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 Staffans sammanfattning vecka 40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Tisdagen 29 september och ännu en helg är över och en massa matcher spelade i föreningen precis 
som vanligt. 
Tyvärr lyckades det ej för Damer A och Södra Sandby IF att nå kvalplatsen.  
Laget vann borta mot BK Olympic med 1-0 men ute i Dösjöbro vann hemmalaget med 2-1 mot redan 
klara seriesegraren Hammenhögs IF efter en snabb ledning av Hammenhögs IF med 1-0 redan i 
matchminut 4, men innan första halvlek var över hade hemmalaget vänt på matchen och 2-1 som också 
blev slutresultatet. Ska dock sägas att Hammenhögs IF gav allt i matchen och en kvittering hade lett till 
att Södra Sandby IF tagit den andra kvalplatsen. 
Surt och naturligtvis en besvikelse bland tjejerna . Tar man 56 poäng av 66 möjliga och gör över 100 
mål borde detta leda till en kvalplats men Hammenhögs IF med 58 poäng och Dösjöbro IF med 57 
poäng och Dösjöbro IF med 11 raka vinster drar båda vinstlotten och nu väntar kval för båda lagen och 
vi får önska dessa två lag lycka till när kvalet redan kör igång till helgen. 
Kvalet 2014 ledde till att IFÖ Bromölla och Skurups AIF flyttades upp och läser nu att IFÖ Bromölla 
flyttas ner till division 2 2016 och även Skurups AIF på nedflyttningsplats men fortfarande en chans att 
klara sig men det ska mycket till i den sista omgången för att detta ska lyckas. 
Undertecknad har en känsla av att lämna serier under Skånebolls regi upp till Svensk 
Fotbollsförbundets serier är tuffare än andra uppflyttningar typ vinna division 5 till division 4 eller något 
liknande. Fel eller rätt? 
 
Ser Veberöds AIF och Herrar A som seriesegrare i division 4 2014 och nu tillbaka till division 4 2016 
och betydligt större skillnader på dessa två serier än övriga enligt undertecknad. 
En serie som till sist blev alldeles för ojämn i kvalitet denna division 2 Damserie och därför glädjande att 
Skåneboll är ute med information gällande Damer division 2 i framtiden (läs 2017) som bygger på en 
minskning av division 2 serierna och 11 serier som blir 8 i Götaland och också att seriesegraren flyttas 
upp direkt. 
Antal division 2 lag blir 96 i stället för nuvarande 116 lag som spelar i division 2 2015.  
2016 ett övergångsår med vanliga serier och kvalspel till division 1. Men betydligt fler lag som 2016 
kommer att flyttas ner till division 3 2017.  
3 eller 4 lag i alla serier som flyttas ner. Några distrikt har tillåtet att föreningarnas "andralag/u-lag spelat 
i division 2 men detta kommer inta att vara tillåtet fr. o. m. 2017.  
Undertecknad finner förslaget både intressant samt nödvändigt för att få till bättre kvalitet på dessa 
division 2 serierna och också jämnare matcher/serier. 
Säsongen är därmed slut för Damer A, men tre Damer U matcher återstår. 
 
Herrar A och den sista spiken med en 4-0 förlust borta mot Tomelilla IF, laget började bra och frilägen 
vid 0-0 men sen rann det iväg och nu återstår bara matchen hemma mot Hyllie IK på lördag.  
Gäller att slicka såren och sedan bara titta framåt inför 2016 års säsong, spelare, ledare och föreningen. 
 
Juniorlaget i bortamatch mot Harrie FF i fredagskväll 2-2 efter ännu ett långt uppehåll och hela 
säsongen kantrad av wo matcher och lag som dragit sig ur serien och inget flyt i matchandet. 
Undertecknad tillsammans med Patrick och "Jalle" försöker nu få igång en vinterserie och inbjudan till 5 
föreningar och dubbelmöte 10 matcher från november till mars. Återkommer om vi får positiva besked 
om denna satsning och något nytt. 
 
