Staffans sammanfattning vecka 37

Hej alla VAIF:are och andra läsare.
Andra helgen i september är över och som vanligt har en massa matcher spelats i helgen. Naturligtvis
Herrar A och deras matcher som det största intresset finns kring och söndagsmatch långt upp i Skåne
och Hjärsås/Värestorps IF som motståndare och underläge direkt med 1-0, men sen svänger laget på
resultatet och en stabil seger med 3-1 till slut och serieledning igen efter ha "lånat" ut den till Södra
Sandby IF under två dagar.
En spännande månad väntar nu med 4 matcher kvar i serien.
Återkommer på fredag med allt om eventuella kval och vilka möjligheter det finns att nå division 3 2019.
Ungdomslagen.
En helg som präglades av sjukdomar i många lag. Den första höstförkylningen har drabbat byn och våra
ungdomar. Många lag som saknade avbytare och fick det kämpigt i sina matcher.
Härligt att läsa Jessicas text från hennes P 7;or födda 11 med 2 lag i IF Löddes knatteserie där truppen
halverats och till sist fick de låna en spelare av Eslövs BK. 4 matcher med samma spelare blev för tufft.
Tyvärr blev helgen drabbad av en mycket tråkig historia där en förälder i motståndarlaget i en P 10
match uppträdde så dåligt och osportsligt att domaren Mateusz blev tvingad att be föräldern lämna
idrottsplatsen efter bl.a. skrikigt citat "slå och sparka ner dem" slut citat och när pappan blir avvisad av
Mateusz skriker pappan citat " vi ses utanför" slut citat och då tar Mateusz beslutet att bryta matchen.
Ett förtäckt hot, det värsta undertecknad upplevt under mina 50 år i fotbollsvärlden.
Mateusz är en av våra ungdomsdomare som tillhör de mest rutinerade och dömt i flera år och också
många matcher och gjort det mycket bra!
Hela föreningen står bakom dig Mateusz!
Vill också tacka domaransvariga Camilla Munthe som agerade snabbt och beslutsamt.
Tack även till Jessica Gustafsson som ledare för vårt lag som försökte lugna ner pappan, men ej
mottaglig för detta.
Denna mycket tråkiga historia ligger nu på Skånebolls bord och vi får se vad som slutligen beslutas i
denna historia.
Ärendet har hamnat på f.d. allsvenska domaren Martin Ingvarssons bord.
Föreningen ifråga har bett om ursäkt för pappans uppträdande.
Hörs igen på fredag och nu 75 matcher kvar att spela i årets serier.
Hälsar Staffan
Sammanställning av alla matcher i helgen.
Herrar A och Daniels text.
Ordningen återställd!
En tuff bortamatch på valdagen, söndagar är vi inte vana vid och vi fokuserade mycket under veckan på
hur viktig förberedelsen var. En stor eloge till killarna som kom taggade och förberedda trots en hel del
hinder i vägval till idrottsplatsen i Hjärsås. Vi var mentalt redo för en match med kamp och ställningskrig
men fick steppa upp den tanken än mer när vi fick se den undermåliga planen vi skulle spela på, mer
grus än gräs. Ingen tiki taka fotboll denna eftermiddag alltså.
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Jag tycker att vi startar övertygande men har lite problem med bollbehandlingen pga. underlaget, viktigt
att minimera risktagandet i uppspelsfasen. Tyvärr räknar vi in lite fel defensivt i 8 min när en slumpboll
seglar mot vår box och vi inte är riktigt bestämda, 1-0 och en kalldusch. Upp med bollen snabbt för
avspark, det gällde att skaka av sig situationen vi satt oss i omgående. Lugnt och metodiskt arbetar
kollektivet vidare och får också utdelning när Joe kvitterar 1-1 efter assist av Vigge, min 14. Vi
behärskar planen på ett allt bättre sätt, värderar med tydlighet och framförallt i tekniska moment är vi
bättre än Hjärsås. I matchminut 42 gör André ett drömmål och alla beger sig mot avspark efter firandet.
