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 Staffans rapport inför helgen vecka 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
Helg igen och fotbollen knappt inne i halva vårsäsongen med 4,e omgången i våra ungdomsserier.  
23 matcher i helgen och den 24;e matchen spelades i onsdags på Romelevallen och 
P 16 Mellersta tog sin andra raka seger med att vinna över "grannen" Dalby GIF med 5-2.  
  
P 16 och Johan Jönsson tillbaka med denna text.  
Match i onsdags i P16 mellersta mot Dalby GIF. Efter 1 halvårs frånvaro ifrån fotbollen så var jag 
(Johan Jönsson skriver undertecknad) tillbaka på Romelevallen.  
Det var riktigt kul att få träffa grabbarna igen. 
Bosse har fört in ett nytt spelsystem i laget som jag snabbt fick sätta mig in i. 
Defensivt låg vi bra i position/markering och vi försökte "nästan" spela oss ur trånga situationer. Vi blir 
lite slarviga och stressade när vi blir pressade men det löste sig som oftast.  
Vi ställer oftast till det för oss själva, men problem är till för att lösas! Framåt blir vi inte så farliga så vi 
skulle kunna vara, vi får inte dom spelare med oss upp som vi vill.  
Grabbarna jobbar på men "orkar" inte ta jobbet som krävs för att fylla på framåt. Grabbarna kämpar på 
vad dom kan och jag tycker det är med väl godkänt vi lämnar vallen. 
Vi vinner med 5-2 och gör en bra match men det finns alltid något att slippa på. 
  
Herrar A och ännu en bortamatch och Önneköps IF som motståndare på Björkvallen i Önneköp. 
Funderar om undertecknad sett Önneköps IF spelandes i division 4 i modern tid? 
Den notoriska målskytten Kristoffer Ottosson sen flera år redan i målskytteledning (2014 29 mål, 2015 
22 mål) och serieledning för laget sen Hörby FF fick sin första förlust tidigare i veckan mot Lunds SK 
borta med 3-2. 
Lycka till killar!  
Hoppas likväl att vårt seniorlag tar ett eller tre poäng med sig hem efter fredagens bortamatch som 
börjar kl. 19.15. 
 
Resultat 0 - 0 
  
Damer A. Södra Sandby IF. Första förlusten i helgen som gick mot Skurups AIF med 0-4 på 
Romelevallen och segersviten var bruten. Samma omgång vinner Husie IF borta mot BK Höllviken och 
topplatserna i serien blev än tätare och alla nu med förlustnollan spräckt. 
  
Bennys text efter förlustmatchen. 
SSIF - Skurups AIF 0-4 (0-3) 
Toppmatch på Romelevallen och strålande fotbollsväder som bjuder in till en underhållande fotboll. Vi 
pratar vid genomgången om hur viktigt det är vara på tå från början i matchen, då våra motståndare 
kommer att var superladdade för att poängmässigt komma ikapp Sandbytjejerna i tabellen. När 
domaren blåser igång matchen blir det tyvärr raka motsatsen, vi är väldigt passiva och låter våra 
motståndare dominera spelet och redan efter fem minuter kommer ett baklängesmål. Det skulle kunna 
vara en väckarklocka, men våra gäster fortsätter även efter målet att föra spelet och vid de få tillfälle vi 
vinner bollen finns ingen rörelse i laget och det blir en massa långbollar utan tydlig adress. Skurup gör 
ytterligare två mål i den första halvleken och leder fullt rättvist med 3-0. 
Vi pratar om en del detaljer i spelet och när den andra halvleken startar finns det lite mer energi i vårt 
spel och vi gör det svårare för Skurup, som inte dominerar spelet lika tydligt. 
Vi har dock svårt att etablera något eget spel i denna match och våra motståndare har ett klart grepp 
om matchen även i den andra halvleken. Det dröjer till den 85:e matchminuten innan Skurup gör 
matchens sista mål, till slutresultatet 0-4. Ett resultat som inte ljuger, Skurup var mycket hetare och 
bättre i allt i denna match, således ett fullt rättvist resultat. 
Denna match var ett riktigt bottennapp, MEN det kommer att vara revanschsugna tjejer som kommer till 
spel i lördagens match, då vi möter Stehags AIF på Gyavallen. 
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Lagtruppen mot Stehags AIF borta på lördag kl. 15.00 enligt följande; 
Rebecca Delin (MV) Lina Jeppsson, Sanna Jeppsson, Lina Härle (K), Isabella Nilsson, Helen 
Rosén, Moa Augustsson Holm, Anna Larsson, Elin Johansson, Emma Gustafsson,       
Tova Nilsson, Matilda Strid, Elin Rosén, Erika Nilsson, Josefine Isberg, Rebecca Kajrup  
Lycka till tjejer!  
 
