Staffan inför helgen 25-27 juni

Hej alla VAIF;are och andra läsare,
torsdag 24 juni imorgon midsommarafton denna härliga dag och helg.
Som vackrast att bo härute i Hemmestorp med en stor björkdunge och skogen mitt emot vår bostad.
Fotbollen går strax in i sommarvila men just detta pandemi år har vi en förlängd vårsäsong till den 10
juli.
Ungdomsmatcher fram till helgen 2-4 juli och då har vi redan det preliminära spelschemat för hösten
på alla ungdomslagen att se på Skånebolls hemsida.
Den absolut jobbigaste säsong undertecknad upplevt. Sanning på kvällen lögn på morgonen.
Matcher flyttade, matcher inställda ja på ren svenska en djävla röra och sommaruppehållet är
efterlängtat.
Herrar A och truppen till ikväll och IFK Trelleborg kl. 19.00 på Romelevallen.
Emmanuel Ndem (MV), Johan Persson, Kristoffer Lindfors (K), Joel Vom Dorp, Martin Pintaric,
Hampus Isberg, Andreas Holmstedt, André Andersson, August Jönsson, Ted Hörman, Oliver
Jönewi. Mattias Jönsson, Axel Petersson, Erik Skiöld, Sadik Hassan, Dante Kolgjini, Tim
Krämer, Isac Munthe samt Nino Lantz Antolovic (MV).
Domare. Fatmir Ademi.
Damer A mot NK Croatia söndag 27 juni kl. 13.00 på Kroksbäck IP. Följande trupp;
Frida Saltin (MV), Elin Nilsson, Elin Nilsson (Nisse), Basma Abenar, Elin Ullner, Ida Nilsson,
Klara Bring, Minna Wetterling, Moa Ahnelöf, Moa Nordgren, Josefin Isberg, Alexandra Dagner,
Lova Sjöblom Wolfbrant, Cornelia Bildtgård, Isabell Roséus samt Cajsa Wanegårdh.
Matcher i veckan.
Hemma.
Torsdag 24 juni kl. 19.00. P 16 Sydvästra-Torns IF. Svalebo konstgräs.
Torsdag 24 juni kl. 19.00. Herrar A-IFK Trelleborg. Romelevallen.
Hemma.
Söndag 27 juni kl. 13.15. P 12 Svart-Torns IF. Svalebo konstgräs.
Söndag 27 juni kl. 15.00. U 19-KSF Prespa Birlik. Romelevallen.
Borta.
Söndag 27 juni kl. 10.00. BK Höllviken- P 13. Höllvikens IP konstgräs.
Söndag 27 juni kl. 13.00. NK Croatia-Damer A. Kroksbäck IP.

