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 Staffans sammanfattning vecka 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
Undertecknad skriver 2 maj och förhoppningar om ett något bättre väder med sol och högre temperatur 
till Kristi Himmelsfärdshelgen.  
  
En Cup helg väntar och seriespelet går i stå. 
  
Helgen som är över gav åter två härliga "treor" till seniorlagen. 
 
Herrar A. 2-0 mot SkåneKurd FF och många talar om årets mål redan när planens yngsta Hampus 
Runefjord född 2000 drar på från ca 25 meter upp i krysset. Naturligt extra kul med en ny och ung 
spelare och vi kommer säkert att få se fler yngre spelare debuterar i A laget denna säsong. En serie där 
alla slår varandra, men ett obesegrat Hörby FF med 4 vinster och 12 poäng dock.  
 
Damer A. Södra Sandby IF vinner toppmatchen i Sandby mot Husie IF med 3-0 och en stabil vinst men 
likväl inte något glänsande spel rakt i genom matchen. Full pott och för första gången denna säsong i 
serieledning med 12 poäng och målkvoten 17-1. BK Höllviken 12 poäng och målkvoten 16-1. 
Nu väntar Lunds SK borta på tisdagkväll och redan på lördag toppmatchen mot Skurups AIF på 
Romelevallen kl. 14.30. 
  
Knatte. 
Då fick föreningen det lyft vi önskade och 57 inskrivna och betalda medlemsavgifter blev plötsligt 75.  
Bra men undertecknad ej nöjd ännu. 
Ser som andra tränare och ledare betydligt fler i träning i P 10, P 11 samt F 10-11 även denna 4;e 
lördag.  
Vi satsar fortfarande på ett antal i spannet 100 knattar/knattor. 
 
Redovisning från helgens alla matcher. 
18 vinster 1 oavgjord och 6 förluster. Årets bästa helg när vi summerar alla resultat. 
 
Herrar A och Leifs rader. 
Har glädjen att meddela en vinst med 2-0 mot SkåneKurd FF idag. Det är extra kul att vi inte släppte in 
några mål idag.  
Vi gjorde en riktigt bra försvarsinsats idag. Första målet gör Ted efter ett fint väggspel med Samuel. 
Andra målet gör Hampus med vänsterfoten från 20-25 meter rakt upp i bortre krysset. 
Kandiderar redan till årets mål. Stundtals spelar vi riktigt bra anfallsfotboll. Det är riktigt roligt att vi kan 
hålla nollan idag.  
 
Damer A och Bennys text. 
SSIF-Husie IF 3-0 (2-0) 
Det var två obesegrade lag som i den 4 omgången i Div.2 Södra möttes på Sandbyvallen. Vi visste att 
det skulle bli en tuff match mot ett svårspelat och fysiskt Malmölag. Tjejerna hade samma beslutsamhet 
vid matchgenomgång och uppvärmning, som de visade i seriens förra omgång mot LBK. 
Det var ett laddat gäng som startade matchen och det blev precis så tufft som vi anade. Efter en ganska 
jämn och trevande inledning är det Sandbytjejerna som skapar de absolut klaraste målchanserna och 
kan också göra 1-0 efter 18 minuters spel. Detta var vår bästa period i matchen och 2-0 kommer 
ganska omgående efter det första. Resten av halvleken är jämn, men de hetaste chanserna står 
fortfarande hemmalaget för.  Efter halvtidsvilan sätter Husietjejerna omgående en tuffare press på oss, 
och vi spelar alldeles för svårt, med dålig rörelse och lämnar tyvärr över taktpinnen till våra 
motståndare. Spelet låser sig och Husie skapar en del farligheter på fasta situationer, där någon är nära 
att resultera i ett reduceringsmål. Vi fredar dock vårt eget mål med ett uppoffrande spel. 
Motståndartjejerna tappar humöret, när de inte lyckas få utdelning och spelar ganska fult stundtals i 
matchen. De sista 15 minuterna lyckas vi flytta fram våra positioner något och kan med ett kanonskott 
av Helen avgöra matchen i den 83:e matchminuten. Detta var en tuff match och som tränare är 
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det glädjande att se tjejernas fantastiska moral och uppoffrande spel, när inte spelet alls stämmer i den 
andra halvleken. Denna moral och kämpaglöd är skönt att ha med sig vidare i årets seriespel, om spelet 
skulle gå i baklås vid fler matcher. 
En ny spännande match väntar redan på tisdagskvällen, då vi möter Lunds SK på Smörlyckans IP. 
 
