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 Staffans sammanfattning vecka 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Vecka 10 och bara 3 veckor till sommartid (känns konstigt) ett fruktansvärt tråkigt väder dessa dagar 
och en vind och kyla som tränger långt in i kroppen och kanske mer snö fy. 

Skåne-Boll spurtar på och redan idag 6 mars är alla serier lottade och finns att se på hemsidan. 

Lättast väg gå till föreningar och Veberöds AIF och då kommer alla föreningens lag upp där och ni ser i 
vilken serie ni ska spela.  

IF Löddes knatteserie dröjer ett tag till innan den finns att beskåda. 

Undertecknad börjar redan denna vecka att lägga seriematcher hemma för alla 9 och 11 mannaserier 
för att sedan gå på alla 7 manna serier. Under våren kommer inga 5 manna matcher att spelas i 
Veberöd. 

Följande gäller: 
Två eller som 08;orna 3 lag och alla har hemmamatch samma helg, läggs matcherna samma dag i 
anslutning till varandra paus en kvart till en halvtimme mellan matcherna.  

P 08 och tre hemmamatcher spelas på rad och precis samma gäller typ P 10 båda lagen hemma direkt 
efter varandra. 

Ett lag borta avvaktar undertecknad tills den matchen är tillsatt och hemmamatchen läggs typ lördag om 
bortamatchen är en söndag. 

Båda lagen bortamatch samma helg, fixar ni själva om ni vill få en av dessa två matcher flyttade vid 
kollision och spel samtidigt. 

Tar gärna önskemål nu och ej efter definitiv spelordning böter och kludd med domare om ändringen 
kommer sent. 

Kolla i varje fall av att ni är med och förhoppningsvis i en serie ni önskat. 

Hörs igen på fredag hälsar Staffan 

 

Sammanfattning av helgens matcher: 
 
Herrar A borta mot Eslövs BK och Kristoffer med dessa rader. 
OK resultat 1-1 men finns mycket mer att hämta spelmässigt. Måste minimera egna bolltapp och jobba 
vidare på effektiviteten framför mål.  

Målet kom efter ett självmål från EBK med 10 min kvar där vi spelar oss fram fint och slår ett inlägg som 
de "skjuter" in i eget mål. Var nästan typiskt att ett sådant mål skulle komma med tanke på chanserna vi 
missade.   
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Damer U och Thomas text. 
Andra matchen för denna F17 trupp och denna lördag mot Dalby/Genarp Dam U. 

Vi inledde matchen på ett strålande sätt, de första 12-15 minuterna spelade vi med stort självförtroende 
och med ett bestämt passningsspel där många kombinationer var ett resultat från försäsongens 
träningar. Trots att våra motståndare var lite större fysiskt gav vi dem inte mycket utrymme och de fick 
inte många chanser att spela ett organiserat spel utan mer chansspel med mycket jagande. 

Även när matchen satte sig var det hela tiden vi som var lite starkare, lite snabbare och lite farligare. Ida 
C gör 1-0 efter snyggt ha dribblat av målvakten. Även innan målet hade både Ida med flera chanser att 
göra mål så målet var helt rättvist. Efter 30 minuter gjorde vi de 5 planerade bytena, fantastiskt att 
kunna göra så många byten och ändå behålla kvalitén i laget. Ledning med 1-0 i paus. 

I andra halvlek fortsatte vi vår ganska hårda press och tryckte tillbaka motståndarna som fick det 
jobbigare och jobbigare. När vi gjorde nästa runda av byten märktes det tydligt att deras ork började ta 
slut och vi styrde det mesta av spelet. På en av många bra hörnor (intränat i veckan) gjorde Elsa 2-0 
med en klockren halvvolley och därmed var matchen punkterad! 

Vi tränare var nöjda med flera saker, allt från hur vi orkade genomföra matchen, test av nytt spelsystem 
(4-2-3-1) i första halvlek, det goda humör alla spelare visar oavsett om man spelar eller är avbytare. 
Roligt också att se de spelare som är skadade, sjuka eller av andra anledningar inte spelade komma till 
matchen och stötta lagkamraterna!  

Nya träningar måndag och onsdag kommande vecka som vanligt. Till helgen får vi återkomma med hur 
det blir med match. Det blir inte match mot LB07 som var planerat utan vi hoppas kunna få till en 
träningsmatch fredag kväll eller lördag. 

P 15 med Stefans rader.  
P02/03 mötte Oxie IF i vårens första träningsmatch. Matchen spelades på Oxievångs snabba 
konstgräs. Det märktes att killarna var ovana vid underlaget. Det blev många bollar som ”rullade” iväg. 

För att vara första matchen för säsongen var det en bra match. Båda lagen ville spela fotboll längs 
marken. Vi skapade en hel del målchanser under matchens gång vilket var glädjande. Matchen slutade 
med en 5-2 seger för våra killar. 
  
P 14 och Henriks text. 
Som ni kanske känner till har vi ihop med P 03 anmält ett lag i DM.  Dvs. P 04 är stommen där vi till 
varje match har med ett antal spelare från P 03.  
Vi vann dagens match på WO eftersom Oxie SK aldrig dök upp. När vi ringde deras ledare så sa han att 
han inte fått besked av kansliet att det var match mot VAIF idag… Jäkligt trist att det aldrig blev match!! 

Vi delade upp killarna som spelade mot varandra på 7 manna plan istället. Sedan avslutade de med 
straffsparkstävling.  

P 08 och Jims text. 
Första träningsmatchen och motståndare var Torns IF. 

I första halvlek för vi spelet men Torn förvaltar sina chanser väl vilket vi tyvärr inte gör. Vi håller inte våra 
positioner alltid vilket gör att vi tar onödiga löpningar och orkar inte springa tillbaka och hjälpa våra 
backar. Därför ligger vi under med 1-3 i halvlek. Vi pratar med killarna i halvlek hur viktigt det är att hålla 
sina positioner och hålla hög press vilket de tar till sig. Detta gör att vi håller oss mestadels på 
motståndarnas planhalva och förvaltar våra chanser bättre. Vi vinner till slut med 4-3. Bra kämpat alla 
killar! 

 


