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 Staffans inför helgen 11-13 oktober 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Dags för kvalmatch på Romelevallen för andra året på rad, alltid spännande som en avslutning på en 
lång säsong. 
Rydsgårds AIF väntar på lördag kl. 14.00, ett lag som förlorade första kvalmatchen hemma mot BK 
Flagg med 2-0. 
 
Vinst krävs för att få till en gruppfinal mot BK Flagg söndagen 20 oktober kl. 14.00 på Dalhems IP. 
 
Hoppas laget har skakat av sig den tråkiga avslutningen i lördags då en säker seger mot VMA IK 
"försvann " på 8 minuter och slutade 4-4. 
 
Tommy lämnar följande lagtrupp till matchen på lördag: 
Johan Jönsson , Hugo Lindelöf, , Ted Hörman, Martin Pintaric, August Jönsson, Filip Qvist, Axel 
Petersson, Besnik Rustemaj, Alvaro Maldonado, Mattias Jönsson, Kristoffer Lindfors, Eric 
Skiöld , Viktor Björk, Maciej Buszko, Dante Kolgjini, Joel Vom Dorp samt Hampus Ekdahl.  
 
Lagkapten Kristoffer Lindfors får också uttala sig inför de 2 sista matcherna.  
Vi går in med inställningen att vinna de avslutade två kvalmatcherna, vi vet det kommer bli tufft då vi 
möter två väldigt bra lag men vi vill alla ge det ordentlig chans efter en lång och till stora delar 
framgångsrik säsong i Div. 4 Sydvästra. Första kvalmatchen kändes som en förlust sett till utgången 
efter 90 minuter, trots att vi gjorde en till stora delar bra insats. Lite plåster på såren när man tänker 
efter och även visar på en stark mental sida från laget efter den avslutningen, är att vinna 
straffsparksläggningen efter att alla våra valda straffskyttar gjort mål, det visar på bra pannben och 
inställning i ett tufft läge.  
 
Att först och främst ha slutat 2:a i en på pappret tuffare serie med ett relativt ungt lag samt en del nya 
spelare är mycket bra, faktiskt bättre än förväntat. Vår målsättning inför säsongen var aningen klyschig 
där vi ville ta en match i taget och försöka vinna den, men i det stora hela var vi alla överens om att vi 
ville vara ett topplag som fightades på övre halvan av tabellen. För att lyckas med det var alla 
införstådda med att det krävdes massvis med hårt arbete, en del tur med skador/avstängningar, att vi 
satte vårt försvarsspel samt kunde blixtra till anfallsmässigt. Allt detta tycker jag vi hanterat och klarat av 
tillsammans sett över 22 seriematcher vilket gör mig väldigt glad och stolt i rollen som lagkapten. Hela 
staben och truppen har verkligen dragit sitt strå till stacken och det har varit vi alla tillsammans som gett 
oss vinster och bra prestationer under säsongen.  
 
Nu ska säcken knytas ihop hemma mot Rydsgårds AIF som vi vet är ett duktigt lag med spelare man 
mött många gånger genom åren. Osäkert i dagens läge om det blir natur eller konstgräs men oavsett så 
går vi in med målet att ta tre poäng. Detta kommer behövas för att vi ska få en spännande avslutning 
borta mot BK Flagg där vi som många vet har två välkända ansikten som ligger mig och oss i VAIF 
varmt om hjärtat i form av Daniel & Oskar. En kittlande och inspirerande uppgift mot ett lag som på 
förhand är favorit i kvalgruppen men som vi hoppas kunna ställa till en del problem för. En lång säsong 
går mot sitt slut men vi kommer alla kräma ut det sista för att få en så trevlig avslutning som möjligt och 
vi hoppas som alltid på bra uppslutning från alla trogna supportrar som följt oss under säsongen.  
 
Nyförvärv. 
Då kan vi presentera årets första nyförvärv inför säsongen 2020 när Semir Hallovic från Rosengård FF 
under torsdagen skrev på VAIF. 
En målfarlig kille som avslutade säsongen med att göra 3 mål mot Vellinge IF. 
Gör alltid 15 till 20 mål per säsong! 
 
Ett andra nyförvärv är kontaktad och vi får se nästa vecka om "affären" blir av? 
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Sen blir det ej fler nyförvärv enligt sportchefen Lennart Fridh om årets trupp blir intakt och fler juniorer 
som får/tar chansen! 
 
 
Ungdomslagen. 
Alla lagen ut till spel i helgen förutom F 15 som spelar först på tisdag och hela 19 matcher. 
Blir årets sista helg full av matcher och när helgen är slut är det endast 5 ungdomslag som har matcher 
kvar av årets säsong. 
 
