Staffans veckorapport vecka 26

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Torsdag 1 juli och den stora semestermånaden.
6 matcher återstår av vårsäsongen, men veckobrevet idag blir den sista för våren och återkommer i
juli/augusti.
En välbehövlig ledighet för alla ledare/tränare i föreningen.
En minst sagt "rörig" vårsäsong där matcher flyttats och ställts in varje helg i princip.
Skönt när höstsäsongen startar med "riktigt" seriespel.
För undertecknad väntar nu 10 till 12 dagar av febril matchläggning för alla föreningens lag förutom
Herrar A samt Damer A där lottningen skett över hela säsongen.
Låser in mig i en bubbla och mycket av arbetet sker nattid haha.
Pensionären har ingen väckarklocka som ringer att det är dags att gå upp!
Möjligtvis måste "polackerna" ut och kissa! D v s mina 2 hundar Bosse och Knut haha.
25 lag som ska läggas med alla hemmamatcher.
Under dessa 12 dagar är undertecknad Zoégas bästa kund med ett snitt på 15 koppar kaffe om
dagen.
De sista 5 kopparna lagas kl. 24.00 och räcker till kl. 03.00!
Alla som läser undertecknads veckobrev vet mitt "sjukliga" intresse för att slå rekord!
Undertecknads snart 30 år i föreningen kan nu presentera 2 nya rekord.
Veberöds AIF kommer i höst starta upp hela 27 lag till seriespel. Helt fantastiskt!
I IF Löddes knatteserie har vi i vår anmält 6 lag rekord i sig men det ryker alla vägar för i höst hela 10
lag. Ännu mer av fantastiskt!
Ny anmälda lag i höst.
P 10 har efter våren och pandemin lagt sig fått spelare tillbaka och 1 nytt lag i höst och då 2 lag P 10
som 2020.
Jessica Sjöstedt huvudansvarig.
Avanmäld lag.
P 14 som har haft det jobbigt med ständiga ledarbyten och spelare som nu lämnat VAIF.
7 spelare kvar och av dessa 7 har 2 spelare flyttats upp till Jim och Patriks P 16/15 2 lag.

Övriga på dispens och spel i P 13.
IF Löddes knatteserie.
P 8 3 lag. Vit, Svart samt Grön. Födda 13 med Christoffer Dragg som huvudansvarig.
P 7 4 lag. Vit , Svart födda 14. Huvudansvarig Marcus Nilsson.
Grön, Blå födda 15. Huvudansvarig Madelein "Madde" Nilsson samt sambon Markus Larsson.
F 8 3 lag Vit. Födda 13. Huvudansvarig. Markus Zaar.
Svart , Grön. Födda 14/15. Huvudansvarig Elin Öjerholm.
Alla föreningar som genom åren spelat i Löddes knatteserie försöker få upp antalet lag efter nästan 2
säsonger med pandemin samt att Skåneboll 2020 "snodde" många lag i 8 års klassen. Fult enligt
undertecknad.
Lödde genom Peter Joelsson gjort ett fantastiskt jobb varje år sen 25 år tillbaka med att få allt att
fungera.
Skåneboll
2/7. Spelprogram till höstserierna blir klara och presenterade via Fogis och Skånebolls hemsida.
11/7. Sista dag för föreningen att tidsboka sina hemmamatcher i Fogis.
30/7 Definitivt spelprogram får skrivas ut från Skånebolls hemsida.
Kom ihåg att kolla era Mail där det dyker upp önskemål om matchdagar mm.
Skicka dessa Mail till undertecknad direkt.
Tack Eva.
Återkommer med en intervju med Eva om ca 1 månad.
Undertecknad som varit kassör i föreningen under några år vet att här hamnar aldrig en 5 krona fel!
Vill också tacka Eva för all hjälp med serieläggning genom åren.
Tack Eva och ha ett skönt pensionärsliv med make barn barnbarn och era hästar.
Ha en skön sommar alla med sol bad och semester!
Vi hörs i början av augusti!
Hälsar Staffan
Harrar A och truppen mot IF Limhamn/Bunkeflo torsdag 1 juli kl. 19.30 på Romelevallen.
Daniel Svensson (MV), Emmanuel Ndem (MV), Johan Persson, Kristoffer Lindfors (K), , Martin
Pintaric, , Hampus Isberg, Andreas Holmstedt, André Andersson August Jönsson, Oliver
Jönewi. Mattias Jönsson, Axel Petersson, Erik Skiöld, Sadik Hassan Dennis Mazilu. Troy
Rannamaa samt Tim Krämer.
Seriematcher som återstår.
Hemma.
Fredag 2 juli kl. 19.00. P 16 Skåne-Landskrona BOIS. Romelevallen.
Hemma.
Lördag 3 juli kl. 11.00. P 14-Harlösa IF. Svalebo naturgräs.

