Staffans sammanfattning vecka 41

Hej alla VAIF:are och andra läsare.
Då är fotbollssäsongen över för de flesta lagen i Småklubbsvärlden, men för en del väntar kval som
bl.a. gäller det Herrar A och med start på lördag mot "nian" i division 3 Södra Götaland med andra ord
Tomelilla IF.
Kvalgrupp 12.
2018-10-13 14:00

FC Trelleborg - Fortuna FF

2018-10-13 14:00

Veberöds AIF-Tomelilla IF

2018-10-20 14:00

Fortuna FF-Veberöds AIF

2018-10-20 14:00

Tomelilla IF-FC Trelleborg

2018-10-28 14:00

FC Trelleborg-Veberöds AIF

2018-10-28 14:00

Tomelilla IF-Fortuna FF

Ungdomslagen.
6 matcher kvar:
F 16 2 matcher.
P 16 1 match.
P 14 2 matcher,
F 13 1 match.
Knatte.
En underbar avslutning i lördags i strålande solsken avslutades årets knatteträning på
Romelevallenmed härliga tävlingar, korv med dryck och stor prisutdelning och över 100 knattar/knattor
på plats.
Romelecupen.
100 lag anmälda och en mycket bra siffra för stunden. Ser gärna 100 lag till innan den sista november
när anmälningstiden går ut.
Julkalendrar.
950 sådana utdelade och nu 150 på kansliet för lag som behöver påfyllning till redan tidigare
uthämtning.
Eva på plats till kl. 19.30 om onsdagar och dagtid mån samt torsdag. Välkomna ner för att hämta fler!
Hörs igen på fredag och kval hemma på lördag. /Staffan
Sammanfattning från helgens matcher.
Herrar A och Daniels text.
Ett bra avstamp inför kvalet att få dagens match i benen. Det går ju inte att jämföra dagens motstånd
med kommande kvalspel men viktigt att få in en go känsla i gruppen efter vårt strul den senaste tiden.
Fyra mål framåt var i underkant och nollan bakåt smakade bra. En eloge till killarna som förstod vikten
av att ta matchen på allvar. Den kommer inte till att gå in i historien som den mest kvalitativa men
samtliga fick speltid och ingen föll ur ramen. Nu full fokus mot kvalet! Tack för visat intresse alla
VAIF:are.
Lagkapten Kristoffers rader.
Sista seriematchen hemma på Romelevallen mot Önneköps IF stod på agendan. Vi ville avsluta serien
på ett bra sätt och samtidigt få upp en bra känsla inför stundande kvalspel. Vi äger hela matchen och
har bra kontroll på händelserna. 3-0 i halvlek efter ett par fina mål och trevlig spel. Vi gör ytterligare ett
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mål i andra halvleken och slutresultatet skrivs till 4-0. Skönt med en nolla bakåt och ett par mål framåt
samt hela matchtruppen får minuter vilket var viktigt. Nu stundar 3 veckor med spännande kvalmatcher
om en plats i division 3. Vi är rejält motiverade och vilken match vi har att se fram emot direkt
kommande helg, hemmamatch mot Tomelilla. Två lag som stött på varandra en hel del på senare år,
brukar bli bra och täta matcher med mycket kamp och känslor. Vi hoppas på lika bra support från
läktarhåll som under säsongen, nu kör vi!
F 16 med Peters text.
Då spelade vi en bortamatch mot Vanneberga/Kiaby. Vi har många tjejer skadade så vi hade bara en
avbytare. Det är en väldigt fysisk match där det smäller ordentligt i varje närkamp. Vi leder första halvlek
med 0-2 och har bra koll på matchen. I andra halvlek får vi ytterligare en skada och spelar i stort sett
hela andra halvlek utan avbytare. De sista 20 minuterna orkar vi inte stå emot pressen och
Vanneberga/Kiaby vinner till slut med 3-2.
Vi tar nya tag till nästa match.
P 16 och Stefans text från 2 seriematcher.
I onsdags tog vi emot serieledarna Staffanstorps United på Romelevallen. Matchen var tät och tuff.
Fridh ledde laget kraftfullt och hade lagt upp en spelidé som gjorde att slutresultatet blev 2-2.
Vi hade en jättechans att göra 3-2 i slutskedet av matchen men blåstes av (tveksamt?!) för offside.
Killarna stod för en riktigt fin insats.
I fredags mötte vi IFK Klagshamn. Ett lag som troligtvis kommer med sitt ”elitlag” då de har en massa
skador i truppen. Blir säker ännu en tuff uppgift för oss.
På tisdag avslutar vi seriespelet borta mot Dalby GIF
Killarna stod återigen för en stark insats på fredagskvällen mot ett bra IFK Klagshamn i Kompisligan.
IFK Klagshamn ställde upp med en stor del av sitt ”elitlag” då de hade många skador i truppen.
Vi hade två avbytare med oss varav en av dem var halvskadad. Vi låg rätt i positionsspelet och vågade
hålla i bollen inom laget. Detta störde IFK Klagshamn rejält då de trodde att det skulle bli en enkel
match!
Vi kvitterar två gånger om och har en jättechans att avgöra matchen i slutminuterna då Linus drar på ett
jätteskott men målvakten får tyvärr hjälp av sin målram. I anfallet efter så gör IFK Klagshamn sitt tredje
mål.
Med några sekunder kvar av matchen borde vi fått en solklar frispark strax utanför deras straffområde
men domaren låter bli att blåsa!?
Slutresultat 3-2. Surt för killarna men de vet också vilka jättekliv de tagit denna säsong. Fantastiskt!
Nu ska vi se till att avsluta på ett gött sätt mot Dalby på tisdag.