Utan att gå in på detaljer så utspelar sig nu en ren och skär parodi, kort och gott så tar domaren bort
målet efter att assisterande samt en i publiken(!!!!!!) haft en överläggning och kommit överens om att
hitta en frispark i motståndarnas straffområde. Frustrationen självklart stor och alla på Hjärsås IP stod
som fågelholkar med munnarna öppna utan att förstå någonting. Men istället för att bryta ihop och tycka
synd om oss själva så kraftsamlar vi och blir en ännu starkare enhet.
Tydliga i halvlek om att släppa debaklet från slutet av första halvlek, denna resan ska vi inte ha gjort
förgäves och det är gott om tid att påverka. Utdelning redan i min 48 då Alvaro elegant sätter en frispark
rätt i mål, 1-2 psykologiskt viktigt och ren och skär karma. VAIF fortsätter ha hyfsad kontroll trots att
slumpen är framme lite då och då, både def och off. Men det var tydligt, killarna hade bestämt sig för
samtliga poäng. I matchminut 77 sätter Joe sitt andra på assist från Axel P, 1-3. Matchen dör ut lite och
VAIF fortsätter kontroll mycket pga. ersättarna som kommer in och bibehåller fokus på planen. En skön
och härlig moralstärkande seger. Imponerande hur många supportrar som tog sig upp och stöttade,
stort tack!
Lagkapten Kristoffer Lindfors rader.
Söndagsmatch borta på Hjärsås/Värestorps IF och en enkelresa på 1,5 timme från Malmö. Vi möttes av
en plan som lämnade mer att önska, den var både regntung och saknade gräs på flera ställen. Men det
var bara att gilla läget, det var samma förutsättningar för båda lagen. Jag kände att vi hade ett bra fokus
med oss från veckans träningar och inpå uppvärmningen inför matchen. Det kändes som att ingen ville
åka så här långt och inte åka hem igen med 3 poäng. Vi öppnar matchen bra och har något vasst läge
direkt. Men som vi sett en del den senaste tiden så tar motståndarna ganska ologiskt ledningen på
deras första anfall i matchen. Vi ger oss inte utan trummar på som vanligt, vi har självförtroende och vet
att vi kommer få chanser. Joe gör 1-1 och vi har bud på mer. André gör ett drömmål på volley precis
innan halvlek som tveksamt blir bortdömt av linjedomaren ett par minuter efter huvuddomaren signalerat
för mål. Tungt mentalt att bli bortdömda men återigen, inget ska få stoppa oss. Vi går ut i andra
halvleken och visar vår klass, både kvalitetsmässigt men även fysiskt. Vi orkar mer, är starkare och
smartare med boll. Alvaro gör 2-1 på frispark från kanten och Joe gör 3-1 med kvarten kvar. Återtagen
serieledning, fyra matcher kvar och vi har en spännande månad framför oss
F 16.
Återbud från motståndarlaget och matchen spelas senare i höst.
P 16 med Stefans text.
Idag kom vi inte upp i samma standard som vi lyckats med de senaste matcherna. Vellinge var det
bättre laget och vann rättvist med 5-1.
De ledde med 3-0 i halvtid. Direkt efter paus gjorde vi ett riktigt fint spelmål och då fick vi Vellinge lite i
gungning. Simon räddar en straff. Tyvärr slarvade vi alldeles för mycket med passningsspelet matchen
igenom.
Vellinge gör sedan ytterligare två mål i slutskedet av matchen.
Förutsättningarna var inte de bästa då vi fick ett helt gäng med återbud pga. sjukdom vilket gjorde att en
del killar fick spela på ovana platser. Tur att det var 9-manna spel idag.
Om det skull varit 11-manna match hade vi varit tvungna att lämna WO pga. för få spelare.
P 14 och Henriks rader.