P 15 Skåne tillbaka efter förlusten borta mot MFF och en 3-0 seger hemma mot Staffanstorps GIF och 
på söndagen nåddes laget av beskedet att en något överraskande seger för Eskilsminne IF som i 
Helsingborgsderbyt vinner mot "storebror" HIF med 3-2 och nu har alla lagen i Gr A förlortat minst  
1 match. 
Med 3 omgångar kvar och 6 spelade omgångar läser undertecknad serieledare Veberöds AIF 15 
poäng, HIF 11 poäng, Eskilsminne IF 11 poäng samt IF Limhamn Bunkeflo 10 poäng men 1 match 
mindre spelad.  
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En härlig slutkamp väntar och precis som Johan skriver inga lätta matcher och förluster kan komma mot 
vilket motstånd som helst i serien om man ej är på tå i varje match.  
Husie IF borta i helgen, Bjärreds IF hemma i näst sista omgången och avslutar serien med att möta HIF 
borta. Tufft alla 7 dagarna i veckan. 
 
F 14 Skåne och precis som Thomas skriver endast 1 poäng av 9 möjliga i veckan men nöjd med hur 
tjejerna presterat mot mycket bra motstånd och ytterst jämna matcher. Ett underbart träningsläger 
väntar tjejerna 2016 (läs Thomas text). 
 
Övriga ungdomslag i en brokig blandning av segrar och förluster, men P 11 Vit, F 11 Veberöds 
AIF/Harlösa IF samt Damer U fortfarande utan poängförluster i höst och 18 poäng för P 11 Vit samt 
F 11 Veberöds AIF/Harlösa IF samt 15 för Damer U och alla 3 lagen med 3 omgångar kvar att spela.  
 
Romelecupen 2016. 
Ja då har föreningens inbjudan landat till många mailadresser och plötsligt var det 40 lag anmälda, 
hälften är VAIF lag, men det saknas ett antal lag fortfarande från föreningen ca 10. 
 
Real Madrid. 
Laget på ingång och faktiskt sista biten från Kastrup till Malmö i tåg. En med solglasögon och 
naturligtvis kungen själv i Ronaldo. 
Presskonferens med MFF under lunchtid idag och SVT sänder direkt. Nu i den stora fotbollsvärlden. 
Undertecknad lämnar efter kaffet i morgoneftermiddag tar sig till Malmö för att suga ur all kraft kring 
denna match som förhoppningsvis landar i min svarta bok över stora matcher som undertecknad sett 
över en 50 års period.  
 
Julkalendrar. 
Visste med den go som finns i föreningen att här ska slåss nya försäljningsrekord och redan 
onsdagkväll hämtas ut över 400 sådan till 3 lag, hoppas naturligtvis på ännu fler som vill sälja.  
Maila Eva om er beställning då föreningen för stunden har 900 kalendrar på kansliet - dessa 400 som är 
uppbokade redan. 
Hörs igen på fredag och åter en helg med matcher som nu sjunker något i antal och 20 matcher som 
ska spelas 2-4 oktober och i princip 3 omgångar kvar för alla våra ungdomslag. 
 
Hälsn Staffan 
 
Som vanligt en hög av referat kring matcherna. 
Damer A. Stefan Jönssons rader.  
BK Olympic - Dam A : 0-1 (0-0)  
 
