Staffans sammanfattning vecka 40

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Tisdag 2 oktober och en underbar måndag med strålande sol, härlig frisk luft och undertecknad
målandes vårt nya hönshus iklädd shorts fortfarande.
Lördag kl. 14.30 kommer första SMS denna dag är "mina ögon" Jonas Adolfsson som skriver 0-2 i
Simrishamn 2 gånger "Vigge" och i samma SMS 0-1 i Södra Sandby. Undertecknad tänker är undrets
tid ej förbi, men en timme senare kommer 3-2 till IFK Simrishamn och då är resultatet i Sandby 1-1 mer
av akademisk betydelse för nu kommer ännu ett negativt resultat från Malmö och BK Flagg-FC
Trelleborg 2-3 och där "försvann" med stor sannolikhet förmånen att få 2 hemmamatcher i kvalet, tyvärr.
Ingen "rolig" eftermiddag för en VAIF:are.
Ett stort och ärligt grattis till grannen i Södra Sandby till serieseger och uppflyttning till division
3 för det var länge sedan Södra Sandby spelade i denna serie.
Kval väntar för VAIF och om inget överraskande resultat i sista omgången börjar VAIF borta 14 oktober,
hemma 21 oktober samt borta 28 oktober.
Romelecupen 2019.
81 lag anmälda och 2 månader till att anmäla lag!
2 Gröna lag är anmälda i föreningen dvs. lag som kommer att spela även en åldersklass upp.
P 09 samt P 04. Vill fler lag göra detsamma anmäl nu föreningen och Lag Grön.
Ses igen på fredag/Staffan
Här kommer en sammanställning från de flesta matcher som spelats i helgen och i CuMap läser
undertecknad 23 matcher kvar av årets säsong plus 3 kvalmatcher för Herrar A.
Herrar A och Daniels text.
Efter en klockren första halvlek med totalfotboll och ledning så blev det en helomvändning till andra med
kvittering och vinstmål på tilläggstid för hemmalaget. Känslan är att många är ”nöjda” där vi är nu samt
att rädslan för att förlora/tappa poäng är betydligt större än VILJAN att vinna?!?!
Lagkapten Kristoffers text.
Bortamatch mot IFK Simrishamn och seriens näst sista match. Direktiven var tydliga och vi var ute efter
3 poäng. Förberedelserna har återigen varit goda med en bra träningsvecka och revanschsugna
spelare och ledare. Vi öppnar matchen väldigt bra och spelar mer eller mindre ut IFK Simrishamn, har
ledningen med 2-0 efter fina mål från Vigge.
Åker på en kontring i slutet av första halvlek och 2-1 står sig halvleken ut. Andra halvleken blir ett
ställningskrig där IFK Simrishamn har lite mer boll och lirkar på något sätt in 2-2 efter timmen spelad. Vi
har enbart seger i sikte och går framåt med alltmer folk och har några riktigt bra lägen att göra mål.
Dessvärre rinner en av deras snabba anfallare igenom på övertid och sätter 2-3. En riktigt sur förlust när
jag tycker vi spelar väldigt bra, speciellt under stora delar av den första halvleken och det är något vi får
ta med oss. Bara att konstatera att marginalerna inte är på vår sida tyvärr. Vi var trögstartade i början av
serien, blev sen varma i kläderna och var lyckosamma under större delen av säsongen och nu i slutet
har vi dippat i form på nytt.
Sista seriematchen kommande helg vill vi avsluta på ett bra sätt för att sedan som 2:a i serien gå in i
kvalspelet upp till division 3.
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P 16 med Stefans text.
Det blev en 9-manna match mot Öja FF på fredagskvällen då de inte fick ihop tillräckligt med spelare till
matchen.
Matchen var ganska jämn och bjöd stundtals på ganska slarvigt spel från båda lagen. Öja gjorde två
mål i 2:a halvlek medans vi inte lyckades förvalta våra lägen.
Förlust med 2-0. På onsdag spelar vi vår sista hemmamatch mot Staffanstorps United på Romelevallen.
P 14 och Henriks rader.
VAIF – Harrie FF
Vi mötte serietvåan hemma i helgen. Första halvlek var vi sega och var allt som oftast tvåa på bollen.
Efter snack i pausen såg det bättre ut och i 2:a & 3:e halvlekarna var det vi som förde spelet. Vi har
förbättrat oss under året på att komma till mer avslut och skapa målchanser, men detta stämde inte i
denna match. Det var en kombination av att vi inte kom fram med tillräckligt många spelare men också
på duktig backlinje i Harrie. Vi var på väg igenom ett antal ggr men dessa hindrades av snabba och
fysiska mittbackar. Matchen slutade 1-1 efter att vi kvitterat i slutminuterna.
P 13 med Andreas text.
Vi mötte IF Lödde på söndagen, en måstematch för att hänga med topplagen i serien. Alla spelare
kämpade för laget idag, riktigt bra inställning. Vi kontrollerade matchen då vi fick straff mot oss och
hamnade i underläge. Vi fortsatte att kämpa och gjorde två snygga mål, sen kontrollerade vi matchen
igen och gav inte
IF Lödde några möjligheter att komma till målchanser. Seger 2-1.