Ett riktigt blåsigt Staffansvallen tog emot oss och det skulle prägla matchen. Inför matchen berättade
deras ledare att de försvarat bra i tidigare matcher men inte haft mycket anfallsspel. De hade därför
förstärkt mittfält och anfall med spelare från Skåneserie B. Vi som haft riktigt bra försvarsspel skulle
sättas på prov. Det var svårspelat i den starka vinden men tycker vi var det lag som klarade det bäst.
När vi tar ner bollen och spelar längs marken så ser det riktigt bra ut! Under hela matchen har
Staffanstorp färre än 5 avslut och ca 2-3 på mål. Tyvärr går ett av dessa in och vi är i underläge. Då har
vi haft skott i undersidan av ribban och kommit till fler bra avslut. Vi har sedan ytterligare 2 ramträffar
och ett friläge som deras målvakt räddar snyggt. Kändes väldigt orättvist… Vi får dock in ett mål till slut!
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Sett till antal klara målchanser och ramträffar vs deras få avslut mot mål skulle vi vunnit matchen, men
får nöja oss med 1 p. (resultat 1-1)
F 13 och Jennys rader.
Matchrapport F 13 sydöstra, hemmamatch mot serieledarna Janstorp. En tät match med relativt få
målchanser på båda håll. Vi släpper in ett mål efter bedrövlig försvarsinsats, sedan gör vi ett mål efter
fint passningsspel. Tyvärr är tjejerna inte riktigt på hugget idag och vaknar inte förrän sista 5 minuterna
då vi spelar bra och skapar halvchanser. 1-1 slutresultat, men tyvärr känns det som 2 förlorade poäng
istället för 1 vunnen.
Nya tag till nästa match!
P 13 med Andreas text.
Match i torsdags i Askeröd. Ojämn och svårspelad plan tillät inte något vidare passningsspel. 2-2 inför
sista perioden, lite spännande. Då avgjorde vi med två snabba mål, bra inställning hos killarna som tog
tag i matchen.
F 12 Svart och Vi med Henriks text.
Lag Svart: Hemmamatchen mot Anderslöv BOIK/Skabersjö DFF på fredagskvällen var en av våra
bästa matcher hittills under den här säsongen där tjejerna verkligen var taggade. Vi fick igång ett fint
passningsspel och kunde kontrollera hela matchen även om våra gäster kämpade på bra så vinner vi
mycket rättvist med 3-0.
Lag Vit: Bortamatch mot Södra Sandby IF där vi inte riktigt var på hugget och hemmalaget vinner
välförtjänt matchen.
Lag Vit: Helgens tredje match spelade vi borta på Staffansvallen mot FC Staffanstorp, ett lag vi har
mött många gånger och det blir alltid väldigt jämna matcher från början till slut men inte den här gången.
Efter bara någon minut så ligger vi under med 1-0 och sedan tar det inte lång tid förrän vi ligger under
med 3-0. I andra halvan av matchen börjar tjejerna visa en mycket bättre inställning trots att vi ligger
under och det skall de ha mycket beröm för. Vi förlorar matchen men vi är ändå nöjda och ser framemot
att möta detta lag igen i slutet av seriespelet.
P 12 med Rickards rader.
Två tuffa matcher för P 06 med bra spel och insats men trots allt två förluster. Vi lider en del av att vi i
snitt oftast ligger 20 kg under våra motståndare som verkar äta någon slags supergröt varje morgon.
Trots detta oftast frustrerande faktum för våra spelare står vi upp väldigt bra och ger oss aldrig.
Förlust idag mot ett starkt Hyllie IK med 6-4 i A, men som sagt en bra insats av oss, och även en
mycket fin insats av domare Isak Munthe.
P 11.
P 11, vinst mot Skurups AIF med 8-5.
P 10 med Jims text.
A1, Bjärred. Vinst 7-1
Kul match där vi var det bättre laget genom hela matchen. I strävan på ett mer offensivt spel har vi gått
från 2-3-1 till 1-4-1 för att till slut landa i en 1-3-2 uppställning vilket vi testade för första gången idag.
Detta fungerade väldigt bra. Vinst 7-1
Jim igen.