Vinst även i sista seriematchen. (Stefan Jönsson)  
Att detta inte skulle bli någon höjdarmatch hade jag på känn, dels beroende på nervositeten (med tanke 
på att vi var tvingade att vinna) men framförallt för att vi hade större fokus på toppmatchen Dösjöbro - 
Hammenhög (där vi var beroende av oavgjort eller vinst för Hammenhög) än på vårt eget vilket känns 
tämligen mänskligt. Det är lätt att säga att vi skall fokusera på vårt eget men när alla är fullt medvetna 
om att vi inte har saken i egna händer, ja då är det inte helt lätt att "stänga ute" allt annat än vår egen 
match. Det här blev heller ingen match att skriva hem om och jag tycker att vi spelmässigt sett gör en av 
säsongens sämre insatser men som sagt, jag har full förståelse för det även om det absolut inte är 
någon ursäkt. Vi inleder matchen ganska bra och skapar ett par halvchanser men BK Olympic fredar sitt 
mål med näbbar och klor och får hela tiden undan bollen "i sista momentet" medan vi får börja om på 
nytt om och om igen och så ser matchbilden ut i princip hela första halvlek. När vi inte får utdelning i 
form av mål tappar vi tålamodet i spelet och vi försöker alldeles för ofta slå den avgörande passningen 
dvs vi spelar alldeles för mycket på djupet (o/e i luften) plus att vi går bort oss en del i positionerna. 
Detta lite i ivern/viljan att göra mål vilket så klart inte är något fel i sig men här måste vi jobba mycket 
med att kunna behålla kylan i spelet och inte hamna i ett "flipperspel" för det är absolut inget sätt vi 
varken vill eller kan spela på! Dessutom är det grymt krävande energimässigt, speciellt när man spelar 
på en plan som denna dvs tung, oklippt och väldigt ojämn. Mållöst i halvtid där vi bla pratar om att ha 
tålamod, rulla runt bollen samt att hålla positionerna bättre. 2:a halvlek blir ingen större skillnad 
spelmässigt sett men vi fortsätter att skapa halvchanser och, precis som i 1:a halvlek, skapar vi våra 
bästa målchanser i samband med offensiva hörnor. I matchminut 63 kommer äntligen målet vi väntat på 
och det är just i samband med en hörna där vi trycker in bollen i mål! Otroligt skönt att se lagets reaktion 
med spelare som jublar och hoppar upp i famn på varandra! Samtidigt vet vi ledare att Dösjöbro (tack till 
alla er som hjälpte till att rapportera live från Dösjöbro!) leder med 2-1. Vi skapar ytterligare ett par 
vassa chanser men BK Olympic kämpar och krigar för allt vad dom är värda för att freda sitt mål. 
Defensivt är vi aldrig direkt hotade och sista 15-20 minuterna "spelar vi av" matchen som slutar med 
seger 1-0. Även om vi vinner matchen så är det nog första gången under alla mina år som ledare som 
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jag känner en total tomhet i både huvudet och magen! Vi skrapar ihop 56 poäng, gör över 100 mål, har 
överlägset bäst målskillnad men lik förbenat räcker det inte till topp-två dvs kvalspel till 1:an. Det svider 
ordentligt att se tjejernas rödgråtna ögon men samtidigt betyder dom där rödgråtna ögonen att man 
VILL något med sin fotboll och att man BRYR sig vilket ändå känns skönt! Till skillnad från när 
säsongen startade tror jag mig nu ha hyfsad koll på vad det är som behöver göras och vad som måste 
till för att ta "steget upp" men dom analyserna behåller vi internt för oss själva. I en offentlig anlays kan 
jag väl säga att vi inte förlorar kvalplatserna i sista omgången och vi tappar heller inte i de inbördes 
mötena "topp-tre-lagen" (som slutar med 6 poäng vardera för lagen) utan det är i de två oavgjorda 
matcherna som vi "bränner skeppet". Det har varit en ruskigt jämn kamp mellan "topp-tre-lagen" under 
hösten och tyvärr är det vi som, för andra året i rad, drar den kortaste stickan men det som inte dödar 
det härdar och jag vet att väldigt många av tjejerna redan pratar om 2016 vilket känns otroligt skönt att 
höra! Jag hoppas innerligt att spelarna i truppen har tålamod att spela i 2:an "en säsong till" och viljan 
att bygga vidare på det som är nu för isåfall vågar jag påstå att framtiden är ljus!!! Gratulerar 
Hammenhög och Dösjöbro och önskar dom båda lagen lycka till i kvalspelet! Dessutom en stor eloge till 
Hammenhög som, trots att laget redan var klart för kvalspel inför sista seriematchen, ändå gav järnet 
mot Dösjöbro! För vår egen del skall Dam U samt F17 spela klart sina respektive serier. Och arbetet 
med få ledarstab mm på plats inför säsongen 2016 är i full gång!!  
 
