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 Staffans sammanfattning vecka 36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare,  
Vi har kommit in i september månad och när ungdomslagen ska spela till tredje helgen i oktober återstår 
endast 4 omgångar i Damer division 2 Södra och 5 omgångar i division 3 Södra Götaland för Herrar. 
  
Herrar A. Förlust hemma mot blivande seriesegraren BK Olympic med 2-4 efter att VAIF hade 2-0 i 
halvlek och 3;e matchen hemma denna säsong med en 2-0 ledning som till slut gett förluster i 2 
matcher och oavgjort mot Tomelilla IF och endast 1 poäng.  
  
Svårt att analysera men naturligtvis ett tecken på något som saknas. Lyssnar på många som ser A laget 
hemma men även de som finns på plats vid bortamatcher och samstämmigt säger alla att skillnaden 
mellan BK Olympic och VAIF i dessa 2 matcher är i princip hårfin i 3 halvlekar. 
Samtidigt med 49 insläppta mål sämst i serien, men var börjar ett försvarsarbete i denna moderna 
fotboll av idag? 
  
Naturligtvis också svår förklarat varför laget efter segern borta mot GIF Nike den 6 juni inte lyckats vinna 
en enda match på snart 3 månader? 
En tunn trupp från början som tunnats ut under resans gång men likväl ej hela förklaringen. Tabeller 
ljuger aldrig i slutet av säsongen. 
  
Här kommer ledarstaben kring seniorfotbollen tränare/ledare, fotbollsansvariga för herrfotbollen i 
styrelsen Lennart Fridh samt Jim Gustafsson att få slå sina kloka huvuden ihop och sätta nya mål inför 
2016.  
5 omgångar återstår dock och loppet är ej kört ännu, men naturligtvis svårare och svårare för varje 
omgång att ha en optimistisk tro att det ska lyckas. I dag 5 poäng upp till en kvalplats. 
Till helgen väntar Husie IF och nu går det att skriva att matchen måste vinnas. 
Fortfarande 15 poäng att kriga om och hoppet är det sista som överger människan.  
  
För alla dysterkvistar ingen katastrof om laget ramlar av division 3 igen. Tar hjälp av oraklet om Herr 
fotbollen i Veberöds AIF i Jonas Adolfsson en av flera som gör ett fantastiskt jobb i skymundan i 
föreningen.  
Senast vi spelat i div 5 var 2003, serieseger 16 vinster o 6 oavgjorda. Tränare Lennart Fridh skriver 
Jonas. Förhoppningsvis sista gången föreningen spelar i division 5 skriver undertecknad.  
  
Jonas fortsätter, Div. 4 2004-2006, Div. 3 2007- 2009, Div. 4 2010, Div. 3 2011, Div. 4 2012-2014 samt 
Div. 3 2015.  
VAIF:s bästa år 2007-2008 och 5;e placering båda åren och en Viktor Rosberg som bäst och med i 
skytteligatoppen med 16 respektive 19 mål dessa två säsonger skriver undertecknad. 
  
Svårt för föreningen att få fäste i division 3 annars, inga spektakulära värvningar dessa sista år, helt rätt 
enligt undertecknad, men visar samtidigt hur svårt det är att stabilisera/etablera sig i denna division 
3 serie.  
Med stor sannolikhet ser vi ytterligare en föryngring av truppen 2016, men också förhoppningsvis en 
offensiv satsning i föreningen på att återkomma till "finrummet" om något år om vi spelar division 
4 2016.  
 
Damer A. Södra Sandby IF-Hammenhögs IF och en härlig seger i lördags i Södra Sandby som 
behövdes för att vi ska få en spännande slut och med stor sannolikhet en serie som ej avgörs förrän 
sista omgången den 26 september. 
 
Matchen vanns av Södra Sandby IF mot Hammenhögs IF med klara 5-1  efter en urladdning och 4-
0 i halvlek och också Hammenhögs IF första förlust denna säsong. 
Kvalplatsen lever, men ej i egna händer utan poängtapp av Dösjöbro IF eller nu också Hammenhögs IF 
faktiskt måste till. 
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Skräckscenariot är att alla 3 topplagen går "all in" och att Dösjöbro IF vinner hemma mot Hammenhögs 
IF i sista omgången och då kommer Södra Sandby IF först på 3;e plats, tyvärr, men 4 omgångar kvar 
och i någon av resterande omgångar kommer förhoppningsvis "knallen"? 
En serieledning på 9 poäng för Hammenhögs IF är nu nere i 4 poängsledning och undertecknad har en 
magkänsla av en något "slirig" form för tillfället och också en tunn trupp med få avbytare på bänken i de 
sista omgångarna. Detta ska dock ej förringa Sandbys seger och läs Stefans referat om årets 
bästa match. 
  