Tabelläget. 
Skurups AIF 6 26 15
Södra Sandby IF 6 15 15
Husie IF  6 10 15
BK Höllviken 6 14 13
  
Juniorlaget.     
Med i varje fall för undertecknad mycket överraskande lämnar IF Limhamn Bunkeflo w.o. i 
åttondelsfinalen mot vårt juniorlag och nu i kvartsfinal hemma den 8 juni och möter Eslövs BK på 
Romelevallen. 
Härligt för killarna med denna framgång! 8 lag kvar i Skåne. 
  
Knatte. 
6;e lördagen av 10 träningstillfällen under våren och fortfarande strömmar anmälningar in, speciellt 
dyker det upp nya tjejer varje lördag. 
Antalet anmälda och betalande knattar/knattor i överstiger 90 nu och målet på 100 står fortfarande kvar. 
Går nog att säga redan idag att ha tjejerna samlade i en träningstrupp har blivit i princip en succé. En 
grupp som nu är större än 20 och kan ej minnas när vi haft detta antal knattor i träning? 
På pojksidan vet vi i det närmsta att 15 knattar finns minst i varje åldersklass varje år och P 08 som 
sticker ut med sina 27 killar. 
  
Fotbollsskolan i sommar. 
Ett rekordstort intresse för årets två Fotbollsskolor. 
Vecka 24 nästan fullbokad redan med 33 anmälda och i år 6 åldersklasser mot tidigare 5. 20 anmälda 
till vecka 33 brukar vara ett fåtal vid denna tidpunkt. 
03-05. Huvudansvarig. Jesper Möller. 
06-08. Huvudansvarig Jim Gustafsson. 
Logistiken. Bo Jeppsson. 
  
Taket på ca 40 kommer att behöva höjas och Jim, Jesper samt Bosse tar en diskussion var vi ska lägga 
maxantalet? 
Gäller att ha ledare till alla samt kvalité på det vi erbjuder.  
Snabba er på om era barn ska vara med en liten fördel när ni är ledare i VAIF; 
   
Dansgalan.   
Har ni plockat fram "danseskorna" ännu? Hög tid att smörja dessa för om 2 veckor har vi dansgalan 
igen i Veberöd. 
  
Fredagen 27 maj. Perikles och för första gången i Veberöd spelar Likes. Ingen Dansgala i Veberöd 
om inte Perikles står på scenen. 
Lördagen 28 maj.  Streaplers och för första gången i Veberöd spelar Sannex. 
Sannex ett band som startade i Uppsala 1977 men idag nya killar i bandet med säte från Skurup. 
2014 samt 2015 vinnare av årets guldklav som "årets dansband".    
 
Matbiljetter till lördagens dans ska vara beställda senat 20 maj på nätet. 
Förköp 250 kr till fredagen eller 280 kr vid entrén. Varför vänta? 
Förköp 250 kr till lördagkvällen eller 280 kr vid entrén. Varför vänta? 
Lördagen 350 kr med matbiljett. 
Underbar mat sa alla förra året som kommer från Östarps Gästgivargård. 
På dansgalan, kan man betala med både kort och Swish i barerna. 
  
Hoppas som vanligt på mängder av referat under helgen. 
  
Hälsar Staffan 
  
 