Damer U. Elin Rosèns text. 
Husie - SSIF/VAIF 1-3 (0-1) 
Dagens motståndare var Husie IF, där vi alltid vet att det blir jämna matcher. Mötet i våras slutade med 
vinst för vår del med 2-6. 
Matchen inleds med att vi har ganska mycket boll och vi försöker verkligen spela runt bollen och jobba 
med spelvändningar så att vi inte blir för statiska på en och samma kant. Husie spelar ofta väldigt långt 
och på djupet, gärna ut på kanterna. Vi har hyfsad koll på detta och löser de få situationer som uppstår 
väldigt bra. Det smälls på ganska bra från Husies sida, och vi får ta ett par rejäla smällar innan vi bjuder 
upp till kant. Domaren är inte riktigt konsekvent under matchen vilket skapar en stor irritation hos oss, 
men vi gör 0-1 i 25:e minuten på en hörna där vi är riktigt med framför mål och petar in bollen. 
Resultatet håller sig fram till halvlek och där pratar vi mycket om att fortsätta hålla balansen på mitten 
för att kunna göra spelvändningar, samt att försöka hindra deras långa bollar på djupet. Andra halvlek 
börjar bra med att vi gör 0-2 i den 48:e minuten som föregår av ett väldigt fint uppspel där vi enkelt 
lägger bollen i mål efter ha gjort en spelvändning utanför straffområdet. Ett par minuter senare gör 
Husie 1-2 vid en märklig situation, vi har spelat ut bollen för att en av våra spelare ligger skadad, och 
Husie får således inkast, men istället för att spela schysst så använder de inkastet för att gå till anfall 
och gör mål, varvid vi blir lite chockade. Resten av matchen blir det väldigt mycket krig på mitten, de 
spelar ofta fult och domaren var som jag nämnde innan inte konsekvent. Det bästa man kan göra i 
sådana här matcher är att inte falla in i det fula spelet, utan spela schysst men bjuda upp till kamp, och 
sedan vinna matchen. Vi punkterar matchen i minut 88 med 1-3 och domaren blåser av matchen någon 
minut senare. Något som var under all kritik idag var planen, det var mullvadshögar som man hastigt 
hade trampat ner, gräset var högt, och det var en väldigt ojämn plan. Vi ska vara glada att det inte blev 
några stukade fötter pga detta. Fortfarande obesegrade i DU div 1 under hösten, och nu väntar nästa 
match på lördag mot Vellinge IF på Sandbyvallen.  
 
Juniorlag. Thomas Jaldèrus rader. 
J-laget 13 man lånat in 2 st 00 åkte till Kävlinge för att spela kvällsmatch mot Harrie FF. 
Började matchen sisådär men skapar trots de ett par chanser inte från min 28 som vi lyckas göra mål 
genom en omställning 0-1, om ser till hela tycker jag att vi gör det bra dom sista 25 min i första halvlek 
2-0 kommer i min 43 på en hörna tanke på att vi inte spelar med samma lag alltid så är jag glad att vi 
kan leverera bra på fasta situationer enligt dom mönster som vi tränat.pratar i halvlek om vikten att hålla 
ihop laget och förbättra snacket och att vara koncentrerade och ett snabbt om bra passningsspel , 
andra halvlek blir betydligt fulare då dom inte hänger med oss så blir mycket fasthållningar armar i rygg 
tyvärr så kommer vi in i deras tempo och får inte upp tempot på vårt passningsspel skapar trots de ett 
antal farliga chanser med harrie gör 1-2 då blir de ännu mer grisigt på plan tyvärr klarar inte domaren av 
det blir ett par gula till dom under 2 halvlek men hjälper föga blir ändå 2-2 i 80 min vi fösöker trycka på 
sista 10 de gör vi bra men tyvär lyckas vi inte få in fler mål . Ser man till helheten så är det en knappt 
godkänd insats, killarna kämpar in i det sista och dom uppför sig bra trots stämningen på plan inte är 
det bättre att domaren inte lyckas hålla i nivån.I övrigt får man konstatera att jag som inte gillar 
konstgräs så var deta bland det sämt underhållna planene jag sett på länge under all kritik borde inte få 
andvändas som matcharena. 
I övrigt får man konstatera att jag som inte gillar konstgräs så var detta bland det sämsta underhållna 
planenjag sett på länge under all kritik borde inte få användas som matcharena. 
2 matcher kvar bägge hemma finns en bra stämning i truppen trots att vi knappt får några matcher och 
långt imellan vissa känns som vi kan göra en godkänd höst bara jobba vidare kommer mer fram över. 
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P 15 Skåne. Johan Jönssons text. 
Idag stod Staffanstorp för motståndet. Det märktes att Malmö matchen fanns kvar i tankarna. Vi ville så 
gärna gå ut och visa att föra matchens "fiasko" var en tillfällighet samtidigt var vi tvungna att vinna för att 
fortsätta hålla ledningen i serien. Vi börjar matchen lite rörigt och tar en del fel beslut som gör att 
Staffanstorps GIF kan kontra ett par gånger för mycket på oss. Vi jobbar för tillfället med att hålla bollen 
inom laget, rulla runt den och inte komma för snabbt med en avgörande boll. Det blir lite frustration ifrån 
spelarna när vi inte kommer upp i planen med vårt spel, men efter ca. 30 min så kommer vi lite bättre in 
i matchen och tar över. Vi har flera möjligheter att ta ledningen men vi lyckas inte för än i slutet av 1'a 
halvlek då Matteuz gör 1-0. I 2'a halvlek tar vi över mer och då kommer 2 mål ifrån Leon. Vi är helt klart 
det bästa laget och vinner rättvist med 3-0. I denna serie är det väldigt tuffa matcher och varje poäng 
man lyckas ta ligger det väldigt mycket jobb bakom. 
Jag är väldigt nöjd och stolt över alla grabbar och ledare i hela truppen som verkligen sliter och ger 
aldrig upp.  
 