Herrar B. L-G med text. 
Ett ungt och tunt B-lag utan bänkspelare från A-laget tog emot Eslövs BK på söndagskvällen på 
Romelevallen. Laget blev dessutom ”tunnare” ju längre matchen led pga. skador. Endast två avbytare 
fanns att tillgå vilket innebar att halvskadade spelare fick hoppa in igen sista kvarten. Med tanke på 
dessa förutsättningar så får hemmalaget vara nöjd med en pinne efter slutresultatet 2-2, trots en 2-0 
ledning i halvlek. Första halvlek var en väl hyfsat jämn historia, där VAIF tog ledningen på en straff 
inslagen av Viktor Björk. Denna ledning utökade Oskar Pott när han med vilja och finess tog sig runt på 
vänsterkanten och ur snäv vinkel lyfte in bollen i bortre burgaveln. Andra halvlek blev en konstant press 
mot hemmamålet av Eslövs BK, och man både reducerade och kvitterade mot ett vilt kämpande 
hemmalag. Ett ledningsmål för Eslövs BK var inte långt borta och en bortaseger hade inte varit helt 
orättvist. 

Ett stort plus till hela laget för viljan och kämpaglöden, men i ärlighetens namn så var man numret för 
litet för Eslövs BK i dag. 

Damer U och Elins text. 
Förlust 5-0. 
En match med i stort sett perfekta väderförhållande, solen sken, knappt någon vind och en fin 
gräsmatta att spela fotboll på. Strandängens IP ligger fantastiskt fint i Bromölla.  
Vi fick inleda matchen med en spelare mindre på planen, på grund av ett sent återbud. Till dagens 
match hade vi även två tjejer från VAIF F01/02 med oss, som aldrig spelat med oss tidigare. Under 
matchens gång anslöt 3 tjejer från SSIF F17 som kom direkt från sin match i Kristianstad. Vi pratade 
innan matchen om att hålla ihop laget i defensiven och till en början gör vi det bra. Bromölla är ett 
duktigt lag som vill spela fotboll, och gärna anfaller på kanterna. Under första halvlek har vi ett par bra 
chanser men annars är det Bromölla som för spelet. Vi ligger lite fel i positionerna, men framförallt så 
jobbar vi inte tillsammans i defensiven vilket såklart påverkar hela laget. Även om vi får starta 
matchen med en man mindre, vilket kanske gör att man känner sig lite uppgiven över situationen, så 
kan man alltid göra sitt eget jobb. Vi kan inte påverka det andra laget, men man kan som sagt alltid 
plocka fram det bästa ur sig själv och göra det bästa av situationen.  
Detta pratar vi även om i halvlek, att vi ska höja våra prestationer, och vi gör även lite justeringar 
positionsmässigt som gör att vi får ett bra tryck på Bromölla inledningsvis.  
Första kvarten är det vi som för spelet och skapar målchanser. Vi jobbade hela laget tillsammans och 
satte press på motståndarna. När vi väl gör detta, så är vi väldigt bra. Tyvärr får vi en skada på vår 
målvakt som tvingar oss att sätta en utespelare i målet med ca 30 minuter kvar. Trots detta fortsätter vi 
att jobba på och skapar ett par bra chanser till. Matchen slutar med en förlust med 5-0. I denna match 
är det främst andra halvlek vi tar med oss, för samtliga spelare höjer sig och vi gör en mycket bättre 
prestation än i första halvleken. Vi är många spelare som inte tränar tillsammans i dagens match, och 
det är svårt för alla spelare då, vi känner inte varandra riktigt och är inte bekväma i hur vi ska spela. 
Som sagt, andra halvlek tar vi med oss till nästa vecka då det är bortamatch mot Hittarp med DU-laget. 
 