Inför sista seriematcherna nästa helg har tre lag 18 poäng och möjlighet att vinna serien, spännande!
F 12. Lag Vit och Henriks rader.
Lag Vit: Vi tog emot FC Staffanstorp hemma och det blev en mål snål match med bra försvarsspel från
båda lagen. Sist vi möttes var gästerna det bättre laget men i den här matchen var det tvärtom. Tjejerna
gjorde en mycket bra match och de var verkligen på hugget. Vi gick in i närkamperna och vann många
bolldueller vilket medförde att motståndarna aldrig fick i gång sitt annars mycket fina passningsspel.
Men i en rörig situation i vårt eget straffområde studsade bollen snöpligt in bakom vår målvakt och fler
mål än så blev det inte i den här matchen och FC Staffanstorp vinner med 1-0.
F 12. Lag Svart och Henrik igen.
Lag Svart: Matcherna mot Borgeby FK brukar bli mycket jämna och välspelade och så var det även
den här gången. Målchanserna avlöste varandra, framförallt från vår sida men vi hade förtvivlat svårt att
göra mål. Matchen slutar 1-1 och vi är mycket nöjda med hur tjejerna kämpar och sliter även när bollen
inte studsar vår väg i alla lägen.
P 12 med Rickards text och Lag Svart och Vit.
En oavgjord i A och en stabil seger i B sammanfattar P 06:s helg. Fin trend i A där vi har tre vinster och
en oavgjord de fyra sista matcherna och hoppas kunna avsluta med en seger mot FC Trelleborg.
Bra spel i B med fina kombinationer och bra avslut.
P 10. Lag Vit med Jims rader. A1, Torns IF. Vinst 7-3
Vi möter Torns IF som vi har väldigt bra kontakt med. Inte vår bästa match för säsongen men vi
kontrollerar ändå matchen. I första och andra perioden är matchen jämn och inför sista perioden är
ställningen 3-3. Den sista 20 minuterna drar vi ifrån och vinner med 7-3.
P 10. Lag Svart och Jim igen.
C2, GIF Nike. Vinst 6-1
Lagets bästa match för säsongen där vi hade ett fint passningsspel i hela matchen. Vi leder med 4-0
efter 7 min vilket gör att motståndarna har en man mer i 53 min på en väldigt tungsprungen gräsplan.
Trötta killar som vinner matchen med 6-1.
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P 10 Grön (9 åringar) med Jespers text.
Vi möter ett duktiga BSH Österlen, MEN... vad hjälper det när våra killar fullständigt kör över BSH idag
med fantastiskt passningsspel och underbart lagspel från målvakt till anfall. S T O L T som en tupp över
killarna, vi gör nog vår bästa match för säsongen 6-1 till VAIF som var i underkant.
F 9 med Mårtens text.
Sön F 09 hemmamatch mot GIF NIKE
Återigen ett strålande fotbollsväder och hemmamatch. Som så många gånger förr så tog tjejerna en
kassaskåpssäker vinst med 7-0.
Vi ser fram emot sista seriematchen nu till helgen och kommer därefter att trappa ner på träningen
något.
P 9 och Jesper igen.
Sista 5-manna matchen, om inte Skåneboll får några nya briljanta idéer.
VAIF satte full fart från början och Spjutstorps IF hade svårt att hänga med. Dagens match var en
laginsats av killarna, riktigt kul att se. VAIF vinner ganska så enkelt 6-1 till VAIF.
F 7/8 med Mårtens rader.
Under lördagen åkte ett gäng bestående av spelare, föräldrar och ledare till Löddeköpinge för årets
avslut i Knatteserien.
Under stundtals strålande solsken spelades det två matcher för laget.
Tjejerna har verkligen utvecklats denna säsong och det har varit en ynnest att följa deras framtåg i
Knatteserien.
P 7 med Jessicas rader.
Sista omgången Lödde spel. Först och främst en stor eloge till Lödde IF för detta fantastiska
arrangemang och för deras ungdomsdomare som dömde jätte bra.
Våra motståndare idag var Staffanstorp United, Genarps IF, Linero IF och Uppåkra IF.
Våra killar utvecklas hela tiden och det är så roligt att se deras utveckling.
De har förstått var de ska stå när vår målvakt har bollen och när motståndarna har bollen. Vi slipper
tjata om det. De kallar och hjälper varann. De spelar schyst fotboll vilket vi som ledare uppskattar.
Idag spelade de fin fotboll dem två första matcherna med fina passningar och räddningar och även
skott. I de två sista så var de lite ofokuserade så där fick vi pusha de lite mer och det gav resultat i
matcherna. Tror att det är bättre med kortare pauser mellan matcherna så slipper de bli för trötta.
Det blev idag 2 vinster, 1 oavgjord och 1 förlust, med andrar ord en väldigt bra dag.
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