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 Staffans sammanfattning vecka 18 inför helgen 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
Ett kort veckobrev och fotbollen på lågvarv. Cup helg råder i Skåne och seriespel får ej förekomma. 
Veckans matcher började med Damer A i tisdags borta mot Lunds SK och 5:e raka segern för Södra 
Sandby IF.  
  
Bennys text från matchen; 
Lunds SK - SSIF 1-4 (1-3) 
Vi visste innan matchen att LSK är ett lag som är betydligt bättre än tabellen visar och tjejerna är på tå 
redan under uppvärmningen, det ser riktigt bra ut. 
Vi tar tag i matchen direkt och sätter hårt tryck på våra motståndare, vilket de har väldigt svårt att klara 
av och det ger utdelning med ett mål redan i den femte matchminuten. 
Vi fortsätter att dominera matchen klart och har efter 30 minuter en 3-0 ledning. Tyvärr släpper vi in ett 
mål precis innan halvtid som ger våra motståndare lite energi. 
När den andra halvleken sätter igång är denna skrämmande lik helgens match mot Husie, med ett 
slarvigt passningsspel och dålig rörelse i laget. I denna match tar dock tjejerna tag i det ganska 
omgående och flyttar fram positionerna igen och börjar skapa en del farligheter. 
Det dröjer dock till 75:e matchminuten innan vi avgör denna tillställning med ett 4-1 mål. Återigen visar 
Sandbytjejerna upp en härlig vilja och moral, de har bestämt sig för att de vill vinna fotbollsmatcher, 
härligt att se! Matchen blir lite onödigt spännande när vi släpper in reduceringsmålet, för denna match 
ska vara stängd efter den första halvleken. 
  
Lagtruppen mot Skurups AIF på lördag kl. 14.30 på Romelevallen enligt följande; 
Här kommer truppen: 
Anna Larsson, Elin Johansson, Elin Rosén, Emma Gustafsson, Erika Nilsson, Helen Rosén, Ida 
Nilsson, Isabella Nilsson, Lina Härle, Lina Jeppsson, Mathilda Stridh, Moa Augustsson Holm,  
Rebecca Delin, Sanna Jeppsson, Tova Nilsson. 
  
Herrar A mot Staffanstorps GIF i onsdags borta och tyvärr en förlust med 2-0. En match som "levde 
länge och avgjordes i slutet av matchen med 2-0 målet.  
Ingen match i helgen utan nu väntar Önneköps IF borta på fredag kl. 19.15. Tuff inledning med 4 
bortamatcher på de 6 första omgångarna. 
  
Seriespel. 
En framflyttad match i F 15 Skåne spelades i går torsdag och årets första vinst för Veberöds AIF som 
vinner med 2-1 mot Eskilsminne IF.  
Härligt för tjejerna efter två knappa 0-1 förluster fick sin "trea" nu. 
  
Cupspel. 
Först ut av alla VAIF lag var F 03 i Tjejcupen i Staffanstorp och kommer hem med en hedrande andra 
plats efter förlust i finalen mot danska B93.  
  
Knatte 
5;e träningen i morgon lördag 7 maj och halvvägs av vårsäsongen och också första träningen med ett 
behagligt väder även om vi sluppet regn har kylan och blåsten varit närvarande. 
85 anmälda och betalande medlemmar och siktet på 100 anmälningar gäller fortfarande. 
  
Med andra ord ett kort veckobrev och ha en underbar helg alla när temperarturen ska över 20 strecket 
och sol varje dag. 
  
Hälsn. Staffan 
 
Helgens matcher.  http://www.cumap.eu/calenderonweb/visakalender.php?Knr=460&Grp=0  
 