Hemma.
Söndag 4 juli kl.16.00. P 13-Vellinge IF. Svalebo konstgräs.
Borta.
Söndag 4 juli kl.10.00. Linero IF-P 12 Svart. Linero IP.
Söndag 4 juli kl.14.00. Kvarnby IK-U 19. Bäckagårds IP.
Söndag 4 juli.kl.15.00. Staffanstorps United-P 16 Sydvästra. Staffansvallen konstgräs.
Borta.
Lördag 10 juli. kl. 13.00. BK Höllviken-Damer A. Höllvikens IP.
Sammanfattning från några matcher i helgen.
Herrar A med Jonas text.
Matchen är jämn och avvaktande. Båda lagen skapar inte direkta målchanser, men tyvärr gör IFK
Trelleborg 0-1 på en halvchans.
0-1 i halvlek.
Tungt för VAIF. Andra halvlek kommer visa sig bli den bästa VAIF gjort i år. VAIF tar över matchen
och dominerar matchen mot ett IFK Trelleborg som får försvara sig och försöka kontra då och då.
Tyvärr står sig resultatet matchen ut och ett faktum är att vi framöver måste få bollen i mål. Då blir vi
att räkna med.
Nu siktar vi på en träff i sista matchen innan uppehållet.
Damer A och Niklas text.
NK Croatia-VAIF Dam Div.3 Sydvästra Skåne 1-3 (1-1).
Spelare i VAIF: Minna Wetterling, Alma Ridhammar, Alexandra Dagner, Basma Abenar, Klara Bring 1,
Moa Ahnelöf, Elin Ullner, Kim Lantz, Josefine Isberg, Frida Saltin, Lova S W, Moa Nordgren, Isabelle
Roséus, Majken Wetterling 1, Ida Nilsson 1 och Cajsa Wanegårdh.
Vår inställning från sista kvarten senast ville vi ta med oss in i denna match, och första 10 min var ett
bra kvitto på att vi kan spela bra fotboll med hög energi.
Vi skapar direkt några riktigt bra målchanser men vi har inte riktigt skärpan att sätta bollen i mål. Vi går
ner oss något men utan att det känns som vi tappar övertaget.
Inte ens när NK Croatia gör 1-0 i 19,e minuten känns det oroligt. När vi dessutom kvitterar minuten
senare känns det som att detta skall vi vinna. 1-1 i paus och paussnacket handlar om att inte sätta oss
i svårigheter utan spela med bra marginaler.
Andra halvlek blir något svängig och NK Croatia har några rejäl vassa chanser men vi släpper inte in
fler mål.
Vi tvingas till lite positionsbyten men efterhand sätter vi spelet bättre och i 70,e minuten sätter Majken
1-2. Klara sätter 1-3 i 80,e minuten och vi trycker på rejält men det blir inte fler mål och matchen slutar
1-3.
P 13 och Andreas text.
Vi mötte BK Höllviken i söndags, tidig match men taggade spelare. Vi fick straffmål och 5minutersutvisning mot oss tidigt i matchen men killarna visade tydligt att detta inte skulle sänka laget
idag.
Trots en man mindre vände vi matchen till ledning 2-1 efter första perioden.
Under hela matchen låg vi helt rätt i försvarsposition, släppte till väldigt få chanser för motståndarna.
Och vi vann till sist med 5-2 med bud på större siffror.
Undertecknad grattar till vinsten och Andreas svarar;
Ja, har hittat bra uppställning och tempot har förbättrats i spelet. Har varit lite tufft att hitta rätt balans i
föregående matcher.
Kul igår, BK Höllviken var obesegrade hittills, lite extra kul att vinna en sån match.

P 12 Grön med Jespers text.
Borta mot FC Rosengård.
Det är väl ingen direkt hemlighet att vi kan varandra rätt så bra.
Matchen startade i rasande tempo, fina kombinationer från båda lagen och härlig närkampsspelet.
Ingen ville vika ner sig.
När första perioden var över stod det 2-1 till VAIF och en liten fördel till oss.
Andra startade i samma tempo men FCR tog över mer och mer och skapade press blev dock inte så
farligt men vi hade svårt att få tag på bollen.
I sista perioden var det en härlig kamp mellan lagen .
När matchen var så var det VAIF som tog hem 3 poäng (5-4) bra jobbat killar.
Vi gnuggar vidare.