F 14 Skåne. Thomas Igelströms rader. 
Kort summering från förra veckan: 
Vi mötte FC Hessleholm hemma, började bra och tog ledningen med 1-0. Hessleholm som var ett 
mycket fysiskt lag både kvitterade och tog ledningen i andra halvlek. En ledning vi kvitterade med ca 5 
minuter kvar och slutresultat 2-2 kändes rättvist. 
Onsdag kväll mötte vi Staffanstorp borta. Klar förlust med 3-0 och inget att skämmas över, vi mötte 
förmodligen Skånes bästa lag i åldersklassen.  
Söndag och bortamatch mot Eskilsminne. Detta var en välspelad match och vi stod upp bra hela 
matchen. Underläge med 1-0 i paus blev 2-0 till Eskilsminne med 6 minuter kvar. Reducering av oss 
minuten senare och sista 5 kämpade vi förtvivlat för att skapa ett läge för kvittering men utan resultat. 
Förlust 1-2. 
Poängmässigt endast 1 poäng på 3 spelade matcher under förra veckan men med klart godkända 
prestationer ser vi nu fram emot de 3 sista seriematcherna. Vi har även hunnit med att boka 
träningsläger till våren då vi reser till Spanien och Santa Susanna utanför Barcelona där lag från 
föreningen tidigare varit. Avresa 17 mars och 6 dagar i Spanien gör att vinterträningen kommer kännas 
lite lättare den kommande vintern. 
 
P 14 Sydvästra. Thomas Prengnes rader. 
P14 borta mot Trollenäs. En spelmässigt jämn match. Helt ok inställning på spelarna. Mycket kamp på 
mittplan med chanser åt båda hållen. Trollenäs lyckades göra 1 medan vi tyvärr missade vår lägen. 
Samma matchbild i 2a halvlek där vi tyvärr får en straff dömd mot oss och 2-0 till Trollenäs. En 
spelmässigt jämn match som lika gärna kunde slutat oavgjort sett till målchanser så ett fall framåt för 
vår del. 
 
F 12 Vit. Roger Sjöstedts text. 
Hemma match i lördags mot Staffanstorp GIF lag vit . Det var mest spel mot ett mål , vi var klart det 
bästa laget med bra spel och många mål chanser , men vi har mycket svårt att sätta våra målchanser 
verkar gå troll i det . Vi vinner matchen med 3-0.  
 
P 12 Vit. Stefan Perssons text. 
Vi mötte Furulunds IK på Ljungvalla IP idag. Det blev en förlust med 4-3 men ett oavgjort resultat hade 
nog varit mest rättvist. Killarna gjorde en fin insats större delen av matchen men tyvärr tappar vi 
initiativet i mitten av 2:a halvlek och Furulund kämpar sig in i matchen. Trots förlusten idag kan jag inte 
vara missnöjd med spelet. Killarna visade prov på bra kombinationsspel som gjorde att vi skapade 
många målchanser.Dagens målskyttar blev Johan 2, Albin 1. 
 