P 16 Skåne och Bosses text. 
P 16 Skåne grupp A. VAIF – TFF söndag den 1 maj.  
Tredje matchen i denna jämna Skånelagsserie var mot TFF som vi mötte i en träningsmatch för några 
veckor sedan varför vi på förhand visste att det var en bra motståndare vi skulle möta.  
Liksom i Mellerstalaget var vi överens om att inga matcher vinns om inte alla spelarna ger sitt yttersta 
över hela matchtiden. Inledningen på matchen var dock lite trevande och avvaktande från båda lagen 
men med ett litet övertag för TFF. För vår del såg det lite nervöst ut med en del missade mottagningar 
och felpass som gjorde att vi fick jaga boll lite i onödan.  
Efter hand tog sig dock vårt spel och vi tog över mer och mer av spelet. Men just då kontrar TFF och vi 
uppträder lite för snällt i en närkamp med resultat att de kan göra 0-1 på ett inspel från kanten.  
Vi fortsätter dock att behålla initiativet i matchen men lyckas inte att få fast bollen i den sista tredjedelen 
och skapa någon het målchans. Halvtidsresultat var därför 0-1.  
I halvlek gör vi två byten och justerar lite i vårt agerande. Det ger en omedelbar effekt och vi tar direkt 
tag i taktpinnen och pressar TFF hårt där vi kommer igenom deras backlinje flera gånger men har inte 
tillräcklig kyla i avsluten så målen uteblir. I 47 minuten gör vi så 1-1 efter att vi breddad spelet och på 
det sättet luckrat upp deras försvar med friläge och mål som följd.  
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Vi fortsätter sedan att föra matchen och de få gånger som TFF kommer över på vår planhalva stannar 
deras anfall oftast upp vid vår backlinje som agerar tryggt och med bra balans. Vi har också fått en 
större trygghet på mittfältet där vi håller i bollen bättre och på det sättet får längre anfall med större kraft 
och fler spelare involverade.  
Just det faktum att vi lyckas få med fler spelare hela vägen in i boxen resulterar också i att vi med 10 
minuter kvar kan gör 2-1 då vi får ett läge där vi har 4 spelare mot TFF:s ensamma målvakt. Utöver de 
målen har vi dock ett antal mållägen, bl. a 3 st frilägen, som borde resulterat i ytterligare mål. 
Slutresultatet stannar därför vi 2-1. En skön vinst som visar att vi hänger med i serien.  
Nu får vi slipa på målgörandet och att bli lite lugnare med bollen där vi inte söker den avgörande 
passningen direkt. Som helhet dock en vecka där vi tagit ett steg i rätt riktning med hela truppen!  
 
P 16 Mellersta Bosse igen. 
P 16 Mellersta lördag 30 april Staffanstorp- VAIF.  
Lagets första match i serien mot YIF startade med sprudlande fotboll i 50 minuter och ledning med 3-0 
trots missad straff. Därefter infann sig en bekvämlighet i laget som ledde till förlust 3-4 och som sedan 
satt i över förra matchen borta mot Åkarps IF också.  
Vi hade därför en genomgång med hela truppen i veckan där vi diskuterade vad som krävs för att man 
ska bli en komplett fotbollsspelare. Vi kom då fram till att det inte räcker med bra bollkontroll utan man 
måste ha hjärta och hjärna med också.  
I denna match visade spelarna att man tagit till sig lärdomen och det var med glädje vi ledare kunde 
konstatera att samtliga spelare jobbade och slet över hela matchen. Spelet hade mycket derby-karaktär 
med kamp och en del felpass och sådan matcher vinner ofta det lag som har det största hjärtat. Idag 
var det vi som hade det och slutresultatet blev följdriktigt 2-1 till oss.  
Stort grattis killar för uppvisad god lagmoral. Nu fortsätter vi på inslagen väg och kombinerar det med 
variationsrik, rörlig och mindre stressad fotboll framåt i tiden.  
Tänk på vad Andrea Pirlo sa: ” Fotboll spelas med hjärnan, fötterna är bara ett redskap att utföra det 
med.”  
 
F 14 och Rogers rader. 
GIF Nike mot Veberöd/Södra Sandby IF F03 söndagen 1/5. Vi började matchen med många fina anfall 
och målchanser, och bra försvarsspel. 
Det dröjer en kvart innan vi rättvist tar ledningen med 1-0. Vi fortsätter matchen på ett mycket bra vis, i 
halvtid står det 1-0 till oss.  
Andra halvlek börja vi på samma sätt, tjejerna jobbar och sliter över hela plan. Har även många bra 
målchanser men vi lyckas aldrig sätta dit den. Vi gör ett mycket bra försvarsspel och målvakts spel så 
motståndarna kommer aldrig fram till någon större målchans. En bra match av tjejerna ända från anfall 
till målvakt. Matchen slutar med vinst 0-1. 
 
