Staffans sammanfattning vecka 36

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Första helgen i september är över och resultaten från alla matcher har kommit in i mailkorgen.
Ännu en stor fotbollshelg är till ända.
Blandade resultat som alltid, men naturligtvis fokus på A-laget som tyvärr tappar 2 poäng hemma mot
Janstorps AIF.
Läs både tränaren Daniels samt lagkapten Kristoffers texter och ingen match som går till höjderna.
Snarare tvärtom dålig inställning, dåligt genomförd match och bör glömmas direkt och tillbaka till basic.
Rätt inställning koncentration på matchen som kommer och glöm allt annat.
Möjligtvis får undertecknad som skribent spekulera om seriens utgång och vad som kan hända med 5
matcher kvar att spela och vilka möjligheter det finns att avancera till division 3 2019.
Undertecknad håller med till 100 procent vad Kristoffer uttrycker i sin text citat " Vi är fortsatt
serieledare med 2 poäng till godo plus en fin målskillnad. Jag tror att alla andra lagen i serien
mer än gärna hade bytt position och läge med oss inför de avslutande 5 omgångarna" slut citat.
Ungdomslagen i spel på bred front som vanligt och fortfarande P 13 samt P 14 obesegrade i höst,
däremot fick F 13 och F 16 sina första förluster.
Finns lag i 5 manna och 7 manna som också är obesegrade i höst, men följer Skånebolls direktiv med
serielösa serie och skriver vilka lag det gäller.
Drygt 100 matcher kvar av årets seriespel.
Sammanfattning från alla matcher i helgen.
Herrar A med Daniels text.
Det är för många som fokuserar på vad övriga lag gör istället för på oss själva, både på och vid sidan av
planen. Det pratas olika scenarier och ”tänk om detta sker” teorier vilket gör mig helt oförstående, det
summeras i oktober med ett tydligt facit! Alla spekulationer innan dess gör bevisligen att många tappar
fotfästet och tror att det vi dukade upp under våren kan upprepas utan att förta sig. Nonchalant och
snudd på respektlöst så nu gäller det att sudda bort alla alibi insatser, snacka mindre och fokusera på
prestation. Det är en ren och skär inställningsfråga!
Dagens match är på gränsen till riktigt dålig, det innebär att förberedelserna inte varit bra med tanke på
den moralboost vi gav oss själva föregående omgång. För många tog för lätt på uppgiften vilket
straffade kollektivets insats hårt. Ingen rytm, inga vägvinnande gester och lite av självömkan istället för
jävlar anamma.
Två mål av motståndarna när vi är i numerärt övertag framför egen box är för dåligt. Två fina mål framåt
av Joe efter assist från André samt Moberg.
Det vi kan ta med oss är att vi vaknar efter Janstorps 1-2 ledningsmål och går för en kvittering (som
lyckas) men även för en vinst. Det visar att det finns något, när vi höjer lägstanivån och visar en tro på
vad vi gör. Sent ska syndarna vakna dock, första 15 min och sista 15 min är inte tillräckligt för ett
tillfredsställande resultat i en match som varar 90+.
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Vi behöver växla upp och den grunden lägger vi genom en bra träningsvecka. Fokus på nästa uppgift
och INGET annat! Tack alla för visat intresse idag.
Forza VAIF!
Lagkapten Kristoffers text.
Jag fick följa matchen mot Janstorps AIF från sidan vilket var tufft och nervöst. Man vill alltid vara inne
på planen och hjälpa grabbarna samt kunna påverka mer än vad man kan från läktaren. En match som
inte går till historien som den bästa där båda lagen delar på poängen. Sett till det stora hela skulle jag
säga det var ganska rättvist. Tyvärr kommer vi inte upp i normal standard men kanske är det ändå
starkt att då inte förlora. Vi är fortsatt serieledare med 2 poäng till godo plus en fin målskillnad. Jag tror
att alla andra lagen i serien mer än gärna hade bytt position och läge med oss inför de avslutande 5
omgångarna. Nu gäller det att vi alla sluter upp och tillsammans tränar på bra och pushar varandra. Vi
har kämpat och slitit i många månader nu och vill avsluta säsongen bra.
F 16 och Peters text.
Då spelade vi en bortamatch mot Hässleholm. Det var en nyttig match för tjejerna. Vi vinner de flesta
matcherna för enkelt. Hässleholm är helt klart det bästa laget vi har mött. Otroligt spelskickliga och
tunga att möta. Vi ligger under med 6-0 i halvlek. I andra halvlek spelar vi upp oss. Det närmaste vi
kommer är en stolpträff. Hässleholm vinner med 8-0. Det är bara att lyfta på hatten och gratulera till den
fina fotbollen Hässleholm bjuder på. Vi tar nya tag till nästa match.
