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 Staffan inför helgen 19-21 augusti 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare,  

Ännu en stor fotbollshelg väntar och veckan har över 30 matcher på programmet och 27 matcher 
återstår att spela fre.-lör.-sön. 

Herrar A ut fredag kl. 19.00 och Staffanstorps GIF som motståndare på Romelevallen. Skulle vi få se 
en andra seger på rad precis som den 23 april 2-6 borta mot Rydsgårds AIF och 30 april 2-0 hemma 
mot SkåneKurd FF. 

Laget enligt följande 3-5-2. 
Adam Ravn, Ted Petrusson, Kristoffer Lindfors, Wale Samuel Idowu, Hampus Runefjord, Oliver 
Jönewi, Simon Ståhl, Viktor Björk, Philip Olsson, Mattias Jönsson, Simon Holmström-
Andersson, Victor Moberg, Edwin Song Yuh, Alexander Moberg och 1 eventuellt 2 debutant på 
bänken Hugo Lindelöf 00 samt August Jönsson 01. Jättekul! 

Avstängd. Marcus Larsson, Filip Qvist samt tränare Leif Engqvist. 

Damer A. Södra Sandby IF. Kan laget vända på den negativa raden av 2 förluster? Nu väntar 
serieledaren Skurups AIF på bortaplan lör. 20 augusti kl. 14.00. 

Damtruppen till matchen enligt följande: 
Anna Lindell, Sanna Jeppsson, Erika Nilsson, Moa Augustsson Holm, Josefine Isberg, Elin 
Johansson, Kajsa Kihlberg, Emma Gustafsson, Lina Jeppsson, Anna Larsson, Lina Härle, 
Mathilda Sjöström, Isabella Nilsson, Matilda Ovenberger. 

Ja, nu är det dags för en vinst skriver Benny! 
 
Fullt med matcher under 3 dagar och nu har vi spelat 4 matcher under veckan som var framflyttade 
och ett halvdussin återstår. Siktar på att vara klara med alla uppskjutna matcher sista augusti. 
 
Knatte och andra lördagen och förhoppningsvis minst 60 på plats gärna 70 också. 
 
Första omgången i IF Löddes knatteserie och våra P 08:or har hemmaomgång och matcher på 
Romelevallen på söndag från kl.11.00 till 14.00. Välkomna ner till en fullsatt Romelevall med god fika, 
hembakat och grillen på högvarv. 
 
En spännande fotbollshelg och gärna en "trea" redan i kväll för A-laget hemma mot Staffanstorps GIF 
som förrätt till OS finalen och Dam Sverige-Tyskland. Står kvar i min kritik under gruppspelet som var 
undermåligt men en förändrad taktik och lågt försvarsspel och kanske lite av "grisfotboll" men alltid 
resultatet på denna nivå som räknas och fick i varje fall rätt när undertecknad skrev in med Stina 
Blackstenius. 
 
Håller denna helg alla tummar för Tobias Karlsson och Torns IF när laget på söndag möter BW 90 
borta hihi. BW 90 med en allt tunnare trupp och färre och färre spelare på bänken. Fick i veckan av vår 
sotare (av alla människor) än mer inblick i denna förening och här finns mer att skriva om, väntar lite 
dock. Skottpengar om undertecknad visar sig i Bjärsjölagård. 
 
Ha en bra helg alla och så kommer mängder av resultat/referat i börja av nästa vecka. Nedan några 
redan som spelats i veckan. 
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Summering av matcher i veckan. 

P 12. Henriks text.   Lunds BK – VAIF 
Redan efter 3 min har vi ett skott I ribban men sedan tar Lunds BK över spelet. De har riktigt fint 
passningsspel men skapar inte direkta lägen. Istället får vi bra omställningar och gör första målet genom 
fin framspelning och lugnt avslut. Det andra målet är ett snöpligt självmål för deras målvakt medan vårt 
tredje är en frispark upp i krysset! Under en 2 minutersperiod gör de 2 snöpliga mål och det är jämn 
match igen. I andra tillåts de inte ha samma fina spel och vi radar upp chanser. Istället kvitterar Lund i 
ett av få anfall där de kommer till farligt avslut. Killarna har fina kombinationer och fortsätter skapa 
chanser. Det dröjer dock ett bra tag innan vi gör 3-4 på frispark och sedan 3-5 på fint skott utifrån. En 
bra match med många fina prestationer och ett motståndarlag som spelar fin fotboll. Stort tack till 
Hampus & John från P05 som stöttade oss idag. (Resultat 3-5) 

 
P 11. Andreas text. 
Hemmamatch mot Kvarnby IK på onsdagen. En välförtjänt seger efter en mycket bra insats av killarna. 
Fint passningsspel med noggrannhet i utförandet ledde till många avslut för vår del. Ledning i halvtid 
som kvitterades i början av andra. Efter utökning avslutade vi sedan med mönsteranfall och skott i 
krysset med matchens sista spark, slutresultat 3-1. 
 
P 10. Rickards text. 
Match mot Linero IF och BK Höllviken i helgen. Matchen mot Linero IF började konstigt med tre 
långskott som ”slickade” ribban och helt plötsligt stod det 0-3 innan vårt gäng knappt knutit skorna. Lite 
smått i chock rullade det på med siffrorna 0-5 i halvlek. Efter ett lite lugnande samtal i pausen hämtade 
vi oss och snyggade till siffrorna till 3-6. 
Matchen mot BK Höllviken var jämn, där BK Höllviken hade mer boll, men vi skapade de hetaste 
målchanserna. Slutresultatet blev 1-1 och kändes ganska rättvist även om vi hade både en stolpe och 
ribba och sett till chanserna borde avgjort matchen.  
Det är skönt att vara igång med matcher igen efter uppehållet och vi är alla laddade inför hösten.  
  
 
 
  

 

 