Ett mycket bra fotbollsår med både bredd och spets och i år lite fler lag i spel i högsta serien och Gr A 
(4 i höst). 
 
Ett rykte säger att vi nästa säsong får ett ungdomslag i Skåneserien för första gången på flera år. 
Intressant! 
 
U 19 viktigaste med bra placering då föreningen vill se laget spela i division 2 2020. 
Serieseger och uppflyttning klar! 
 
Placering 2 eller 3 får föreningen söka om en uppflyttning till division 2. 
Chanserna då för att få en plats i division 2? 
 
Då är vi händerna på att lag som spelar i division 2 i år antingen flyttas upp till division 1 eller helt enkelt 
hoppar av division 2 på grund av saknad av spelare eller vill med ett yngre lag spela i division 3 2020. 
 
Ca 30 lag i 3 serier i division 2 varje år. 
Skåneserien också 30 lag i 3 serier, geografiskt under våren och till höstens serier avgörs av 
tabellplacering efter vårens spel. 
 
Detta är villkoren på ett lite enkelt sätt att beskriva läget för stunden. 
 
U 19 har två bortamatcher kvar som måste vinnas och Häljarps IF måste förlora en av sina två matcher 
som återstår. 
Sjöbo IF borta kanske? 
Hjälp av grannklubben som nu spelar med juniorer som tillhört seniortruppen under säsongen. 
 
F 15 slåss om en 3:e plats mot Gärsnäs AIS båda på 12 poäng men Gärsnäs AIS har tre matcher kvar 
att spela och VAIF/Harlösa 2 matcher kvar. 
Serien vinns av Hörby FF eller SoGK Charlo. 
 
P 14 Vit ut i sin sista seriematch för i år. Ligger 2:a i sin serie Gr A och möter 3:an i Kvarnby IK borta på 
söndag. 
Serieledaren Svedala IF möter hemma BK Olympic redan fredagskväll. Då vet vi vad som gäller inför 
söndagens match! 
 
BK Olympic med ett lag i Skåneserien Gr A och nu alltid på slutet av säsongen färre spelare att tillgå 
och alltid frågan om vilket lag de ställer upp med? 
 
Hade en bra diskussion med Henrik Boman om föreningar och lag som förstärker med "bättre" spelare 
och vi kom fram till att detta alltid gjorts historiskt för att klara seriespelet, men också för att vinna 
matcher. 
 
Dock kom vi fram till att som GIF Nike gör är förkastligt av många olika anledningar. 
 
Främst ställer detta till problem när laget vill mer eller mindre byta alla bortamatcher från det 
ursprungliga spelschemat. 
Vi får då stora problem att hitta nya speldagar och om fler lag skulle göra detsamma behöver vi inte ha 
ett spelschema överhuvudtaget. 
 
P 13 också i slagläge med en andra plats i serien. Två matcher kvar och båda måste vinnas. Serien 
leds av Lunds BK med en match kvar och förlust gäller för att VAIF ska gå förbi om båda matcherna 
vinnes. 
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F 13 en bra höstsäsong 7 vinster och 2 förluster med en match kvar. Lagets chans att vinna serien får 
bedömas som små. 
Borgeby FK samt VAIF båda på 21 poäng men Borgeby FK två matcher kvar. 
 
På 3:e plats GIF Nike på 18 poäng med hela 4 matcher kvar att spela . Sista matchen spelas    lille 
julafton sen kommer tomten och delar ut guldet! 
 
Fler av våra ungdomslag som gjort strålande resultat i höst men spelar serielöst och då får 
undertecknad vara lite försiktig med att redovisa resultat här. 
 
Knatte 
Då är vi framme vid den stora avslutningen i morgon lördag med prisutdelning grillad korv med dryck 
och en massa fotbollar som ska delas ut! 
 
Romelecupen. 
Lite färre lag som anmält sig denna vecka, men också beroende på att 4 åldersklasser redan är 
fullbokade! 
138 lag för stunden. 
  
Vi gör en förändring i Romelecupen 2020 på många föreningarnas önskan. 
 
I alla tävlingsklasser kommer 2 lag att gå vidare från varje grupp. 
 
8 lag i en åldersklass har sen länge spelat semi med ettan mot tvåan i den andra gruppen. 
 
Nu gör vi detta även i åldersklasser med 16 lag d v s P 06 samt P 07.  Med denna ändring kommer 8 
kvartsfinaler att spelas i dessa 2 åldersklasser. 
 
Avslutning. 
Ja alla vänner när helgen är över återstår 9 seriematcher plus en kvalmatch för Herrar A sen är 
säsongen över. 
 
Önskar text från alla matcherna som alltid. 
 
Hälsn. Staffan 
 


