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 Staffans sammanfattning inför helgen 16-18 juni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Fredag 16 juni skolavslutning i många kommuner bl.a. Lund och ett härligt sommarlov ligger framför 
många. Fotbollen i sista spelomgång för de flesta lagen med få undantag och 15 matcher denna helg. 

Herrar A borta mot Hjärsås/Värestorps IF som vi slog i premiären med 2-0, men nu är laget i 
serieledning och även i målskytteledning genom Niclas Svensson med 11 mål.  

Söndag kl. 15.00 på Hjärsås IP och sedan återstår matchen hemma mot Hanaskog onsdagen 21 juni  
kl. 19.30. 

Lagtruppen enligt följande;  
Linus Gerdtsson, Hampus Ekdahl, Hugo Lindelöf, Anes Begic, Kristoffer Lindfors, André 
Wihlborg, Selwan Al Jaberi, Adis Krasnici, Philip Olsson, Deni Dulji, Mateusz Wierczorek, Viktor 
Björk, Oskar Björk, Lamin Bojang, Linus Petersson samt Erik Skiöld. 

Denna vecka orkar inte undertecknad ens skriva om alla skador någon avstängning men det saknas 
närmare 10 spelare. Laget behöver sommarvila och att tro på poäng mot serieledaren som vi vann med 
2-0 i premiären är att tro för mycket. 4 spelare från startelvan då finns med nu övriga borta.  

Hanaskogs IS på onsdag hade varit kanon med en seger i vårens sista seriematch och att laget kan 
spela bekvämt under höstens 9 matcher utan att ha ett negativt kvalspöke att kolla på. Åhus Horna BK 
samt Öja FF med 3 respektive 1 poäng kommer att få svårt att undkomma nedflyttning. 

Plats 9 samt 10 i Snogeröds IF samt Hanaskogs IS med 11 respektive 10 poäng på kvalplats och 6 
poäng upp till flera lag IFK Simrishamn, Veberöds AIF samt Önneköps IF med 17 poäng alla.  

Hoppas vi säkrar upp en trygg plats direkt vid höststarten. 

Hade vi för höga förväntningar på laget och alla nyförvärv? Kanske men samtidigt otroligt svårt att få så 
många nya spelare att bli ETT lag direkt. 

Problemet som undertecknad uppfattat det är alla dessa skador? Vad är analysen av mängden skador? 

Division 3 med denna tunna trupp är inte ett bra scenario utan här måste laget byggas upp med fler 
spelare i basen inför 2018, spelar t ex, Herrar B med 9 mannafotboll för tillfället. 

Tog ett snack med lagkaptenen Kristoffer Lindfors om våren;  

Vi har spelat väldigt många matcher med tunn trupp. 1-2 matcher (serie och DM) i veckan plus 2-3 
träningar sliter vilket har varit fallet under våren.  
 
Väldigt många skador och känningar tyvärr och även någon avstängning inför helgens match. Själv har 
man spelat alla matcher 90 minuter utan ett enda gult kort som mittback/mittfältare! 
 
Vi behöver verkligen ett uppehåll och vila upp oss och ladda batterierna. 
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Passar på att gratulera två 98;or som tagit sin studentexamen. Tobias Karlsson förra fredagen och i 
onsdags Nelly Robertsdotter.  

Passar också på att tacka Nelly för ett bra jobb med domartillsättningen under våren. I morgon lördag 
går flyttlasset till Halmstad för jobb i sommar och sen fortsatta studier däruppe.  

Camilla Munthe hälsas välkommen tillbaka till domaruppdraget och att du snart ska tillfriskna helt 
Camilla. 

Ungdomsfotboll. 
Sista seriematch för i princip alla u-lag förutom P 15 som har 2 matcher kvar att spela. 

Omlottning efter midsommarhelgen. 

Knatte.  
Avslutning denna lördag med korvgrillning som vanligt. På söndag en Mini cup för pojkar födda 11 på 
Romelevallen mellan VAIF; Dalby GIF samt Södra Sandby IF. 

Fotbollsskolan.  
Start på måndag för 30 spelare minst, kommer några sena anmälningar ännu. 

Hoppas ni orkar med ett referat till innan alla går på en välkommen semester och vila från fotbollen. 

Hälsar Staffan  

 

 

 


