Staffans sammanfattning vecka 44

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Då var fotbollssäsongen över och Herrar A förlorar sin sista kvalmatch borta mot FC Trelleborg med
2-1. FC Trelleborg upp till division 3 2019 och grattis till detta.
Vill också tacka tränaren Daniel Lindgren som nu slutar. Det blev bara en säsong här tyvärr och lämnar
ett stort tomrum efter sig även om det bara blev en säsong i VAIF.
Satt sin stämpel redan med en kraftfull ledarinställning "pekat med hela handen", påläst och omtyckt av
spelare, ledare, inte många som fått en sådan status efter endast ett år i klubben. Tack Daniel för din
insats!
Ungdomsavslutning i lördags i ett rätt tråkigt väder men enligt Niklas bra stämning därnere på Svalebo
konstgräs. Läs Niklas text nedan.
Romelecupen.
Helt underbart att konstatera att all hjälp från er ger resultat av nya lag in i anmälningar, inga
jättemängder men likväl stadigt fler och nu också en ökning av tjejlag till Romelecupen 2019.
Nu passerat 160 lag och med mer än en månad till anmälningstiden tar slut saknas nu ca 40 lag!
Detta mål med 200 lag ska vi nå, men också tuffare och tuffare när åldersklasser blir fulla och
lag hamnar på reservlistan.
Undertecknads pessimism förra veckan nu mer av positivism och nu F 04 med 5 lag F 05 med 4 lag av
8 klara!
Tuffast nu P 02 och P 04 med 3 lag anmälda i båda åldersklasserna och här måste 5 lag till i varje
åldersklass för att de ska "sjösättas".
Fullt i P 06 samt F 09 och i åldersklasserna P 07-P 12 hela 83 lag anmälda! Flest i P 10 med 22 lag
anmälda.
Tar ett ordspråk som MFF börjat använda mer och mer som lyder citat "Tillsammans blir vi starkare"
slut citat. Fortsätt sälj in vår cup alla!
Kan bli det enda veckobrev denna vecka när nu all fotboll i seriespel är slut och all fokus på
Romelecupen gäller!
Hälsn. Staffan
Herrar A med Daniels avslutningstext.
Vi räckte inte riktigt till i sista kvalmatchen, vi höll jämna steg första halvlek men i andra tog FCT över
föreställningen helt och hållet. Vi behövde inte bara vinna utan det krävdes en hel del mål också,
speciellt när Tomelilla i matchen parallellt spottade in mål i parti och minut. Den där riktiga glöden infann
sig inte riktigt och har väl egentligen inte synts till under hela kvalspelet, tyvärr. Några försöker
frenetiskt, en del var tagna av stundens allvar medan en hel del kändes mätta och nöjda gällande
fotboll. För att kunna häva sig i Div. 3 krävs en inställning/attityd likt den FCT visade upp igår och även
om vi har kommit långt under säsongen så känner jag väl att det är just en s.k. "vinnarmentalitet" som
fäller avgörandet för ett avancemang uppåt. Både gällande seriespelet och i kvalspelet. Vi hade tyvärr
inte det där extra som krävdes när det gällde som mest.
Säsongen som helhet är säkert godkänd MEN det är helt orimligt att känna sig nöjd när vi utövar en
idrott där det går ut på att vinna, har allt i egna händer och slarvar bort de riktiga chanserna till att göra
avtryck...
Nu lämnar jag över stafettpinnen, ett beslut som växte fram under våren och som alltså inte är i affekt till
säsongs avslutnings skrala resultat. Det finns en grund och struktur att bygga vidare på i
seniortruppen, i denna härliga förening. Många goa eldsjälar som brinner för klubben och föreningslivet,
fortsätt göra jobbet ni alla är guld värda.
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Stort tack till mina medarbetare som jag mått väldigt bra tillsammans med! Först och främst Thomas
"Jalle" Jalderus, ass tränare och vän för livet. Följt av Mats Larsson som ansvarat för målvakterna men
även som ett viktigt bollplank. Yngve som servat med material, Adolf som agerat inofficiell lagledare,
Mårten som supportat med allt möjligt, Staffan som levererar med "pennan" vecka efter vecka och
ordförande Nils-Åke. Sist men inte minst Lennart "lill Berlusconi" Fridh som tog in mig med stort
förtroende och gav mig möjligheten till att lära känna många nya härliga människor, aktiva som
supportrar. Ett energiknippe deluxe som verkligen brinner för Vaif och som kamperar tillsammans med
Johnny Jönsson för seniorernas bästa. Vaif truppen 2018, en grupp älskvärda människor som jag får
möjligheten att tacka senare också men som gjort arbetet så värt allt. Det finns en hel del andra också
som verkat i kulisserna, ingen nämnd ingen glömd men stort tack för visat intresse. Alla positiva tillrop
under resan, idylliska Romelevallen, ungdomarna som hjälpt till som bollkallar och med sången efter
vinsterna samt de supportrar som följt i med/motgång är annat som gjort avtryck och som jag kommer
sakna. Stort Tack & All Lycka Framöver!
Lagkapten Kristoffers rader.
Säsongens sista match spelades på bortaplan mot duktiga FC Trelleborg. Utgångsläget var solklart och
det var vinst med ett par mål som gällde. Förberedelserna var goda och den första halvleken präglades
av ganska svår motvind och vissa tekniska och avgörande moment där vi inte var på topp. 0-0 står sig
halvleken ut och vi får dessutom reda på att Tomelilla leder klart över Fortuna. Vi går ut i andra
halvleken i hopp om att medvinden ska lyfta oss men vi släpper in 2 mål som gör uppförsbacken än
brantare. Vi håller huvudena högt trots det prekära läget och Vigge lyckas peta in ett tröstmål i slutet. I
det stora hela vinner FC Trelleborg rättvist och vi önskar dem lycka till kommande säsong. Jag vill
passa på att tacka alla tillresta supportrar för att dem trotsade kylan och vinden i Trelleborg. Jag vill
även tacka hela staben och laget för en fin säsong. Som alltid under en lång säsong finns där både
toppar och dalar och vi får ta kommande veckor att reflektera lite och komma tillbaka starkare.
Niklas med text från lördagens ungdomsavslutning på Svalebo konstgräs.
Ett roligt och återkommande event inom VAIF. Vi bjuder på kiosk, gratis frukt, saft och hamburgare.
Musik från högtalarna hela dagen gör att det skapar en annan stämning. Allt fungerade bra trots att
vädret som vanligt skiftade med regn.
Efter lottning av lagen så körde vi igång med 8 lag i 2 grupper vilket betyder 3 matcher per lag. Alla gav
allt trots att vi i år testade resultatlösa matcher, ungdomarna hade rätt bra koll ändå. Avslutningsmatch
där ledarna möte födda 06 var extra rolig där domarna dömde till fördel för 06:orna, matchen slutade 33. Efteråt prisutdelning där våra ungdomar kunde vinna pris i Fair Play, måltävling och så tackade vi
domarna också. Tyvärr var det inplanerat ett till event som en extra grej för våra ungdomslag men det
blev aldrig av.
Trots detta så var säkert alla nöjda att komma in i värmen efter en uppskattad förmiddag med fotbollen i
centrum.
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