Formtabell i höst. 
1. Dösjöbro IF. 0 poängtapp. 
2. Södra Sandby IF. 2 poängtapp. Oavgjort borta mot BK Höllviken 2-2. 
3. Hammenhögs IF. 5 poängtapp. Oavgjort 1-1 mot Husie IF hemma samt förlust borta mot Södra 
Sandby IF med 5-1. 
  
4 omgångar kvar och dessa 4 matcher kvar för dessa 3 lag i toppstriden. 
Lördag 5 september. Husie IF-Dösjöbro IF.                                                              
Lördag 12 september. Oxie SK-Södra Sandby IF. 
Söndag 6 september. Södra Sandby IF-Hardeberga BK/Harlösa IF.                        
Lördag 12 september. Dösjöbro IF-Klågerups GIF. 
Söndag 6 september, Hammenhögs IF-Oxie IF.                                                       
Söndag 13 september. Lunds BOIS-Hammenhögs IF. 
Lördag 19 september. Södra Sandby IF-Lunds BOIS.                                              
Söndag 26 september. BK Olympic-Södra Sandby IF. 
Lördag 19 september. Köpingebro IF-Dösjöbro IF.                                                  
Söndag 26 september Dösjöbro IF-Hammenhögs IF. 
Söndag 20 september. Hammenhögs IF-BK Olympic. 
  
Än en gång ett STORT TACK till er alla och 26 matcher redovisade av 27 och de kommer säkert text 
även från F 11 Harlösa IF/Veberöds AIF på fredag. 
I kväll spelar nämligen det andra F 11 laget med namnet Veberöds AIF/Harlösa IF. 
  
Hörs på fredag!  
Hälsar Staffan 
 
Här kommer en fyllig redovisning från alla matcherna i helgen.  
Herrar A. Fredrik Sundblads text. 
Redan i den 3:e minuten kämpade Filip Qvist in 1-0 mot obesegrade serieledaren BK Olympic. Denna 
utmärkta start var något vi verkligen behövde efter tre tunga förluster. Ingen hade förväntat sig att vi 
skulle vinna denna match och det verkade spelarna gilla. Spänningen fanns inte där som den gjort 
tidigare, utan det var balanserade och glada spelare som gick ut till match. Då går det ofta bättre. Nu 
vann vi visserligen inte, men sett till prestationen var det många kliv framåt.  
 Efter Filips ledningsmål höll vi upp spelet ganska bra och spelade i mitt tycke bra fotboll. Både offensivt 
och defensivt. Olympic kunde inte riktigt hota oss och slog dessutom bort en hel del passningar, vilket 
gjorde dem frustrerade. Men 20 min. in i halvleken började de ta över mer och mer. Ofta var det med 
fasta situationer de hotade oss. Dock utan att skapa några riktigt skarpa målchanser; förutom en där vår 
målvakt Adam Ravn blir överspelad. Men som tur var gick avslutet strax utanför. Vi försvarade oss 
riktigt bra denna halvlek och kunde på så sätt hitta en hel del kontringsläge och i 39:e min. drog vi iväg 
på en sådan och vår hårt arbetande forward Mattias Jönsson avslutar den med ett skott som ger oss 2-
0. Detta står sig halvleken ut.   
 I halvtid var det glada miner. Men vi var överens om att inga poäng delas ut i halvtid och att det var 
mycket jobb kvar att göra. Vi misstänkte att Olympic skulle, som man säger, tok-köra, i andra halvlek 
och att det var viktigt att vi därför låg rätt och stod emot denna förmodade anstormning som skulle 
mattas ut om vi höll tätt.  
 Men så blev det inte. Redan i 46:e min. reducerar Olympic. Jag hade inte ens kommit riktigt på plats 
när det skedde. Men det sades att avslutet tog på en försvarare och ändrade riktning. Surt. Detta fick 
exakt den verkan vi var rädda för. Olympic tände till på alla cylindrar och drog upp ett rysligt tempo. Vi 
kämpade på och stod upp bra i några minuter. Men det där med att ha flyt har vi inte fått känna på 
mycket under hösten, för i 50:e min. blåser domaren straff för Olympic. Straffar går ofta att diskutera... 
så även denna. Hur som helst 2-2 redan efter 5 min. i andra halvlek. Efter denna tråkiga start på andra 
halvlek fortsätter vi prestera bra fotboll och skapar under en period tre riktigt bra målchanser, där vi 
faktiskt borde ha gjort ett tredje mål. Istället tar Olympic ledningen i 67:e min. Då tappade vi lite energi 
och fick svårare och svårare att skapa chanser. Undantaget är ett kanonskott av Oliver Jönevi som 
tyvärr tar klockrent i ribban. I 90:e får vi en hörna där Adam lämnar målet och går upp. Men vi får inte till 
något avslut och istället får Olympic öppen gata och öppet mål och rullar in 2-4 i slutminuten.  
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Det var med blandade känslor man åkte hem denna fredagkväll. Mycket besviken över tappad ledning 
men glad över en prestation vi inte varit nära på flera veckor. Efter matchen var vi alla överens om att 
sådan här prestation varje match i de avslutande omgångarna kommer att ge oss en plats i div. 3 nästa 
år. Men det ska göras också!  
 