P 14 (11 manna). 
En jämn och tät match i snålblåsten på Sandby IP. Passningen spelet fungerar emellanåt väldigt bra på 
den ojämna planen, men inga direkta chanser i första halvlek. I andra halvlek har Isak ett friläge där 
Sandbys målvakt gör en bra räddning. Även Sandby har en bra chans där Simon gör en riktigt bra 
räddning. På grund av små skavanker så tvingar vi göra lite ändringar och vi tappar lite stabilitet i spelet. 
Ett långskott avgör matchen, tar i ribban och ner på mållinjen enligt vår målvakt men domaren dömer 
mål. Ännu en tung förlust där vi inte har det lilla flytet för att ta en poäng, men det kommer. // Ledarna 
 
F 12 Veberöds AIF/Harlösa IF med Jennys rader. 
Bortamatch mot GOF.  Fokus hela matchen igenom på att få igång passningsspelet och att jobba för 
laget.  Vi tar ledningen efter några minuter och spelar riktigt bra fotboll.  Välförtjänt 3-0 i halvlek och 
fortsatt taggade tjejer.  Tyvärr släpper vi till tre riktigt billiga mål och helt plötsligt står det 4-3, tjejerna 
stressar upp sig några minuter.  Men sedan tar de tag i bollen igen och vi gör 5-3. Härlig vinst efter fin 
laginsats! 
 
F 12 Harlösa IF/Veberöds AIF Jenny igen.  
Fredagskväll och hemmamatch mot Blentarps BK.  Vi får en minst sagt chockartad start på matchen, 
innan första minuten har spelats har Blentarps BK gjort 0-1! Bara att börja om och försöka peppa upp 
tjejerna. Det blir inget skönspel i matchen, men tjejerna kämpar och sliter för varandra.  Till slut gör vi 1-
1, sedan missar vi en straff, men kort därefter slår vi in en frispark istället. Andra halvlek ser i princip 
likadant ut, vi får igång lite passningar, men tappar markeringar! 

Blentarps BK har fyra skott i målramen och börjar bli frustrerade och gör en del fula efterslängar.  Vi 
sätter ett mål till och det är skönt att kunna vinna matcher trots att vi inte spelar speciellt bra 
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En härlig vecka för F04-05 med fem spelade matcher och fem vinster! 

P 12 Svart och Henriks text.     Genarps IF – VAIF 
Genarps IF inledde klart bäst. Trots en mycket liten plan fick de spela runt bollen. Vi spelade inte bra 
fotboll och låg alldeles för långt ifrån dem. Aningen orättvist leder vi med 1-0 i paus. Under 10 min i 
andra gör de tre mål… Med mycket vilja kämpar vi in 2-3 men närmre en nick i ribban kommer vi inte. 
Spelmässigt är vi långt ifrån där vi vill vara. Killarna kämpar, men det saknas energi och där vi jobbar 
tillsammans (inte en och en). Rörligheten för att kunna få bollen saknas också. Vi får gnugga vidare (3-
2) 
 
P 12 Vit Henrik igen.          VAIF – FC Bellevue 
Vi inleder bra och har fint passningsspel. Då sätter motståndarna en frispark i krysset… Vi fortsätter 
passningsspelet och har många lägen. Innan paus har vi lyckats göra 2 mål, men FC Bellevue har fått 
in 4 (på 4 chanser). I andra är de fortsatt effektiva och sätter sina chanser, medan vi har det fortsatt 
svårt. Det blir mer soloprestationer än att spela oss fram till lägen. Även in denna match saknas energin 
och den riktiga kampen. (3-6) 
 
F 11 och Jennys rader. 
Bortamatch mot IFK Klagshamn.  Ännu en match där vi tack vare fint passningsspel och kämpaglöd tar 
en tidig ledning.  4-0 i halvlek. I andra halvlek tappar vi lite i passningsspelet och IFK Klagshamn gör två 
mål, men är aldrig nära att hota vinsten som till slut blir 6-2. 
 
P 11 Svart och Anders text. 
Lag Svart mötte på söndagen Harrie FF i ett fantastiskt fotbollsväder, vi hämtar hem ett 0-1 underläge 
och kan i slutet på andra fastställa slutresultatet 2-1. 
Killarna gav inte upp och jobbade sig in i matchen, en mycket jämn match men när vi rullar och får till 
passningarna så går det vägen!  
Finns en del att jobba med men framförallt mycket positivt efter vinster i båda matcherna. 
 
