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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 27/5 och i kväll dra det i gång och Perikles på scenen som alltid i år tillsammans med Likes. 
Lördag Streaplers och Sannex. En försäljning av biljetter sen ett par dagar som är mycket stark. 
  
Har ni börjat sjunga upp er?  
Var ska vi sova i natt, solklar, Upp med händerna, likaså, Tåget som alltid och avslutas med 
Nationalsången tillsammans med I Natt Jag Drömde.  
  
Sen avstannar musiken men ett par hundra fortsätter att dansa utan musik, trötta vakter börjar nu fösa 
ut publiken och folk hamnar i en hundra meter lång kö till korvköpet. Arrangören pustar ut och 
byggnaden har än en gång klarat fredagens Dansgala och en något äldre publik väntar på lördagens 
Dansgala. 
  
En helg när fotbollen kommer lite i skymundan även om antalet matcher är lika stor denna helg som alla 
andra. 
Herrar A redan spelad i tisdags och ännu en förlust nu mot Öja FF borta med 2-0. 
Känns tungt för att uttrycka det milt och i varje fall för undertecknad obegripligt att vi ej kan nå bättre 
resultat än den tabell som visar att laget ligger på en negativ kvalplats efter 8 omgångar. 
  
Varför uteblir resultaten? Vi har i truppen 10 killar som under några säsonger spelat i division 3 som ex. 
  
Någonstans i slutet av maj månad 2015 låg laget på en trygg plats i mitten av division 3, 8 poäng ner till 
en 9;e plats och kval, tagit 13 poäng då och sen kom raset med 5 poäng på de sista 14 omgångarna 
och har på något sätt fortsatt i denna negativa spiral även i år. Spelarna tappat självförtroendet? 
  
Nu får föreningen/laget/ledare lägga detta till sidan när festen pågår i dagarna 2 under helgen, men 
redan på tisdag väntar en ny 6 poängs match när Hammenhögs IF kommer till Romelevallen och nu 
krävs en vinst.  
  
Att tro att detta ordnar sig är att ha en riktigt dålig självbild av läget utan här krävs en rejäl höjning för 
att hålla sig kvar i division 4 till säsongen 2017. 
  
All statistik som ni vet att undertecknad gillar att ta del av visar 3 sanningar av en serie som 
publicerades för några månader sedan. 
Första sanningen efter 7 till 8 omgångar som enligt all statistik visar lagets svaghet och att 
tabellplaceringen ej går att förklara bort med ord som otur, skador avstängningar mm. Naturligtvis också 
det omvända. 
 
Andra sanningen efter vårens alla omgångar i småklubbsvärlden ofta både 12 och 13 omgångar. I vårt 
fall svänger serien och både omgång 12 och 13 spelas innan sommaruppehållet för både Herrar A samt 
Damer A.  
Här visar undersökningen av ett antalserier under 10 år att tabellen efter dessa 13 omgångar förändras 
förvånansvärt liten under de sista 9 omgångarna som spelas augusti-september. 
Naturligtvis går det att leta upp år när inte detta stämmer. Läs Herrar A säsongen 2015 och höstens 
spel då. 
  
Den tredje sanningen och det särklass största sanningen även kallad den Ultimata sanningen är den 
där blecket knappt hunnit torka på pappret och 22 omgångar spelade och tabellen går ej att förändra 
överhuvudtaget. 
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Damer A. Södra Sandby IF hemma mot Uppåkra IF kl. 13.00 lördag i Södra Sandby. Ny vinst 
förhoppningsvis även om allt motstånd ska respekteras. 
 
Tabelläget. 
Skurups AIF 8 33 21
Södra Sandby IF 8 29 21
Husie IF  8 17 21
BK Höllviken 8 15 16
  
2014.Sjöbo IF  52 poäng 
          IFÖ Bromölla 50 poäng 
          Södra Sandby IF 50 poäng 
  
2015. Hammenhögs IF 58 poäng 
           Dösjöbro IF 57 poäng 
           Södra Sandby IF 56 poäng 
  
2016. På rätt sida strecket d v s etta eller tvåa?  
  
Vad innebär serieomläggningen för Dam inför 2017? 
Någon som vet? Benny, Stefan, Jörgen eller Sten? Hör av er i så fall. 
  
Alla ungdomslag i spel i princip (25 matcher) och våra 08;or har sitt sammandrag i IF Löddes 
knatteserie på Romelevallen sön 28 maj kl. 11.00-14.00. 
  
Fotbollsskolan. 
73 anmälningar. Fantastiskt! 
Vecka 25. 
49 anmälningar. Födda. 03-05. 22 spelare. 06-08. 27 spelare. 
Vecka 33. 
24 anmälningar. 
  
EM-tips. 
Bra respons så här långt. 
Anders Sandgren mailar ut i sin föräldragrupp P 05 om tipset som ett exempel. 
Herr och Damseniorer i Södra Sandby har alla fått en tipslapp. 
PDF fil och EM Tipset finns på hemsidan i nästa vecka. 
  
Matchreferat. 
Det blev 3 nya poäng till B-laget när man igår besegrade Höörs IS med 2-1 på Romelevallen. En jämn 
match precis som siffrorna visar. VAIF hade första halvlek och gästerna andra. Spelet i första halvlek 
var stundtals bra, man låg rätt i positionerna och erövrade bollen högt upp på plan och kunde på så sätt 
skapa en hel del målchanser på snabba omställningar. 1-0 kom till på just en sådan omställning i mitten 
av första halvlek. 2-0 kom precis innan halvtidspausen.  Andra halvlek började helt ok, men efterhand 
tog Höörs IS över mer och mer och långa stunder var spelet helt förlagt till VAIF:s planhalva. Vi blev 
onödigt passiva och defensiva i vår tänkt, vilket gjorde att våra anfall blev allt för korta för att anföll med 
för få spelare. Som oftast blir inte försvarsspelet bättre bara för att man flyttar sina positioner längre bak 
på plan. Helt logiskt reducerade Höörs IS med ca 20 min kvar.  
En av anledningarna till att machbilden svängde i andra kan vara att vi kom till spel med endast 13 
spelare, och några minuter in på andra halvlek var dessa byten ”förbrukade” då två spelare hade klivit 
av p.g.a. skador och kunde inte komma tillbaks i spel igen. Inför de sista 15-20 minuterna hade det 
behövts lite nytt friskt blod då några kände av lite småskador och höll igen lite. Plusbetyg till 
”centrallinjen”, d.v.s. mittbackarna och mittmittfältarna. 
  
Med detta korta veckobrev denna fredag ger sig undertecknad sig i väg till om ett par timmar SUS i 
Malmö för nu väntar en strax 65 år man på en undersökning (ultraljud) av den stora kroppspulsådern 
som är en ny undersökning för män som fyller 65 år i år.  
Känns bra att få detta avklarat innan "kassavagnen" väntar under helgen haha och att förhoppningsvis 
kroppspulsådern håller även under årets dansgala. En undersökning för att minska dödligheten i brustet 
pulsåderbråck s.k. aneurysm som av någon oförklarlig anledning i princip endast drabbar män. 
1 000 män som dör av detta varje år, bara att tacka och bocka för denna kontroll.   
Ses förhoppningsvis på årets dansgala och att referaten kommer in som vanligt. 
 
Hälsar Staffan 