Damer A. Stefans Jönssons text. 
Dam A - Hammenhögs IF: 5-1 (4-0)  
 
Seger mot serieledarna. (Stefan Jönsson)  
Under min tid som tränare har jag haft turen, nöjet och glädjen att få uppleva ganska många härliga 
händelser och känslor tillsammans med ledarkollegor och spelare dvs. såna känslor där man ända in i 
ryggmärgen känner stolthet samt hur skönt och roligt det är med lagidrott. I lördags i hemmamatchen 
mot serieledarna från Hammenhög fick jag ytterligare en sådan upplevelse att lägga till på detta 
"lagidrottskontot"! Alla visste vad som gällde och vi bestämde oss för att gå ut och försöka ha roligt, 
spela avslappnat, att försöka spela bra fotboll och sedan se hur långt det skulle räcka resultatmässigt. 
Den gamla klyschan "rädslan att förlora får aldrig bli större än viljan att vinna" är måhända ett slitet 
uttryck men jag vill påstå att det stämmer till 100 %. Vi inleder matchen på ett mycket bra sätt, vi spelar 
fokuserat och vi jobbar hela tiden för varandra, spelar enkelt samt med insidan på huvudet. 
Hammenhög är ett väldigt fysiskt starkt lag men även om vi är betydligt mindre/lättare så är det inget 
man märker av utan vi står upp jättebra i närkamperna över hela planen och Hammenhög kommer 
knappt in på vår planhalva under första halvtimmen. Vi är ordentligt på bettet och rullar boll riktigt bra 
samtidigt som vi skapar många fina avslutslägen och får även tidig målmässig utdelning och redan efter 
20 minuter leder vi med 2-0 vilket så klart ger oss ytterligare självförtroende. Efter dryga halvtimmen gör 
vi 3-0 men det blir också starten på en period i matchen där Hammenhög tar tag i spelet och börjar hota 
oss. Dock ett psykologiskt mål för oss i matchminut 44 där vi gör 4-0. Ridå ner för Hammenhög?? Finns 
inte på kartan att detta rutinerade lag ger upp utan dom ger järnet i 90 minuter, gör lite förändringar i 
laget och kommer ut med "0-0 i sinnet" inför 2:a halvlek, vilket absolut inte var någon överraskning för 
oss. Hammenhög får en precis lika bra start som vi avslutade 1:a halvlek dvs. reducering till 4-1 redan i 
47:e spelminuten. Vi uppträder lite stressat och tappar en del enkla uppspel samtidigt som Hammenhög 
eldar på för fullt för ytterligare reducering. På en hörna efter ca 1 timmes spel sätter vi slutresultatet 5-1 
och det målet kändes otroligt viktigt då det ger oss andrum och återigen trygghet i vårt spel. Seger med 
5-1 mot suveräna serieledaren Hammenhög smakar mycket gott och framförallt på det sättet som 
tjejerna genomför matchen på. Våra första fyra mål är riktigt fotbollsgodis som föranleds av jättefina 
anfall/framspelningar med kliniska avslut som gör en tränare SÅ varm i fotbollshjärtat! Iom segern sätter 
vi rejäl press på Dösjöbro i kampen om 2:a platsen och det känns både roligt och inspirerande. Vi 
jobbar vidare för att försöka behålla det flyt vi är inne i, tar en match i taget samt laddar för fullt inför 
nästa helgs batalj då derby mot HBK/Harlösa väntar hemma på Sandbyvallen. HBK lär vara taggat till 
tusen från mötet i våras och kommer säkerligen att göra allt för att sätta käppar i hjulen för oss. Otroligt 
bra jobbat tjejer men nu jobbar vi ödmjukt vidare med en match i taget!! Avslutningsvis ett STORT 
GRATTIS till SSIF Herr som i lördags (innan vår match) säkrade seriesegern och avancemang till 
division 5! Jätteroligt också att ni stannade kvar och hejade fram tjejerna till vinsten mot Hammenhög!  
 
