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 Staffan inför helgen 23-25 september 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Fredag 23 september och första lag in i hamn och vi tackar Damer A Södra Sandby IF för denna 
säsong som för 3;e året på rad tar en 3;e plats med otroliga 55 poäng. 56 poäng 2015 samt 50 poäng 
2014, men likt förbannad tar 2 lag varje år något fler poäng. En till antalet 6 till 7 nya lag väntar 
Damlaget nästa år. Lag 9 till 12 åker ut direkt i årets serie. Lag 8 får kvala sig kvar och lag 1 och 2 kvala 
sig uppåt. Om kval lyckas uppåt och misslyckas för lag 8 spelar bara lag 3 till 7 med stor sannolikhet i 
samma serie 2017. 

Herrar A i möte med serieledaren Hörby FF som tränar minst i hela serien enligt flera. Träning måndag 
samt onsdag om match på söndagar ställer man in träningen på måndagen. Tveksamt att flytta upp i 
division 3 skriver undertecknad och att leva på brödraparet Fisnik samt Florent Alaj räcker inte i division 3. 

Fisnik Alaj ett fenomen måste skrivas, gör aldrig färre än 25 mål år ut och år in. Vinner skytteligan de 
flesta åren och naturligtvis en spelare av division 2 klass. 

Hoppas på lördagkväll när mina barn med respektive kommer hem, kunna höja ett glas och konstatera 
att division 4 kontraktet är klart och spel i division 4 även 2017.  

Redan spelare i provträning denna vecka hos herrarna, men Lennart Fridh kommer att skära tungan av 
mig om namn publiceras innan allt är klart haha. 

Först ut i helgen och Juniorlaget möter Åkarps IF borta i kväll och sen rullar det på hela helgen och 22 
matcher som ska spelas. 

Damer A ut mot BK Olympic borta på lördag kl. 15.00 och följande trupp till årets sista seriematch; 

1. Anna Lindell (MV) 
3. Lina Jeppsson 
5. Sanna Jeppsson 
6. Lina Härle (K) 
7. Matilda Ovenberger 
10. Isabella Nilsson 
20. Moa Augustsson Holm 
26. Erika Nilsson 
27. Elin Johansson 
28. Mathilda Sjöström 
30. Emma Gustafsson 
12. Kajsa Kihlberg 
13. Matilda Strid 
23. Anna Larsson 
24. Louise Andersson  
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Herrar A mot serieledaren Hörby FF på Romelevallen kl. 14.00 lördag och årets sista seriematch på 
Romelevallen. Lagtruppen denna lördag 

1. Bengt Mattsson (MV) 
20. Adam Ravn (MV) 
2. Simon Andersson Holmström 
3. Linus Larup 
4. Markus Larsson 
5. Filip Qvist 
6. Kristoffer Lindfors 
7. Hampus Runefjord 
8. Oliver Jönewi (K) 
9. Oskar Pott 
10. Mattias Jönsson 
11. Philip Olsson 
12. Viktor Björk 
14. Ted Petrusson 
16. Simon Ståhl 
17. Hugo Lindelöf 

Avstängd. Wale Samuel Idowu. 

Romelecupen 2017. 

Hur konstigt det än låter så har vi öppnat upp för att kunna anmäla lag till Romelecupen 2017. 
I en löst sammansatt grupp av personer har vi nu dragit igång Romelecupen 2017. För att inte 
finaldagen ska spolieras helt med endast 4 finaler kör vi 2017 både med F och P 16 samt F och P 15 
dvs. 00 och 01 åldersklasser. En vild chansning men med lite tur kan vi få 8 lag i varje åldersklass. 

Serielöst upp till F och P 05 12 åringar ställer ju till det och denna åldersklass har tävlat både 2015 samt 
2016 och nu tillbaka till serielöst. Intressant? Tveksamt.  

Dispens kan sökas för 12 års klass, men i jämförelse av alla blanketter på Skatteverket var denna 
blankettansökan av den värsta sort och både undertecknad och Nils-Åke gav upp efter läst hälften. 

Arrangörer av inomhuscuper 2017 har inte någon stor framförhållning har undertecknat förstått och 
frågan har inte ventilerats ute i föreningarna och regeln gäller först från 1 januari 2017. Tiden får utvisa 
var vi är på väg med inomhuscuper? 

Serielöst upp till och med 12 år utomhus kommer att gälla alla ungdomsserier dock från den 1 januari 
2017. 

Allsvenskan. 
Då kortade man av sitt liv med ett par år i en ångestfylld match mot Elfsborg i går kväll, fanns absolut 
inget i spelet som föranleder en att tro på allsvenskt guld, kramapaktigt, slarvigt och ett gå tempo i första 
halvlek och 0-0 var antecknat till 5 sekunder in på de 5 minuters tillägg och Rakip slår till.  

Milde Jesus och livet lekte igen och på söndag redan kommer HIF på besök och vi får ett fullt 
Swedbank i det skånska derbyt. I bland små marginaler i fotbollsvärlden! 

Hörs igen på tisdag och förhoppningsvis är mailboxen full av referat även vid slutet av denna helg. 

 

Hälsn. Staffan   