P 14 och Henriks text. Västra Ingelstad IS/Oxie SK – VAIF
Det blev en fysisk match med tröjdragningar & tjuvnyp men också med en del fult snack. Det bjöds inte
på strålande fotboll men våra killar ska ha stort beröm för att de höll sig kalla och inte gav sig in i tjafs.
Därmed fick vi inte ngn 5-min utvisning, medan motståndarna fick 2 st. Vi gör två fina mål där killarna
placerar in bollen lugnt. Stabil försvarsinsats. (resultat 1-2).
F 13 med Connys text.
F13 bortamatch mot Svenstorps IF söndag 30/9
Vår vana trogen denna höst producerar vi massor med målchanser, men lyckas bara sätta två stycken.
Dessa mål var visserligen snygga, ett via ett snyggt väggspel och distinkt avslut, det andra en
välplacerad frispark.
Utöver detta har vi 3 bollar i virket, först ett bra skott i stolpen, sedan en riktigt fin frispark strax över
halva plan, som tyvärr går ribba och studsar på mållinjen, efterföljande nick räddas av målvakten.
Avslutningsvis en jättefin volleyträff som alla utom domaren tycker är inne... åter igen, ribba och studs,
denna gång dock innanför mållinjen... tycker alla utom domaren, tom deras egna spelare.
Motståndarna har 3-4 chanser, gör 2 mål... fortsätta nöta avslut, annars bra spel.