Njut alla av midsommar helgen och många som nu börjar sin semester.
En uppmaning till imorgon kväll ta det lugnt med sillen haha.
Trevlig midsommar alla.
Hälsar Staffan
Sammanfattning av matcher i helgen och i veckan.
P 16 Skåne-Kristianstad FC med Jims text.
P16 Skåne A
VAIF- Kristianstad FC 2-3
Seriefinal mot KFC som vi visste var väldigt duktiga med ett par super vassa spelare som deras spel
byggs upp av.
Vi inleder väldigt svagt och nonchalant, gång på gång fick de spela igenom oss centralt då vi låg
alldeles för långt ifrån deras mittfältare. När vi vann bollen återerövrade de bollen direkt och ställde
om. Efter 30 minuter står det 0-3.
Vi roterar en del spelare och får in ny energi, kommer in i vårt spel där vi för och bestämmer tempot.
Vi kommer bara upp till 2-3 men tar med oss de sista 60 min där vi spelar bra fotboll.
F 15 Skåne-FC Rosengård och Rickards text.
Match mot starka FC Rosengård, där vi ändrar lite i laget och bestämmer tillsammans med tjejerna att
vi ska våga pressa högt upp i banan, och flytta upp laget fast FC Rosengård är väldigt spelskickliga.
Taktiken lyckas och tjejernas insats är formidabel och vi leder med 1-0 i halvlek efter jämnt spel.
I andra halvlek kämpar vi vidare, men tappar lite i positionerna och orkar inte riktigt hålla samma höga
press, vilket ger FC Rosengård lite mer utrymme. Vi har några chanser att göra 2-0, men istället gör
FC Rosengård 1-1 och får naturligtvis extra kraft.
Sista 20 minuterna orkar vi inte hålla emot och matchen slutar 5-1 till FC Rosengård, vilket var för
stora siffror sett till matchen.
Vi är likväl väldigt nöjda och visar att vi kan rubba FC Rosengård när vi spelar på topp, och vi är
väldigt stolta och nöjda med tjejernas insats.
P 8 med 3 lag i IF Löddes knatteserie och text från Christoffer samt Dennis.
Sista sammandraget inför sommaruppehållet i gassande sol.
Vi hade stort manfall och åkte upp till Lödde med 15 killar från truppen och två inlånade tjejer från F9.
Men sammantaget så gör killarna och tjejerna 6 riktigt bra matcher. Där det blandades skönspel med
kamp när så behövdes. Även om det var extremt varmt så inget gnäll från någon spelare, utan de bara
körde på så mycket de orkade.
Första matchen för dagen bestod av Hörby FF, som var en ny bekantskap för oss.
Riktigt bra match av två lag som vill spela fotboll, inte en massa tjonga upp bollen, eller one man
show. Helt klart den bästa matchen sammantaget som våra killar har varit med om under Lödde
spelen. Vi spelar bra fotboll, med mycket passningsspel och bra kombinationer, där vi var det bättre
laget både spelmässigt och målmässigt.
VAIF Svart- Lunds SK - Text Christoffer
Andra matchen för oss i värmen, och första för Lunds SK, vilket märktes.
Vi hade haft en härlig drabbning i föregående match och den satt kvar i benen för våra killar. Mer
kämpar spel i den här, då Lunds SK inte bjöd upp till dans på samma sätt som Hörby FF.
Lunds SK fick in sina bollar, medans vi hade större bekymmer målmässigt. Jämn match men
målmässig fördel Lunds SK.
VAIF Vit- Bjärreds IF 3 - Text Christoffer
Killarna gör en bra match, där vi är det klart bättre laget. Vi har stort bollinnehav och hela tiden när vi
har bollen så försöker killarna att göra det som vi gör på våra träningar, med speluppbyggnad och bra
rörelse.
Klar fördel för oss.

VAIF 1 - Torns IF 2 - Text Christoffer
Sista matchen för dagen i den glödheta solen vilket märktes på båda lagen. Men vi tar tag i
taktpinnen och trummar på. Vi anfaller med mycket folk, och ligger sedan rätt i försvaret när Torn
kommer till anfall.
Klar fördel.
Hörby FF 4 - Text Daniel
Med hjälp av två inlånade spelare från F 9 lyckas vi komma till start och genomföra en rolig match mot
Hörby FF.
Tillställningen var jämn men till Veberöds fördel.
VAIF 3 - Bjärred 4 - Text Daniel
Värmen tog ut sin rätt, trötta spelare. En match som blev mycket kamp och hårt arbete och mindre
finlir.
Matchen slutade till Veberöds fördel. Stort tack till Emelie och Eira i F 9 för hjälpen. Ni var grymma.
P 7 med 2 lag i IF Löddes knatteserie och Marcus text.
Lag Vit började sömnigt och fick 3-0 i baken ganska snabbt men de stabiliserade spelet efterhand och
i den 3:e perioden kom så också kvitteringen till 3-3 vilket blev slutresultatet.
I andra matchen kom inte motståndarna men Lunds SK P 8 ställde upp för en match och matchen
hann knappt börja innan vi gör 1-0. Sen märks det mer och mer av åldersskillnaden och det rinner iväg
till en 4-1 förlust till sist men bra kämpat mot de äldre killarna.
Lag Svart första match blev en målrik historia där spelat böljade fram och tillbaka hela tiden men det
slutade tyvärr med en uddamålsförlust.
I andra matchen så märktes det att vi bara hade en avbytare idag pga sjukdomar och vi mötte
Bjärreds bästa lag. Killarna kämpade väl så länge de orkade i den olidliga värmen men det rann iväg
till en ganska stor förlust till sist.