Juniorlag. Thomas Jaldérus text. 
Fredags match mot BK Höllviken  
Fick en jobbig start de började i ganska högt tempo och snabbt spel i djupet hade svårt att få fast dom vi 
var inte riktigt på tå låg under med 2-0 efter ca 20min lyckades göra 2-1 och fick lite energi tyvärr tappar 
vi koncentrationen och slappnar av lite och då gör de snabbt 3-1, lyckas lyfta spelet lite mot slutet av 
1:a  halvlek gör 3-2 som är halvtidsresultat pratar om att vi måste komma rätt i försvarsarbetet och 
jobba bättre i press spelet som inte fungera och att måste bli bättre på att hjälpa varandra och mer 
snack och höja kvaliteten i passningsspelet tyvärr är det BK Höllviken som gör 4-2 och svårt att hitta 
offensiva möjligheter gör några byten om ändrar till 3-5-2 trycker upp laget skapar några chanser men vi 
är aldrig riktigt nära så här efteråt kan konstatera att bristen på matcher är tydlig då vi har tränat bra inte 
är det samma som match.  
Har lite och prata om och så får vi hoppas att får fart på det framöver, skall också nämna att vi fick hjälp 
av Yossef och Erik från 00 laget som gör bra ifrån sig och fick lite erfarenhet från dagens match  
Tror och hoppas att det var en väckarklocka idag och det bara kan bli bättre. 
 
P 15 Skåne. Johan Jönssons text. 
Idag stod IF Lödde för motståndet, ett lag som år efter år ligger i toppen i Skåneserien8vann Gr A i 
våras skriver undertecknad).  Vi visste vad som väntade oss då vi har mött IF Lödde ett par gånger förra 
året. 
Vi har aldrig förlorat mot detta lag och det gjorde vi inte idag heller. IF Lödde äger mycket boll och 
försöker komma igenom vårt försvar men lyckas aldrig bli riktigt farliga. 
Visst har de läge där de kunde gjort mål men det hade vi oxå! Vi spelar väldigt disciplinerat och ligger 
ofta rätt i markeringen. När vi inte får ha bollen så mycket så blir det automatiskt långa bollar och två 
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gånger lyckas vi kontra in 2 mål. Fotboll är kanske inte alltid rättvist men vi skulle bara ha 3 poäng med 
oss. Grabbarna kämpar något så in i h....... och då tycker jag inte vi ska skämmas över segern. Detta 
var en riktigt härlig seger. 
 
P 15 Södra. Johnny Jönssons text. 
2:a matchen med "nya" södralaget och bitarna börjar falla på plats. Respekten är borta och vi rullar boll, 
byter kant via backlinjen och får våra motståndare att springa mycket utan boll. Vi skapar chanser men 
får inte riktigt dit den i första halvlek. Lite bättre noggrannhet på sista passningen så hade vi stängt 
matchen redan första halvlek.  I andra har vi turen att få 1-0 via ett självmål och går ner oss lite i 
spelkvalitet efter det. Blir lite raka i spelet med för lite variation.  Får en frispark på högerkanten där 
Liam stiger fram och drar in den från typ 25-30 meter. Vilket tillslag.  Vackert.  Sista delen spelar vi av 
med bra inställning på alla fötter. Härlig seger mot vårsäsongens seriesegrare. Roligt med så mycket 
publik. Bra Go i Vaif nu... 
 
F 14 Skåne. Thomas Igelströms rader. 
Förlust med 2-1 mot IFK Osby hemma efter underläge 2-0 efter 10 min. Första 10 var vi inte på tårna 
men sista 50 var mycket bra och det tar vi med oss till nästa match. 
 