P 11 Vit. 
Anders igen. 
Lag Vit mötte i lördags Linero IF i en match där vi tar ledningen i första halvlek och kan spela ut precis 
så som vi vill. 
Allt flyter på och vi får in ett par välförtjänta mål innan Linero får göra ett, slutresultat 4-1! 
 
F 10 och Henriks rader. 
I lördags spelade vi hemmamatch mot Lunds FF och vi visste att de har ett riktigt duktigt lag. Men våra 
tjejer var på hugget och i den första halvleken spelade de en helt fantastisk fotboll och när domaren 
blåser av för halvtidsvila leder vi med 3-0. I andra halvlek förändras matchbilden, motståndarna tar över 
mer av matchen och vi får inte igång samma fina passningsspel som i första men tjejerna kämpar på 
och vi vinner ändå matchen med 3-1.  
 
P 10 Svart och Rickards text. 
I matchen mot svårspelade IF Lödde stod vi tyvärr och sov de första minuterna vilket resulterade i ett 
underläge på 3-0 efter 5 minuter. Sen kom killarna långsamt igång och skapade många lägen och tyvärr 
missade domaren dels en solklar straff samt ett mål som var över mållinjen men blev bortdömt. Med 
dessa mål är jag säker på att våra krigare hade fått ytterligare energi, men nu blev det tyvärr ännu mer 
uppförsbacke och slutresultatet skrevs till just 3-0.  

En rättvis seger/förlust sett över hela matchen, men siffrorna borde varit lite jämnare.  

P 10 Vit. Rickard igen. 
Mot Harrie FF verkade killarna lite trötta efter Valborg och ingen kom väl egentligen upp till sin normala 
standard men vi lyckades ändå vinna med 3-1. Även i denna match blev en av våra killar fällda ca 2 
meter innanför straffområdet, men domaren blåste och drog ut det som en frispark, vilket var helt 
oförklarligt.  

Generellt måste jag säga, med undantag för våra egna ungdomsdomare som jag tycker sköter sig 
väldigt bra, att det hade varit önskvärt med domare som vågar fatta lite beslut, d.v.s. blåsa mer 
frisparkar och vara lite mer aktiva. I flera matcher är toleransnivån alldeles för hög vilket gör att många 
tråkiga situationer uppstår på plan, som skulle kunna undvikas. 
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P 10 Grön och Martins rader. 
P10-serien: Redan på torsdagskvällen åkte vi till Svarte med fem st 07:or och lika många 06:or för att 
möta SoGK Charlo på deras parodi till fotbollsplan. I första halvlek hade vi uppförsbacke och således 
lutade det nedåt i andra. Varför spelar man match på denna plan när det finns konstgräs!? Dålig 
inställning, obefintligt försvarsspel, sumpade målchanser och bra motståndare som vi hade alldeles för 
stor respekt för gav oss en rejäl snyting, 1-10 i baken! 
 
P 9 Svart Martin igen. 
P9-serien: Bortamatch mot Bjärreds IF som vi mött många gånger i 5-manna och haft tuffa matcher 
mot. Första halvlek är vi väldigt avvaktande och passiva vilket gör att ett duktigt Bjärred kan föra 
matchen. Vi har endast ett par anfall mot motståndarmålet men trots detta går vi till halvtidspaus med 
orättvis ledning 2-1. I pausen konstaterar vi att detta är inget spel som kommer att hålla om vi vill vinna 
matchen. I andra halvlek är vi på tå från början och gör tidigt 3-1 och därefter är det inget snack om 
saken: vi dominerar och skulle mycket väl kunnat få till större siffror än de 6-2 som slutresultatet blev. 
Mycket bra andra halvlek där alla bidrog till vår seger! 
 
P 9 Vit och Jims text. 
Dags för tredje matchen i 7-manna serien mot Linero IF. Fram tills nu har vi presterat över förväntan i 
både 7-manna och 5-manna så vi har väl gått och väntat lite på när spelet skulle bli sämre och för stor 
respekt skulle infinna sig mot de ett år äldre spelarna. Linero IF klart bästa motståndet av de tre 
matcher i 7-manna serien. Var tydligt att de har en bredare trupp då deras lag inte försvagades efter ett 
antal byten. 
Vi kom till start med 6 nya spelare och vi upplevde innan matchen att det var en del nervösa spelare 
vilket glädjande försvann direkt när matchen kom igång. Inledningsvis mycket kamp på mitten men en 
bit in i halvleken tar vi åter igen över boll innehavet och kommer runt på kanterna. Vi skapar ett antal 
fina målchanser och i den 12:e minuten vinner vi boll centralt och spelar en hård djupledsboll som vår 
anfallare förvaltar på bästa sätt. Därefter fortsätter vi att spela runt bollen med hög press och ett par mål 
till trillar in innan paus. Linero var inte ofarliga men förlitade sig på 2 mycket stora och tekniska spelare 
som skulle göra det på egen hand. Kul att våra betydligt mindre backar spelar klokt med press - 
understöd och tog bort alla försök till chanser. 
En komfortabel seger med 5-1 och stor eloge till spelarna för deras fina spel, rörelse utan boll och press 
spel vilket har varit nyckeln i alla matcher. Dessutom kul att vi sprider målen på 3 spelare och 2 andra 
spelare har assist vilket är ett bra bevis att vi har många spelare med i offensiven. 
 
