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Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Första kvalmatchen spelad och förlust med 0-1 hemma mot Tomelilla IF, tyvärr.
Oavgjort varit rättvist enligt många efter att Tomelilla IF startat bäst och med ett högre tempo i kroppen,
men sista delen av matchen var Veberöds AIF och nära kvittering flera gånger.
Nu krävs 2 vinster för att vara med in i kaklet och att FC Trelleborg vinner mot Tomelilla IF borta på
lördag och VAIF besegrar Fortuna FF, då kan sista omgången bli riktigt spännande med FC TrelleborgVAIF samt Tomelilla IF-Fortuna FF och ett scenario med tre lag på 6 poäng efter 3 omgångar, men
vägen dit är lång men ej omöjlig.
Ungdomsfotbollen.
Inne i sin linda och i aktivitetskalendern mån 15 oktober 2 matcher kvar en för P 14 samt en för F 16
som avslutar årets seriespel nästa helg.
Herrar A 2 kvalmatcher och slut söndagen 28 oktober.
Romelecupen 2019.
Undertecknad får då och då höra att undertecknad är väl pessimistisk och kanske sant men kan också
bero på min sjukdom.
Romelecupen 2019 startade med ett fantastiskt stark början och 100 lag in på "noll tid", men nu bromsat
åt för mycket för undertecknad ska kunna sova lugnt.
Endast 10 lag den sista veckan och när Eva öppnade upp datorn måndagmorgon fanns hela 5 återbud
bland mailen.
Lag längst från Veberöd och IFK Hässleholm lämnar återbud för båda lagen i P 04, Sjöbo IF felanmält 4
lag i P 11 istället för 2 och slutligen Gislöv IF i F 06 med 1 återbud. Tråkigt.
Kollar lite på cuper som spelas redan i november i Skurup, Uppåkra samt Södra Sandby och spontant
känns antal lag anmälda så här långt betydligt färre än 2017 rakt över.
Undertecknad försökt locka hit lag i den nya åldersklassen P 00 och varit i kontakt med drygt 10 ledare i
olika föreningar, men samma svar deras nittonåringar tränar redan med seniortruppen och spelar ej
Futsal.
Anmäler endast till cuper på konstgräs och 7 mannaspel.
P 00 blir därför den första åldersklassen som kommer att utgå, tyvärr.
Behöver hjälp av er alla att locka lag till Romelecupen 2019!
Hörs på fredag!
Hälsar Staffan
Sammanfattning av helgens matcher som nu är betydligt färre.
Herrar A med Daniels text.
Förlust i första kvalmatchen vilket sätter oss i en extremt prekär situation för avancemang. Kändes tungt
efter slutsignalen, vi forcerade verkligen för minst ett X och i mitt tycke något vi var värda med
mersmak. Men, effektivitet av motståndarna och ineffektivitet av oss är den stora skillnaden.
> En tight och intensiv match från början till slut, vi hade koll på motståndarna och hade lagt en
gameplan efter det. Tyvärr så behärskar vi inte tempot riktigt i första halvlek alternativt att vi är tagna av
stundens allvar. Det blir plottrigt, omständigt och stressigt istället för lugnt och metodiskt som vi kommit
överens om. Ett individuellt misstag av oss, i en situation utom egentlig fara, blir till 0-1 för Tomelilla i
min 18. Surt, riktigt surt! Vi jobbar oss in i matchen allt eftersom men det blir mest ställningskrig. I andra
kommer vi ut och tar kommandot direkt, vår ursprungliga gameplan började nu följas och vi får tryck mot
Tomelilla som ”bara” ägnar sig åt kontringsspel. Vi gör vad vi kan i andra, vi går verkligen för en
kvittering och mer därtill men trots klara chanser så har vi inte marginalerna med oss. Utan mål framåt
vinns inga matcher. Nu blir det tufft att knipa den åtråvärda div 3 platsen, FC Trelleborg imponerade och
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slog Fortuna med hela 4-0 vilket sätter dem i förarsätet. Men en vinst kommande lördag mot Fortuna
och vi är med och stör övriga lag iaf inför sista omgången. Väl mött på Rydebäcks IP, hoppas vi!
