och inte ger upp!
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F 16 med Peters rader.
Fortuna FF var på besök, vi spelade på konstgräset i Veberöd. Då Blentarps F 04 inte hade någon
match denna helg så lånade vi in 4 tjejer och vi kunde då spela en 11 manna match. Vi kom inte in i
matchen de första 20 minuterna. Vi hittade inte vårt positions spel på innermittfältet. Fortuna tar rättvist
ledningen med 0-1. Efter det vaknar vi till liv och börjar rulla boll som vi ska göra. Fortuna FF får det
betydligt svårare i andra halvlek. Vi vinner matchen med 7-2. Nästa match spelar vi borta mot
Hessleholm.
P 16 med Stefans text.
Killarna stod för en härlig insats borta mot BK Höllviken. Matchen var spelmässigt jämn men med fördel
VAIF. Det spel som killarna presterade på planen var nog det bästa jag sett dem göra hitintills. Efter en
bra 1:a halvlek med en del målchanser för vår del stod det ändå ”bara” 0-0. 25 minuter in i 2:a halvlek
gör Khalil matchens enda mål efter ett mönsteranfall.
BK Höllviken hade en jättechans att kvittera några minuter efter vårt ledningsmål men Simon gör då en
svettig enhandsräddning, Efter detta kontrollerar vi resten av matchen ganska väl.
Bra jobba grabbar! På fredag tar vi emot Skanör-Falsterbo på Romelevallen.
F 14 med Jennys text.
Ett gäng oinspirerande tjejer som inleder första halvleken bra och borde gjort minst 3 mål, istället går vi
till paus med 3 mål i baken och huvuden som hänger. Vi spelar upp oss i andra och tredje och har stort
spelövertag men bollen vill bara inte in i mål. Förlust 1-3 tyvärr inte ett rättvist resultat sett till hela
matchen.
P 14 och Henriks rader.
När vi såg storväxta Klagshamns spelare komma ut på planen trodde vi att det skulle bli en fysisk match
där vi skulle få det tufft. Så blev det inte utan en snäll match utan så värst många tuffa närkamper. Båda
lagen bjöd på bra spel i första halvlek. Vi hade många jättefina kombinationer, avslut från olika spelare
och positioner och låg nära Klagshamnsspelarna. Vi tar ledningen och borde nog gjort fler mål.
Klagshamn har ett avslut på mål, ett skott från ca 25 m som tar i ribbans ovankant. I andra spelar vi
ännu bättre och tar över helt. Killarna visar upp jättefint spel och vi utökar ledningen. I tredje halvleken
känns matchen avslagen och denna ”spelas av”. Tror Klagshamn bara mäktar med 2 avslut på de två
avslutande halvlekarna. Det känns som vi tagit ett kliv i utvecklingen där flera spelare tagit till sig nya
saker och vågar testa nytt. Detta kombineras med mycket tryggt försvarsjobb. (resultat 2-0)
F 13 och Jenny igen. Match F 13 borta mot Gärsnäs AIS.
Tufft på förhand när vi får två återbud bara 1 timme innan samling och får åka med 1 avbytare. Pratar
mycket om att precis som i alla andra matcher så måste vi jobba för varandra, vara noga i
passningsspelet och positiva. Sagt och gjort!!!! Vilken match vi gör, alla tjejerna höjer sig en nivå och de
kämpar och sliter för varandra. Vi skapar hur många målchanser som helst, men en grym målvakt som
dessutom är kompis med målramen gör det svårt för oss. Inse glädjen hos oss alla när vi till slut i andra
halvlek sätter bollen i mål!!!! Vi gör en grym match idag och kan vi behålla denna energi så kommer det
krävas mycket om man vill slå oss. Mycket rättvis seger med ynka 1-0, men vilken lagseger!!!!
F 12 med Henriks text.
Lag Vit.
I söndags spelade vi på Brovallen i Bunkeflo där LB07 stod för motståndet och det blev en målrik
match. Tjejerna började starkt och tog ledningen redan efter några minuter men hemmalaget spelade
fin fotboll och kämpade sig in i matchen. Vi ligger under flera gånger under matchen men tjejerna visar
en grym inställning och vi vinner till slut matchen helt välförtjänt med 6-5.
Lag Svart.
Det blev en matchbild ungefär som vi hade förväntat oss när vi mötte GIF Nike på bortaplan. Matchen
böljade fram och tillbaka och vi spelade riktigt fin fotboll vilket även våra motståndare gjorde. Oavgjort
hade varit väldigt rättvist men när det återstår ungefär 3 min kvar av matchen gör GIF Nike mål och trots
att vi har flera chanser i slutet av matchen att kvittera så förlorar vi den här matchen med 1-0.
