Staffans veckorapport vecka 25

Hej alla VAIF;are och andra läsare,
Tisdag 22 juni och vinst mot Slovakien och Sverige är vidare. Nu väntar Polen på onsdag
som avgör grupplaceringen. Vinst och gruppseger. Vinst och troligen Schweiz som väntar.
Sverige Grupp tvåa blir antingen England eller Tjeckien.
I föreningen fullt med matcher och en fantastisk helg bakom oss.
Om det inte var för den dåliga starten för Herrar A med 1 poäng på 3 matcher och endast 1
mål. Frisparksmål av Koffe.
Undertecknad skriver att Herrar A med denna start är betydligt sämre än förväntat.
Vad beror detta på?
Svårt att analysera efter endast 3 omgångar och 19 omgångar kvar med 57 poäng att spela
om. Kris, nej för tidigt att skriva redan, men en viss oro har undertecknad redan, tyvärr.
Besnik som 2020 på 11 matcher snittade 0,6 mål per match har lämnat ett stort tomrum efter
sig helt klart. Nu bänkad i IFK Malmö och endast startat i en match och nu fast på bänken
och få och sena inhopp.
Hade gjort mer nytta i VAIF, men nu är det inte så, tyvärr. Avsaknad av målskytt som gör
minst 10 mål under säsongen är stor.
Damer A gör en bra insats mot Hallands Nation FF, men förlust med 1-2.
Dock det första laget som ger Hallands Nations FF en match i 90 minuter.
U 19 med en klar seger med 6-0 hemma mot Hyllie IK.
En härlig kväll för U 19 och speciellt Tim Krämer med 4 mål.
EM Danmark och Parken.
Finns det något bättre än stämningen på Parken som igår och se detta Danmark bara pumpa
framåt speciellt andra halvlek.
Underbart att se och uppleva.
Vi er rode Vi er hvide Vi står sammen side om side.
Ståpäls rakt igenom.
Varför kan danskarna spela denna tekniska fotboll och inte Sverige?
Det är ju bara lide vand mellan oss!
Många Tweets på detta och den bästa enligt undertecknad.

Janne Andersson mår inte bra när han ser detta.
Hur kan man hålla på och anfalla som Danmark gör?
Lämnar ju hela försvaret oskyddat!
Den var bra enligt undertecknad.
Ja mina vänner 20 matcher kvarstår och 10 juli sista matchen för våren och Damer A möter
BK Höllviken borta.
Vi hörs igen på torsdag och Herrar A spelar mot IFK Trelleborg på Romelevallen kl. 19.00.
Hälsar Staffan
Sammanställning över nästan alla matcher de senaste dagarna.
Damer A och Niklas text.
VAIF-Hallands nations FF Dam Div.3 Sydvästra Skåne 1-2 (0-1).
Spelare i VAIF: Minna Wetterling, Alexandra Dagner, Basma Abenar, Elin Nilsson, Iman
Abenar, Cornelia Bildtgård, Moa Ahnelöf, Elin Ullner, Isabelle Roséus, Josefine Isberg, Frida
Saltin, Klara Bring, Lova Sjöblom Wolfbrandt, Cajsa Wanegårdh, Moa Nordgren 1 och Ida
Nilsson.
Vi möter ett mycket spelskickligt Hallands Nation FF som senast besegrat Dalby/Genarp
med 9-0. Vår plan var att individuellt våga hålla i bollen, snabbt spela oss förbi deras första
press och få upp bollarna till Ida och Moa på topp. Tyvärr är vi inte riktigt vakna när de i
andra matchminuten slår in bollen från kanten och deras anfallare löper in perfekt och sätter
bollen i mål.
I det läget tittar nästan alla på boll och bollförare och missar deras spelare som löper in mot
mål. Jobbigt med ett så tidigt mål mot ett så bra lag. Men vi rycker upp oss ett par snäpp och
har några chanser med två stolpträffar som får räknas som de vassaste.
Tyvärr slarvar vi bort allt för många bra uppspelslägen där vi passar rakt i famnen på
motståndarna. Men 1-0 står sig till paus.
Vi försöker ingjuta mod i spelarna under pausvilan och pratar om att vi måste gå in bättre i
närkamper och framförallt vara noga i vårt passningsspel.
Andra halvlek startar och precis som den första verkar vi inte vara med när domaren blåser
igång spelet. Efter en situation där vi inte går in i närkamp hamnar bollen hos en fri
motståndare som sätter bollen bakom Frida i mål.
Trots målet deppar vi inte ihop utan försöker jobba oss in i matchen. Trots att motståndarna
för spelet är det ganska lika i antal målchanser och i minut 78 får vi en straff när klara blir
fälld i deras straffområde.
Moa N kliver fram och pangar bollen via ribban i mål. Sista tio minuterna trycker vi på rejält
och hade vi haft samma energi som nu hade resultatet blivit något annat.
Tyvärr årets första förlust, men vi tar med oss de sista tio minuterna där vi visar att vi kan
pressa topplagen i serien.
Herrar A med Jonas text.
Här kommer referat från matchen mot Åkarp
Första halvlek är spelmässigt jämn under dem inledande 20-25 minuterna.
Åkarps IF slår långboll på långboll, situationer som vi kontrollerar och alltmer tar över spelet.
I denna perioden kopplade vi grepp om händelserna. Vi skapade inte många chanser, men
hade några farliga kantfrisparkar och skott utifrån. Åkarp skapar ett genombrottsspel på hela
halvleken, vi står och sover lite. 1-0 till hemmalaget.