C2, Eslövs BK. Oavgjort 3-3
En jämn och bra match där Eslöv börjar bäst men vi kommer in i matchen efter ett tag och tar även över
matchen periodvis. Killarna visar på en bra kämparglöd och rätt inställning. Sett till hela matchen är
oavgjort ett rättvist resultat, 3-3.
P 10 Grön med Joakims text.
Gislöv som var det enda motståndet vi förlorat mot denna säsong. Matchen i våras var en hård
drabbning så killarna var rejält taggade och revansch sugna.
I första perioden så var det ett spelövertag från vår sida, men endast 1-0 på tavlan. Gislöv hade nog inte
ett enda skott på mål i den första perioden. När andra drag igång så är det Veberöd Show! Alla spelare
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ligger 100 % rätt i positionerna och passningsspelet sitter. Killarna slet in till sista sekund och lyckas
klämma dit 10-1. Säsongens bästa match.
P 9 och Joakim igen.
Vi började lite avvaktande i denna match och klev inte riktigt dit i närkamperna så första perioden blev
väldigt jämn. När väl andra startade så var killarna rejält taggade och vi gick ganska enkelt fram till en 62 ledning varpå Ystad satte in en extra spelare. Vi fortsatte spela runt och göra jobbet så matchen
slutade rättvist 8-4 till Vaif
F 9 samt spel i IF Löddes knatteserie med Mårtens text.
Lördagsförmiddagen spenderades på Lomma IP där två matcher i knattespelen avgjordes.
Inledningsvis kämpade töserna på mot Staffanstorp, vilket renderade i en storseger.
Andra matchen mot GIF Nike, avlöpte på samma vis.
För del av laget blev det därefter till att tempoväxla hem till Veberöd för att spela/delta vid F09 match
mot Bjärred.
Denna match slutade även den med vinst.
På söndagen spelade F09 mot Klagshamn (som tillfrisknat efter sjukdom) hemma i strålande
solsken☀
Tjejerna var på tå från början till slut vilket ledde dom till seger med god marginal👍
P 7 med Jessicas text.
Idag var det dags för andra omgången av Löddespel, vi var i Eslöv.
Vi har 2 lag anmälda men denna gång var det tufft, endast 8 spelare resten av spelarna var sjuka och
några bortresta.
Men med rätt inställning så fixar vi detta för att vi ska ha roligt när vi spelar.
Första matchen mötte vi Furulunds IK, vi var inte riktigt med i matchen. Vi spelade mest i mitten av
planen och fick inte riktigt till något passningsspel och skott. Denna match blev det förlust.
I vår andra match mötte vi Dalby GIF i denna match fick vi låna en spelare från Eslöv. Här fick till ett fint
spel med många passningar mellan killarna. Riktigt roligt att se dem spela så fin fotboll. Det blev många
skott. Här blev det vinst.
Tredje matchen var motståndarna Eslövs BK, även denna körde vi på med samma spel som vi gjorde i
andra matchen, killarna började bli trötta men fortsatte in i det sista. Även här blev det vinst.
Sista matchen tog killarna sina sista krafter och gjorde en kanonmatch. Även denna match blev det
vinst.
Vi ledare är så stolta över killarnas prestation som dem gjorde idag. en stor eloge till killarna som
spelade 4 matcher med knappt 5-10 minuters vila.
En stor eloge till Eslövs domare, dem gjorde ett kanon jobb, även ett stort tack till Eslövs BK som hjälpte
oss med en spelare.
F 6/7 i IF Löddes knatteserie med Sofias text.
Det var en lite tung helg för tjejerna som spelade 2 matcher i rad utan vila emellan. Första matchen fick
de förstärkning ifrån F10/11 men andra matchen fick de klara sig helt själva och hade då inte några
avbytare så alla fick spela hela matchen. Vi som stod vid sidan kunde se hur de har utvecklas under
deras första matcher och hur de nu vågar ta för sig mera, röra sig bra och börja förstå spelet. Trots
tröttheten på slutet var det ändå nöjda och glada tjejer som åkte hem efter en intensiv dag.
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