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 Staffans inför helgen 20-22 september 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsa 
 
Sista sommarsucken i helgen med 20 grader och sol. Härligt! Nu börjar varje poäng bli allt viktigare på 
slutet av serien och 6 poäng att slåss om. 
I kväll match mellan Rosengård FF mot Lilla Torg FF och serien kan ha ett nytt kvallag om Rosengård 
FF vinner? Hoppas på oavgjort! 
 
Serietabellen i division 4 Sydvästra  Bästa Tvåa. 
Vellinge IF 54 poäng.  Division 3 2020  Klippans FF 43 poäng. Division 3 2020. 
Veberöds AIF 41 poäng. Kval  Veberöds AIF 41 poäng. 
Lilla Torg FF 37 poäng. Kval  VMA IK 40 poäng. 
Åkarps IF 36 poäng. Ej kval. 
Rosengård FF 36 poäng. Ej kval. 
 
Med andra ord en ny spännande näst sista omgång och Herrar A till Bjärred för match redan kl. 12.00 
på lördag. 
 
Truppen följande; 
Johan Jönsson Joel Vom Dorp, Hugo Lindelöf, Maciej Buszko, Ted Hörman, Martin Pintaric, 
August Jönsson, Filip Qvist, Axel Petersson, Besnik Rustemaj, Alvaro Maldonado, Mattias 
Jönsson, Dante Kolgjini, Kristoffer Lindfors, Eric Skiöld samt Hampus Ekdahl.  
 
Division 3 Södra Götaland. 
Toppstriden med 2 omgångar kvar Bottenstriden med 2 omgångar kvar. 
IF Limhamn Bunkeflo 50 poäng. Division 2 2020      BK Flagg 22 poäng. Ej kval. 
GIF Nike                     49 poäng. Kval                        Tomelilla IF 20 poäng. Kval. 
                                                                                    FC Trelleborg 19 poäng. Division 4 2020. 
                                                                                    Södra Sandby IF      18 poäng. Division 4 2020. 
                                                                                     Kvarnby IK                 3 poäng. Division 4 2020.  
 
 
Ungdomsmatcher.  
9 hemmamatcher och 8 på bortaplan. 
En vanlig helg av många med ett antal matcher strax under 20. 
 
U 19 slickar såren efter höstens första förlust borta mot Skanör Falsterbo IF med 4-2. Tyvärr kunde 
varken Hugo eller Mateusz ställa upp denna helg av olika skäl och laget blir i princip ett P 16 lag 
En "tråkig" serie och redan innan serien startade drog sig både Glumslövs FF samt IK Wormo ur denna 
och VAIF blev av med 2 hemmamatcher och avslutar serien med 4 bortamatcher.  
 
Till detta lämnas flera w.o. matcher och serien kan "ritas om " plötsligt om fler lag lämnar in. 
Division 2 till varje pris nästa år! 
 
Knatte. 
Undertecknad trodde nog att de 4 som skrevs in förra veckan skulle bli de sista denna säsong, men nej 
2 nya denna vecka och VAIF hälsar dessa 2 välkomna till föreningen. 
P 6. Carl Johansson född 2013. 
F 4.  Jennifer Johansson född 2015. 
 
Nu är vi nära 140 knattar/knattor rekord med ca 20 spelare mot tidigare år! 
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Blandat.  
Seriefinal i division 6 Sydöstra på söndag och undertecknad utsänd som spion av sportchefen Lennart 
Fridh när Vanstads IF möter Öja FF i en ren seriefinal och storpublik på plats. 
 
Öja FF 56 poäng , Vanstads IF 54 poäng med 2 omgångar kvar av serien. 
 
Kommer ni ihåg när undertecknad skrev att "Vigge" vid höstens först knatteträning med sin 4 åriga 
dotter på plats lovade undertecknad och "Jalle" pågar i år gör jag 40 mål, stod då på 25 mål. 
 
Idag 39 mål och tror att hans löfte håller haha. 
Dock ej utsänd för att kolla "Vigge", men annan intressant spelare. 
 
Näsby IF. 
Undertecknad får väl avsluta denna sorgliga historia när matchen bryts vid 23-0 till Janstorps AIF. 
Tävlingsutskottet dömer matchen som w.o. match men ej med 3-0 som brukligt utan 23-0 får stå kvar. 
Vad hände i matchen? 
Går ej att utläsa av matchrapporten tyvärr, men ej som undertecknad trodde ej massa utvisningar utan 
snarare spelare i Näsby IF som helt enkelt lämnade planen av frustration, trötthet mm och till sist för få 
spelare på plan och domare blåser av matchen i minut 82. 
 
Mycket i fotbollsvärlden som undertecknad upplevt under 50 år, men detta tar priset! 
 
Fabian Karlsson i Janstorps AIF gör de 6 första målen. Nog om denna match. 
 
Romelecupen. 
Redan 50 lag anmälda och förra året kom de första lagen in den 25 september. Många inomhuscuper i 
höst som fortfarande ej finns att anmäla till. Detta tjänar Romelecupen på. 
 
Dansgalan 2020. 
Då är "Gud och Jesus" tillbaka och pågarna från Ystad med namnet Perikles står åter på scenen som 
brukligt på fredagen och på lördag spelar bland annat Arvingarna! 
 
Ha en bra helg med lovade 20 grader i varje fall under lördagen. 
 
Hörs på tisdag med en massa texter från föreningens matcher hälsar Staffan. 
 
 
Match i veckan. 
F 15 och Jennys text. 
Bortamatch mot Sjöbo IF. Inför matchen pratar vi om att spela enkelt och framåt,  att alla ska ge 100% 
och hög press långt upp i planen. Vi startar i högt tempo och radar upp målchanser,  snacka om att det 
känns orättvist när Sjöbo IF i sitt första anfall får en frispark en bit ut som målvakten släpper retur på 
som Sjöbotjejerna enkelt slår in. Men det var nog den extra tändvätskan vi behövde och vi kvitterar 
direkt efter avspark. Sedan genomför våra tjejer en nästintill felfri match, Sjöbo IF får inte fler läge och vi 
petar in mål både på fasta situationer och efter fint passningsspel. Vinst 8-1. 
Grymt nöjd och stolt över tjejerna idag, de håller ihop alla lagdelarna och spelar fin fotboll. Att se deras 
glädje på planen och deras gemenskap, det är mäktigt att få vara med om! 
 
F 8/7 med Helenas text och IF Löddes knatteserie i söndags. 
I söndags eftermiddag i halv storm spelade vårt lag flickor 7/8 år två matcher i Åkarp, mot GIF Nike och 
Lunds FF i Knatttespelen. 

Vi var liten trupp, pga. sjukdomstider, så med endast en avbytare kämpade våra duktiga tjejer i sex 
perioder. 

Matcherna gick jättebra (inte för att vi räknar - men tio gjorda mål på två matcher kändes toppen!) och 
tjejerna har börjat förstå spelet mer och mer, passar varandra och bryter anfall till exempel. 

Det var trötta, men väldigt nöjda, tjejer och tränare som lämnade Åkarp i söndags. 

 
 