F 11. Veberöds AIF/Harlösa IF. Jenny Wanegårdhs text. 
Hemmamatch mot Furulund. Ikväll har vi ett övertaggat gäng med tjejer som har mycket spring i benen. 
Vi för spelet hela matchen och Furulund skapar inga målchanser. Det mesta av spelet utspelar sig på 
Furulunds planhalva och de försvarar sig med hela sitt lag, vilket gör att vi har lite svårt att få till det 
sista. Men efter 20 minuters spel sätter vi en hörna rätt in i mål. Någon minut senare gör vi 2-0 efter ett 
fint inlägg från kanten. I halvtid går mycket tid åt att bestämma vem som ska stå, men vi får någon minut 
över att peppa tjejerna. 3-0 kommer ganska snabbt och resten av halvleken går tjejerna ner i Furulunds 
tempo. Inte en av våra bästa matcher, men vi skapar målchanser och kämpar för laget vilket resulterar i 
en rättvis vinst.  
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P 11 Svart och Vit. Henrik Bomans text. VAIF – Sankt Olofs IF/Kiviks AIF 
Idag var killarna helt utan ork och kraft I benen. Det var oerhört sega ben och spelet blev därefter. 
Motståndarna tog ledningen med 1-0 efter att vi var passiva. Innan halvtid hade vi dock hunnit både 
kvittera och ta ledningen. I andra hade vi det mesta av spelet och chanserna men det var fortsatt segt. 
En jämn match där vi var strået vassare. (Resultat 4-1)  

VAIF – Liga 06 
Flyttad till tis 29 sept då Liga06 annars inte kunde få ihop lag. 

P 10 Svart och P 10 Vit. Andreas Nilssons rader. 
Vi hade dubbelmöte hemma mot Furulund i söndags. Första matchen var jämn spelmässigt, tyvärr satte 
Furulund ett par mål på långskott, slutresultat 1-3.  
Andra matchen också jämn, betydligt mer fysiskt spel också. 2-1 i halvtid stod sig länge, tyvärr ledde 
ännu ett långskott i sista sekunden till slutresultat 2-2. Egentligen ett rättvist resultat men det kändes 
som en förlust denna gången. 
P 9 Svart och Vit. Rickard Saltins text. 

Matcher mot obesegrade Kyrkheddinge och Bjärred i helgen där vi spelmässigt var nöjd med båda 
insatserna. Vi har pratat mycket om att försöka hålla ihop laget och att alltid ligga på rätt sida i 
defensiven och fast vi har lång bit kvar ser vi fina framsteg. Matchen mot Kyrkheddinge slutade mållös 
0-0 och Bjärredsmatchen slutade 2-2. Mycket kvar att jobba med som sagt men i det stora hela ser det 
bra ut och vi har ett härligt ”go” i truppen.  

P 9 Röd. Martin Wanegårdhs text. 
Stärkta av en bra insats och ett oavgjort resultat i vår förra match hälsade vi Lunds SK välkomna till 
Svalebo naturgräsplan. Tyvärr ett par återbud från våra killar vilket inte var optimal uppladdning. 
Började som vanligt lite avvaktande men kom igång riktigt bra och tog också ledningen med 1-0 på en 
hörna innan 10 minuter var spelade. I slutet av första halvlek hade LSK mest boll och pressade på för 
en kvittering som också kom innan paus, 1-1. I andra halvlek tar vi ledningen med 2-1 på straff och 
hoppet om första segern i P9-serien ökade. Killarna kämpar på bra, spelar som ett lag men tyvärr åker 
vi på ett identiskt baklängesmål som 1-1 där motståndarna sticker in bollen bakom vår backlinje till en 
helt fristående LSK-spelare som inte gör något misstag. Ett rättvist slutresultat, oavgjort 2-2, i en jämn 
match. Denna gången utan hjälp av 06-spelare. Dock hjälpte de till att heja fram oss, då de spelade 
match direkt efter oss. Tack för stödet ;) 

P 8 i IF Löddes knatteserie. Jim Gustafssons rader. 
P08 var i spel med 2 lag i Lund och 2 lag i Furulund i lördags. För första gången på mycket lång tid kom 
vi inte upp i den spelkvalite’ som vi tränare önskade. I Lund var det inte fullt fokus där mycket 
individuella misstag präglade lite resultatet. I Furulund var det oskärpa framför mål vilket resulterade i 
många målchanser men liten utdelning. Vi tränare har jobbat mycket de sista två veckorna med rörelse 
utan boll vilket vi hoppades skulle ge mer utdelning än vad som kom fram i lördags, vilket också var 
temat för helgen. Men vi får arbeta vidare med det de nästkommande veckorna så hoppas vi det ger 
utdelning i Lödde avslutningen. Resultat i Lund blev 1 vinst och 3 oavgjorda matcher, i Furulund blev 
det 4 segrar. Ingen förlust trots att vi inte fick spelet att stämma så som vi ville. Målskillnaden landade 
på 58-17 på de 8 spelade matcherna vilket är ett genomsnitt på ungefär 7-2 per match. Kul dessutom 
med 18 olika målskyttar. 

 