I andra halvlek bestämde vi oss för att fortsätta och gå för vinst. Killarna inleder riktigt bra,
etablerar spel på motståndarens planhalva och får till lite halvchanser. Plötsligt en liknande
situation som hände i första halvlek. 2-0 till hemmalaget när vi hade dem i brygga. 3-0 och 40 kom av bara farten. Vilken utdelning för Åkarps IF.
Tungt, men ändå fortsatt ett steg i rätt riktning. Nu spetsar vi till anfallsspelet och undviker att
bjuda på chanser för motståndarlaget.
Vi är taggade och går för 3 poäng hemma på torsdag.
Väl mött Jonas/Tommy
U 19. Division 2 Södra med Alberts text.
Veberöds AIF U 19-Hyllie IK
En del ordinarie spelare borta vilket inte skulle ha någon betydelse i denna match med
förstärkning från P16 och Elias från A truppen som gjorde ett utmärkt jobb.
Vi tar tag i taktpinnen direkt och det är vi som bestämmer tempot i matchen.
Hyllie IK hotar inte speciellt mycket framåt men fortfarande ett bra motstånd. Det skulle
kunna stå 5-0 i halvlek till oss men ställningen är 1-0 till VAIF när vi går in i andra halvlek.
I andra halvlek lossnar det dock, 52:e minuten och inhopparen från P16, Marcin nickar in 2-0
målet. 57:e minuten, 3-0 och ännu ett mål av Tim. 2 minuter senare så sitter bollen i nätet
igen, 4-0 och det är ännu en gång Tim som även gör hattrick.
Hyllies frustration blir bara större och större men istället för att jaga efter en vändning så
fokuserar de mer på att klaga på domaren och deras lagkamrater. 80:e minuten och ännu ett
mål av Tim vilket resulterar i 5-0 till VAIF och totalt 4 mål av Tim.
Efter många stolpträffar så lossnar det äntligen för Jonathan som får sätta 6-0 i 90:e minuten
och så slutar matchen.
P 16 Sydvästra och Jims text.
Uppåkra IF- VAIF 5-2
Då kom första förlusten för vårt andra lag. Laget har inte förlorat sedan våren 2020 i
tävlingsmatcher vilket varit en lång svit.
Vi möter ett Uppåkra IF som gjort det bra resultatmässigt tidigare i serien. Vi för spelet och
Uppåkra IF slår långt, ett tag var det som Spanien - Sverige där vi var Spanien.
Dock fick vi inte in bollen på alla våra chanser, Uppåkra IF kontrade och fick utdelning.
Vi saknade också målvakt idag så två spelare fick turas om att stå, de gjorde det bra och
över förväntan.
Vi tar nya tag på torsdag!
F 15 Skåne.
Spelar ikväll tisdag hemma mot FC Rosengård kl. 19.30 på Svalebo konstgräs.
P 14 med Dennis text