P 14 Sydvästra. Thomas Prengnes text. 
P14 och match hemma mot Södra Sandby/GOF. Vi har i höst ett nytt koncept med samarbete med P15 
och deras lag i södra varpå flera spelare stod över matchen för deltagande med P15. I längden kommer 
det bli positivt då vi får fler spelare i matchspel. Dock visar det sig i matchen mot Sandby att vi inte 
räcker till. För slarvigt passningsspel och på vissa håll känns det som vi inte orkar lägga ner det arbete 
som krävs. Tung förlust med 0-9 som kanske var något mål för mycket men klart rättvis. 
 
F 12 Svart. Helena Lindbergs text. 
Lördagens hemmamatch mot Vellinge IF i serie B2 och bra tempo från start. Tjejerna håller ihop laget, 
passar bollen i rätt lägen och efter bara några minuter kommer 1-0 målet. Fortsatt högt tempo, fint 
passningsspel och Vellinge, som tidigare på fm spelat en annan match med några av sina tjejer, 
kommer aldrig riktigt in i matchen. 
6-0 blir slutresultatet och utan Vellinges duktiga målvakt hade siffrorna kunnat bli ännu större. Clara A, 
Felicia, Ebba och Jasmine matchens målgörare. 

 
F 12 Vit.  Helenas nästa text. 
Söndag bortamatch i Lomma mot GIF Nike i serie B1. Vi förväntar oss tuffare motstånd än igår men det 
blir det inte. Tempot i denna match är betydligt lägre och vi dominerar matchen fullständigt. Roligt att se 
alla fina väggspel, många målchanser och att alla våra tjejer nu visar framfötterna och tar plats! Tyvärr 
är det dock aldrig riktigt kul när det är så ojämnt mellan lagen……6-0 även i denna match där Jasmine, 
vid flertalet tillfällen, generöst passar till sina lagkamrater för att de ska få chansen att göra mål trots att 
hon själv kunnat avgöra momentet innan, härligt att se! Emilia K, Jasmine, Majken, Hanna och Saga gör 
alla mål i denna match. 
  
P 12 Vit. Stefan Perssons rader. 
Vi mötte Lunds FF på Svalebo idag. Spelmässigt var det en jämn match där Lund drog det längsta 
strået till slut. De vann till slut matchen med 6-3. Killarna presterade stundtals fin fotboll men tyvärr 
släpper vi in alldeles för enkla mål och sedan har vi förtvivlat svårt att sätta våra chanser. Det är bara att 
träna på och ta nya tag. 
Dagens målskyttar: Alexander, Johan och Movitz. 
 
F 11 V/H. 
Veberöds AIF/Harlösa IF-Backarnas FF kl. 19.00 på Svalebo konstgräs i kväll 1 september. 
 
F 11 H/V. 
Förlust med 3-0 borta mot SoGK Charlo i helgen. 
 
P 11 Svart. Henrik Bomans text. VAIF Svart – Östra Torp/Smygehuk FF 
Lite tyngre ben under denna uppvärmning efter matchen igår. Dock var killarna på tå när matchen drog 
igång. Vi inleder med bra passningsspel, kommer till flera farliga avslut och vi vårdar även bollen bra. 
Efter ca första halvan av halvleken har vi det jobbigt. Motståndarna kommer längre upp i plan, vi som 
nog är lite trötta hamnar för långt ifrån dem och de slår många farliga inlägg. De har några killar med 
riktigt bra tillslag och deras hörnor är också mycket farliga. Efter snack i halvtid om att ligga närmre 
motståndarna så ändras matchen i vår favör. Vi skapar klart flest chanser men det är fortsatt mycket 
jämnt. Vi gör dock 1-0 efter en frispark i krysset. Så snyggt! Sedan gör vi snabbt både 2, 3 och 4-0. Det 
finns mycket positivt att ta med oss från denna match! (Resultat 4-1). 
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P 11 Vit. Henriks nästa text. SoGK Charlo – VAIF Vit 
Det har definitivt hänt något efter sommaren. Killarna är mycket bättre på att själv driva på, ta 
kommando. Ex leder de stora delar a uppvärmningen själv och pratar mycket er. Ett stort mycket 
positivt steg! Killarna har insett att de verkligen måste vara uppe på tå för att både ta emot boll, driva 
framåt och även försvara bättre. Detta syntes redan på uppvärmningen och de tog med sig det in till 
match. Idag var vi det klart starkaste laget, men trots att vi gjorde många mål tränade killarna på det 
som vi pratar mycket om. (Resultat 1-11). 
 