P 16 med Stefans rader.
Ikväll tog vi emot Skanör-Falsterbo på Romelevallen. Killarna gjorde ytterligare en spelmässigt bra
match. Vi var absolut det bästa laget matchen igenom men Skanör stack upp lite då och då med sina
långbollar.
Det blev en välförtjänt seger med 2-0.
F 14. Matchen framflyttad.
F 13 och Connys rader.
Vi startar matchen bra och gör genomgående en bra match med fint passningsspel och har en del
målchanser.
Tyvärr förvaltar vi inte dem önskvärt och istället går Kivik/ST Olof upp i ett av få anfall och lyckas trycka
dit 1-0.
Vi fortsätter ligga på och skapar målchanser, dessvärre en reflexmässig hands och straff, 2-0. Vi
fortsätter spela runt och skapa chanser, men tyvärr slutar matchen lite orättvist med förlust. Vi gör dock
en spelmässigt bra och rolig match och all heder åt tjejerna.
Ett extra stort tack till Elvira, Nellie och Ida S från F06, som åter igen gör ett jättejobb och är väldigt
duktiga allihopa.
P 13 och Andreas rader.
Hemmamatch mot GoIF i lördags, vi spelade bra och lät inte GoIF komma till många avslut. Lite mer
positionsbyte än vanligt inom laget, dessutom en spelare som gjorde comeback.
Slutresultat 2-0.
F 12 med Henriks rader.
Lag Vit: I lördags var det hemmamatch mot Lunds FF och det blev en jämn match där vi egentligen
aldrig riktigt fick igång något bra spel. Tjejerna kämpade tappert matchen igenom och vi vinner ändå
rättvist med 2-1.
Lag Svart hade ingen match den här helgen.
P 12 med Rickards text.
Två matcher för P 06 mot Kulladals FF som vanns med 10-1 och Staffanstorps United där vi förlorade
med 5-2. Matchen mot Staffanstorps United var en skandalös tillställning från samtliga Staffanstorps
representanter, från ledare, spelare till domare.
Våra killar skötte sig med tanke på de uppkomna förutsättningar otroligt bra.
P 11 och Niklas text.
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P 07 borta mot Blentarps BK vinst 9-2
P 11 Niklas text.
P 07 borta mot Blentarps BK vinst 9-2
En match där killarna bara gjorde vad som behövdes för att vinna. Det kunde ha varit större siffror med
skärpa i avsluten. Stabil insats mot ett sämre motstånd.
P 10 Vit med Jims text.
A1, Malmö City, vinst 4-1
Vi möter Malmö City som vi aldrig tidigare mött. Killarna spelar bra fotboll och har största delen av
matchen ett bra passningsspel. Vi är bättre än motståndarna och vi vinner matchen rättvist med 4-1.
P 10 Svart och Jim igen.
C2, Uppåkra, oavgjort 3-3
Vi börjar bäst men Uppåkra kommer mer och mer in i matchen. Många chanser från båda hållen,
många fina räddningar från båda lagens målvakter. Sett till hela matchen så är resultatet 3-3 rättvist.
P 10 Grön med Henriks rader.
En rolig match där båda lagen skapar mycket målchanser. Vi har vår höga press där vi gör
motståndaren stressad och det ger resultat. Vi får igång vårt passningsspel rejält i mitten av andra och
hela 3:e perioden är det spel mot ett mål. Slutresultat Vaif - Simrishamn 10-3. Bra dömt av Johan som
inte blir stressad och vågar blåsa av när grabbarna gör fel.
F 9 och Mårtens text.
F 09 spelade borta mot Svedala IF på Aggarpsvallen på söndagen.
Vi summerar det hela med strålande solsken och storseger!
Det bjöds på fint passningsspel och ett och annat riktigt distinkt avslut👍
Mycket fint spel att titta på!
Nästa helg blir det fotbollshelg på riktigt med matcher både lördag och söndag, ser fram emot det!
P 9 och Henriks rader.
Vi pratar med grabbarna att försöka hålla press och hålla positioner. Man ser att grabbarna har
utvecklats mycket och det var mycket svårt för Simrishamn att hålla bollen inom laget. Vi var där direkt
och pressade och det gav resultat.
Vaif - Simrishamn 11-4.
P 8 och hemmaomgång i IF Löddes knatteserie kommer text på fredag.
Ha en bra vecka alla! /Staffan
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