Idag tog vi emot LB07 på hemmaplan.
Vi fokuserade mycket idag på att rulla boll på mark, öppna ytor åt varandra och stänga ytor
för LB07.
Matchen pendlade väldigt mycket och stundtals spelade vi riktigt bra fotboll.
Tyvärr hade vi en hel del olyckliga hemåt passningar och passningar från backlinjen som inte
hamnade där de skulle och detta var LB07 väldigt snabba på att utnyttja.
Matchen slutade 8-6 till LB07 men vi kom nästan ikapp flertalet gånger
P 13 med Dennis igen och denna text.
På lördagen äkte vi till ett stekhet Trelleborg och mötte TFF.
Vi diskuterade redan under uppvärmningen om ansvarstagande, zonmarkering och
punktmarkeringar.
Vi började försiktigt och fick till första målet i första perioden. Därefter släppte vårt spel och vi
vågade rulla boll, ta ansvar i straffområdet och hålla våra zoner.
Vi dominerade resterande av matchen och vårt spel klickade och höll bollen på marken.
TFF fick aldrig några riktigt bra chanser och alla tog sitt ansvar i sin zon.
Vi åkte hem från Trelleborg med en övertygande vinst 3-0 efter ett riktigt bra bollinnehav.
F 12 Vit med Mårtens text.
Lördag eftermiddag tillbringade vi på Malmö IP i 32 gradig värme!
FC Rosengård stod för motståndet och vi visste att det skulle bli tufft då dem inte förlorat
någon match hitintills.
Vi inleder i ett högt tempo och lyckas tidigt göra ett vackert spelmål. Vi spelar fin fotboll och
lyckas stå upp bra mot deras lag som har en medellängd på 1,65. FC Rosengård lyckas
kvittera till 1-1 innan första halvleken tar slut.
Deras kvittering är inget som får oss på fall utan varje spelare fortsätter att göra sitt jobb. I
mitten av andra märker vi att deras spelare börjar dra ner på tempot och det utnyttjar vi och
går till paus med 3-1 i ryggen.
Idag var det en otrolig laginsats och skön känsla när vår tillresta publik gav spelarna stående
ovationer till våran 5-2 seger.
F 12 Svart och Mårten igen..
Jag hade en ledig fotbollsdag och var inte med i matchen mot TFK Nova Eslöv och känner
bara till att matchen slutade med vinst 5-3
P 10 och Jessicas Sjöstedts rader.
Ett gäng glada pågar som skulle vara bollvärdar till damernas match i söndags.
En väldigt varm dag. Jag sprang omkring med en vattendunk och fyllde på killarnas flaskor.
Det var första gången som pågarna var bollvärdar och dem gjorde det kanonbra.
Vi saknade en påg så Freja ställde upp från F14/15. Tack Freja!
Vilken match VAIFs målvakt Frida Saltin gör.
F 9 och Helenas text.
VAIF F 9 hade sin sista hemmamatch i serien mot Uppåkra IF i söndags.
Vi har en liten trupp på totalt nio tjejer (fem 2012:or och fyra 2011:or) och får varje match ha
med två tjejer födda 2011 på dispens.
Nästan varje match lånar vi spelare från F 8, så även denna match.

Söndagens sista seriematch blev en enkel sådan. Våra tjejer spelar fotboll, sprider ut sig och
har ett fint passningsspel. De är bestämda i närkamper och skjuter mot mål när de får tillfälle.
Några vågar, vill och kan dribbla av motståndare. Alla börjar få en blick över spelet och var
det finns luckor att springa i.
Vi brukar inte räkna - men idag gjorde vi 17 (!) mål.
Motståndarna gjorde ett.
Detta var första året vi spelade serie för flickor födda 2012, så vi anmälde till ”medelsvår” men det ska vi försöka ändra till hösten och testa på att spela i en serie med svårare
motstånd för att se vad det kan ge oss.
F 8 med Markus text.
En givande fotbollshelg med 3 pinnar till alla mina lag. Blågult, Himmelsblå Dam och Herr,
samt VAIF F8 och F9.
Rapport F 8:
Lördag 19/6 sommaravslutning i Lödde av knattespelen.
Match 1 mot Åkarps IF.
Vårens första riktiga utmaning för oss då Åkarps IF bjöd oss på bra motstånd. Väldigt jämn
första period där det blev mål för båda lagen.
I andra perioden tog vi över matchen mer och mer då vi låg bättre i vårt positionsspel än
Åkarps IF som gärna spelade i klunga.
Vi satte dock inte riktigt alla våra målchanser, men kontrollerade spelet resten av matchen
och vann med uddamålet.
Rolig och spännande match tyckte samtliga spelare, ledare och åskådare från båda lagen!
Mer spännande än EM enligt vissa föräldrar.
Match 2 mot Borgeby FK.
Även här var det betydligt jämnare spel än mot våra tidigare motståndare under våren. En
jämn första period med bra spel från båda lagen.
Våra spelare visade verkligen upp sidor vi tränat mycket på under våren. Speluppbyggnad
via kanterna, passning in framför mål, ett bestämt försvarsspel med att våga sätta emot och
inte ge upp, samt en positiv ton inom laget.
Med detta spel så dominerade vi period två och tre, plus att vi i denna match satte våra
målchanser, vilket var många.
Extra roligt att föräldrar från Borgeby kom fram till oss ledare efter matchen och gav beröm
för vårt fina spel.