P 10 Svart. Andreas Nilssons text. 
I söndags mötte vi Rosengård FF hemma. Första fem minuterna såg riktigt bra ut med bra 
passningsspel och ett par målchanser för vår del. Tyvärr gjorde Rosengård mål och humöret sjönk hos 
spelarna, det. Efter första halvlek står det 5-0 till Rosengård FF. 
Mycket snack om inställning i halvtid, vi gick ut som nytt lag och vann andra halvlek med 1-0. 
 
P 10 Vit. Andreas nästa text. 
I söndags mötte vi Rosengård hemma. Första fem minuterna såg riktigt bra ut med bra passningsspel 
och ett par målchanser för vår del. Tyvärr gjorde Rosengård mål och humöret sjönk hos spelarna, det. 
Efter första halvlek står det 5-0 till Rosengård. 

Mycket snack om inställning i halvtid, vi gick ut som nytt lag och vann andra halvlek med 1-0. 

I lördags mötte vi IF Lödde borta. En bra match där vi blev tillbakapressade halva första halvleken och 
IF Lödde tar ledningen. Resten av matchen tar vi över och har flera heta målchanser. Kvittering i andra 
och sedan jakt på segermål men tyvärr blev det inget mer. 
Slutresultat 1-1. 
 
F 9. Henrik Rönndahls text. 
Tjejerna mötte i lördags Lunds FF och första halvlek var jämn och underhållande, båda lagen kämpade 
och trots att vi låg under med 1-0 i halvtid så var vi väldigt nöjda med lagets insats. Men i andra halvlek 
var laget som förbytt och det var inte alls samma kämparglöd som i första och det blev till slut förlust 
med 8-0. Det har varit en tung start på säsongen men det är bra uppslutning på alla träningar och vi har 
många matcher kvar att hitta formen från i våras och i första halvlek bevisade tjejerna att de är på god 
väg. 
  
P 9 Svart. Andreas Fribergs rader. 
Borta mot Kvarnby IK i lördags. 
Vi pratade innan match att inte sluta spela utan att köra på i hela matchen. 
Hade problem med det i veckan mot Husie IF, blev loja o slutade jobba för varandra. 
Märkte direkt vid avspark att Kvarnby IK var ett lag som ville och försökte spela runt bollen. 
En spelmässigt jämn första halvlek där vi skapade de hetaste lägena o gör två mål. 
Andra halvlek fortsätter vi att spela och vinner matchen tillslut med 3-0. 
Jobbar hela matchen o speciellt förvarandra vilket underlättar.  
 
P 9 Vit. Andreas nästa text. 
Hemma mot IF Lödde. 
Här blev det aldrig spännande då vi vann med 10-0. 
Spelade bra hela matchen och hade många fina väggspel. 
Förväntade mig mer av IF Lödde då de vann förra helgen med 11-0. 
  
Nu väntar två tuffa matcher på lördag hemma mot Södra Sandby IF o LB07.  
 
P 9 Röd (födda 07). Martin Wanegårdhs rader.  
Våra spelmässiga framsteg i 7-manna fortsätter trots 0-5 i baken. En jämn tillställning där skillnaden är 
att Linero sätter sina chanser medan vi bränner våra. Vi förtjänar verkligen att få göra ett par mål och tar 
med oss alla de fina lägen vi skapar. Nu skall vi träna avslut;)  
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P 07 (födda 08) i IF Löddes knatteserie och Jim Gustafssons text. 
P 08 har en stor trupp och vi beslutade i våras att vi skulle anmäla ytterligare ett lag till Löddes 
knatteserie under hösten.  

I helgen var det premiär för oss med fyra jämnt fördelade lag, där 2 lag spelade i Linero på lördagen och 
2 lag på söndag i Kävlinge. 

Totalt 8 matcher och 8 vinster den här helgen, med en målskilland på 36-3. Grabbarna har en fantastisk 
inställning vilket ger resultat i alla matcher.  

Det jag upplever vi har fått fram är en mycket hög lägsta nivå, dvs. vi har fyra balanserade lag där vi 
möter lag som har ett par toppar och en hel del dalar vilket i längden straffar sig mot fyra hungriga VAIF 
lag som konstant maler på i högt tempo med en hög aggressivitet.  

 