P 7 IF Löddes knatteserie och Joakims text. 
Första gången i Löddeserien och dessutom på hemmaplan.  

Första matchen mot Eslövs BK och det blev en relativt jämn tillställning. Våra killar rullade boll betydligt 
bättre och enl. mig fällde detta avgörandet när vi tillslut vann med 6-3. En rad frilägen efter 3-4 pass 
inom laget.   

Andra matchen mot Dösjöbro IF blev utklassning och i andra halvlek fick vi be våra killar att backa 
tillbaka så motståndarna hade en chans att komma ur eget straffområde (tyckte lite synd om dem) 
resultatet blev 12-0.  

Tredje matchen mot GIF Nike. Relativt jämnt här, men otroligt bra målvaktspel kombinerat med några 
bra passningar som ledde fram till frilägen gjorde att matchen slutar 5-1. 

Fjärde matchen mot Eslövs BK. Spelmässigt en bra och jämn match (trots resultat). Vi är så mycket 
vassare i passningsspel och avslut vilket gör att matchen slutar 5-0.  

Överlag i de fyra matcherna märker man hur vårt nötande på träning med passningsspel ger utdelning. 
Många bra kombinationer på planen och föräldrar som utbrister ”fantastiskt pass” är ju underbart att 
höra. Såg inget annat lag som vågade rulla från mittfältare till back och vidare ut på kant som våra killar 
gjorde. Vi bygger vidare på detta. 

Försäljningen gick bra och jag tror vi fick ett överskott på ca 4500: -  

Domarna var väldigt bra! Jag bif. ett mail till dig där vi via Camilla berömt dem och speciellt en incident. 
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Undertecknad tar sig friheten att publicera ett mail från ledarna i P 07 (födda 09) genom Jesper 
Eurenius till domaransvarig i föreningen Camilla Munthe. 

Hej Camilla, 
Vilken kanon dag det blev! Mycket folk och strålande väder. 
Jag måste tillsammans med resten av P09 säga att dagens domare var helt fantastiska. 
  
Jag vill framför allt ge en extra applåd till den killen som dömde sista matchen mellan Vaif och Eslöv 
svart (August Jönsson enligt domarlistan). 
Eslövs tränarstab hade verkligen inte rent mjöl i påsen. En av dom total nervärderade sin egen målvakt 
och var allmänt otrevlig.  
Domaren snappade upp detta på ett väldigt konsekvent och pedagogiks sätt och gick fram med 
bestämda steg och fick lära dem hur man beter sig! Väldigt bra! Tom föräldrar från Eslöv kom fram till 
oss efter matchen och bad om ursäkt för deras beteende och skulle ta detta vidare med sin klubb!  
Ge killarna och tjejen en riktig klapp på axeln från oss. Det var ett privilegium att ha dom som domare. 
Tack! 
  
 
Cup helg står framför dörren och seriespel lagd på is. 5 maj till 8 maj. 
  
F 15 har dock en framflyttad match som spelas på torsdag 5 maj mot Eskilsminne IF på Svalebo 
konstgräs kl. 12.00. 
 
Damer A i spel både tisdag 3 maj kl. 18.30 borta mot Lunds SK. 
 
På lördag 7 maj kl. 14.30 toppmatch mellan Damer A-Skurups AIF på Romelevallen. 
 
Herrar A i bortamatch mot Staffanstorps GIF onsdag 4 maj kl. 19.00. 
  
Hör gärna av er om laget spelar i Cup under denna helg, då undertecknad dåligt uppdaterad om vem 
och var ni spelar. 
  
Hälsn. Staffan 

  

  
  

 

 

 
 

  