P 12
Lag Svart. Förlust med 5-2 mot Vellinge IF borta.
Lag Vit Förlust med 4-2 hemma mot MFF.
P 11. Match inställd.
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P 10 Vit med Jims text.
A1 sydvästra Husie, vinst 5-1
Vi startar matchen lite trögt, kändes som många var lite sega i benen. Vi får dock mål relativt fort och
efter första perioden leder vi med 2-0. I andra och tredje perioden kommer vi igång med vårt spel och
kontrollerar matchen. Husie är ett roligt och tekniskt lag att möta, idag fick de sin första förlust för
säsongen 😉 Vinst 5-1.
P 10 Svart och Jim igen.
C2 sydvästra Klågerups GoIF, vinst 6-2
För första gången i år spelar vi i regn och möter Klågerups GoIF som byggde sitt spel med långa bollar.
Vi försökte hålla bollen på marken och spela runt den för att hitta öppningar i deras tajta försvarsspel. Vi
lyckas och idag är vi extra nöjda med att laget vågade hålla i bollen och spela runt den i backlinjen.
Vinst med 6-2.
P 10 Grön med Jespers text.
Idag var det Ystad IF som besökte oss. Känns som vi för tillfällighet har lite svårt med positionsspelet.
Men killarna kämpade på och matchen var jämn i en period och kanske lite i andra. Sen tog vi över mer
och mer genom vårt höga pressspel och Ystad kunde inte stå i mot och siffrorna sprang iväg 8-3 till
VAIF!
F 9. Match inställd.
P 9 med Henriks rader.
Vi var det bollförande laget med många chanser. Tyvärr kom inte avsluten till sin rätt denna dag.
Vi är ändå nöjda med matchen pga. att vi ser att grabbarna har tagit till sig det vi sagt och rullar runt
bollen. Vi tyckte även att grabbarna hade en bra inställning när vi låg under. Bra kämpat idag!

F 8/7
Lördagen spenderades i Bara och två matcher i Löddespelen spelades.
F10/11 mötte inledningsvis Lödde och vann med 12-1.
Matchen mot Bara blev mer jämn och slutade 4-2.
Riktigt roligt att se tjejerna spela under dessa förhållanden, Fint passningsspel och några fina avslut.
Utöver detta var F12 på plats och några av våra 11:or deltog som utfyllnad under deras två matcher.
Tack för förtroendet, Det var roligt att få vara en del av deras seriedebut!
På söndagen skulle F 09 tagit emot IFK Klagshamn hemma på Romelevallen men pg. sjukdom i
motståndarlaget tvingas matchen att skjutas på framtiden.
P 7 och Jessicas text.
Söndag och dags för höstens första Löddespel.
Vädret var helt okej, inte lika varm som i våras. Men bättre väder för killarna att orka.
Kiosken var redo för att ta emot köparna med allt från korv till godis!!
Killarna var taggade för spel.
Lag svart första match spelades mot Torns IF
Det började lite snurrigt med vilken position dem hade men till slut så hade dem koll.
Fick ett bra spel och många fina skott. Målvakten gjorde många snygga räddningar
Första matchen blev vinst.
Lag vit spelade mot Lunds FF det var lite tuffare motstånd, vi fick inte igång något spel, våra killar
tappade sina positioner.
Det blev förlust i denna match.
Lag svarts andra match spelades mot Dösjöbro- denna match var ganska jämn till en början men
motståndarna tog över och denna match blev förlust
Lag vits andra match Torns IF och den sista för dagen.
Denna match fick killarna igång ett fint spel med många fina passningar och skott.
Väldigt fint spel hade killarna. Kämpade på bra och det bör vinst i denna match.
Det blev 2 vinster och 2 förluster.
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Slutligen ett nybildat lag i höst och spel i IF Löddes knatteserie F 07/06 som tränas av Amanda Sjöstedt
och Sofia Berglund och vi hälsar Sofia välkommen som kontaktperson och skribent till veckobrevet.
F 06/07 och Sofias text.
Det var nervösa tjejer som spelade sin första match i Bara. Med förstärkning med ständigt en spelare
från det mer erfarna tjejlaget på planen som guidade och visade hur spelet skall fungera så kämpade
tjejerna på riktigt bra. Spelet blev bättre för varje halvlek med mera rörelse och självförtroende.
Tror alla var nöjda när dagen var slut och fick lite mersmak.
Ett långt mail, men som visar upp den stora verksamheten som finns föreningen.
Hörs av på fredag! Staffan
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