P 13 med Andreas rader.
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Nära en andraplats i serien, tyvärr en oavgjord hemmamatch i lördags som vi hade behövt vinna.
Stehag med en spelare i sitt lag lite för storväxt och för snabb för våra killar. Vi kämpade bra och hade
3-1 i sista perioden men lyckades inte knyta ihop säcken denna gång, 3-3 till slut.
F 12 Lag Svart och Henriks text.
Lag Svart: FC Rosengård är ett av de bästa lagen i hela serien, de är väldigt tekniska, snabba och inte
minst samspelta och vi visste att tjejerna stod inför en tuff uppgift när vi skulle möta detta lag på Malmö
IP i söndags. Men matchbilden blev inte vad vi hade förväntat oss, vi ligger förvisso under med 3-0 efter
första perioden men i andra tar vi över och innan denna period är slut står det 3-2. I den sista är det
fortsatt jämnt med tuffa dueller, en hel del målchanser och även om vi inte vinner matchen så skall våra
tjejer vara riktigt nöjda för det är åtminstone tränarna.
F 12 Lag Vit och Henrik igen.
Lag Vit: I fredags kväll spelade vi bortamatch mot Furulunds IK och det blev åter en mål snål match
med bra försvarsspel från båda lagen. Vi spelar bra och det står 0-0 när vi startar den tredje perioden
och de där riktiga målchanserna lyste med sin frånvaro under i stort sett hela matchen. Tyvärr så lyckas
ändå Furulund peta in två mål på oss och det känns lite orättvist men tjejerna gör det bra även om
målen uteblir för oss den här kvällen.
P 12. Lag Svart och Lag Vit med Andreas rader.
Sydvästra A serie
FC Trelleborg stod för motståndet. Ett mycket spelskickligt lag som hittade varandra bra.
Första perioden spelade vi riktigt bra och skulle gjort minst 2 mål men den slutar mållös.
Andra går vi ner oss och de tar ledningen. Inför sista ligger vi under med 2-0.
Efter 10 min gör vi 1-2 men direkt efter gör de 1-3 på en felaktigt dömd frispark. Killarna krigar på och
gör 2-3 och med 3 min kvar chansar vi och flyttar upp laget för en kvittering men de kontrar in 2-4 som
också blir slutresultatet.
Överlag gör vi en bra match.
Sydvästra B.
Vi mötte Skanör Falsterbo på en riktigt dålig plan. En match som vi vinner med 5-4.
Motståndarna var riktigt störiga så en vinst satt fint.
P 11.
P 07:s fyra avslutande matcher i höst slutade med vinster:
Tomelilla IF, hemma, 10-1
Öja FF, borta 8-5
Sjöbo IF, borta 6-2
Spjutstorps IF, hemma 7-1
P 10 Vit med Jims rader.
A1, Höllviken. Förlust 4-3
Första förlusten kom i sista seriematchen mot Höllviken. Vi fick inte passningsspelet att stämma men vi
kontrollerar matchen och går mot en seger men när det återstår ca 7 minuter av matchen gör de 3 mål
och vinner med 4-3. En bra lärdom för grabbarna att matchen inte är slut förrän domaren blåser av.
P 10 Svart och Jim igen.
C2, Kvarnby. Oavgjort 4-4
Kul att vi inte förlorar någon match i höst i denna serie. Många jämna matcher så även denna. Bra spel
från båda lagen i en rätt svängig och spännande match. Många målchanser åt båda hållen som slutar
rättvist
4-4.
P 10 Grön med Jespers rader.
VAIF vs IFK Ystad, 8-4
Sista seriematchen i serien P 08 för vår del. Och vill först och främst lyfta på hatten för killarna. Killarna
har spelat en förbannat bra fotboll hela året. Vi går igenom höstsäsong också som helt obesegrade 8
vinster och en oavgjord. Ja we know.. vi räknar inte mål etc.. men vilket spel killarna har visst upp,
vilken lagmoral, laganda och passion för fotbollen. S T O L T!
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Hur gick dagens match?
IFK Ystad var tunga att möta, spelade stundtals riktigt riktigt fult. Domaren Albin sköte sig utmärkt och
”vågade” blåsa och pratade med spelarna. VAIF spelade ganska så enkelt ut Ystad genom fint
passningsspel och fina kombinationer. VAIF Vinner till slut 8-4.
F 9 med Mårtens rader.
Under söndagen åkte vi till Gislöv för årets sista seriematch. I ett härligt fotbollsväder spelades matchen
på gräs med något mindre mål än vi är vana med. Båda lagen spelade ett fysiskt spel med få
målchanser. Sett över hela matchen hade vi ett tydligt spelövertag och utnyttjade de chanser vi fick
vilket gjorde att vi tillslut stod som segrare med 3-1.

.
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