Lagkapten Kristoffers text.
Kvalmatch mot Tomelilla IF och vi visste på förhand att det skulle bli en jämn och tuff match. Det var
gott om folk på Romelevallen och ett underbart fotbollsväder. En första halvlek där vi inte riktigt kommer
upp i nivån vi vet vi klarar av. Man kände av att Tomelilla kommer från en nivå högre vad gäller
matchtempo och det var något vi hade problem med till en början. Dessvärre gör jag en felbedömning
av en långboll som tyvärr går rakt till en Tomelillaspelare och 0-1 efter 20 minuter var en kalldusch och
något jag tar på mig. Vi jobbar oss tillsammans in i matchen och i halvlek sluter vi samman och gör ett
försök att vända på resultatet. Jag tycker att vi är värda en kvittering under den andra halvleken, vi
skapar ett bra tryck och har ett par riktigt farliga lägen där vi mycket väl kan få utdelning. I kvalmatcher
är det extremt viktigt att göra så lite misstag som möjligt och vara effektiva framåt och där var Tomelilla
IF ett steg före denna gång. Två kvalmatcher kvar där vi går för seger i båda, större under har skett
inom fotbollen och vi vill tillsammans avsluta säsongen så bra som möjligt. Detta var sista
hemmamatchen för denna säsong och vill passa på att tacka alla som stöttat oss hemma på
Romelevallen under året, nu har vi två bortamatcher kvar där vi som alltid uppskattar all support.
F 16 med Peters rader.
Då spelade vi vår sista hemmamatch i Blentarp mot Ljungbyhed. Äntligen hade vi 3 avbytare. Första
halvlek spelar vi riktigt bra och det stod 2-0 i halvlek. Med de lägena vi skapade borde vi gjort ett par
mål till. I början av andra halvlek tar vi inte jobbet. Sen tänder tjejerna till och vi får igång vårt spel igen.
Ljungbyheds tränare undrar om vi är dubbelt så många spelare på plan än vad de själva har. Matchen
slutar med en vinst med 5-2. Klart rättvist och vi borde verkligen gjort ett par mål till. En bortamatch kvar
mot Ängelholm nästa helg. Bra jobbat tjejer!
P 16 med Stefans rader.
Matchen mot Dalby GIF blev en tight historia med mycket långbollar från deras sida mot en vindsnabb
anfallare.
Vår backlinje kontrollerade honom på ett föredömligt sätt under hela matchen. Vi försökte hålla i bollen
inom laget matchen igenom och lyckades ganska väl med detta.
Vi gör 1-0 efter ca 15 minuter och de kvitterar något slumpartat i slutminuterna. Bara 25 sekunder in på
2:a halvlek gör vi 2-1 efter ett fantastiskt fint anfall. Detta resultat blir också slutresultatet trots en hel del
målchanser för båda lagen. Härligt att avsluta med en vinst och det blev givetvis en segersång i
omklädningsrummet J ”VAIF é laget…”
Killarnas spelutveckling under året har varit otroligt rolig att se. Bra jobbat grabbar!
P 14 och Henriks rader. VAIF – Trelleborgs FF
Fotbollsmatchen i oktober kan vara helt fruktansvärda, eller som i lördags, helt fantastiska. Vindstilla,
18-20 grader och härlig naturgräsplan. Vi har tränat vidare på att vara spelande lag och att komma till
mer avslut. Är vi rättvända på motståndarnas planhalva ska vi våga utmana. Vi gav TFF aldrig någon
riktig chans i denna match. Killarna försvarade högt, satte press och spelade sig fram till lägen direkt.
Efter att vi tagit ledningen så tog vi över ännu mer. De två första halvlekarna var riktigt bra där vi inte
gav TFF några chanser och vi gjorde många mål. Sista halvleken blev, helt naturligt, lite sämre från oss
men trots detta kunde vi gjort ännu fler mål. En riktigt bra match för hela laget! TFF ska också ha ett
stort tack som gick med på att vi flyttade matchtid och det blev lite mer omständligt kring
omklädningsrum mm. (resultat 6-1).
Sista seriematchen spelas mot Skanör-Falsterbo på lördag, vilka vi ska hindra från att vinna serien.
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