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 Staffans sammanfattning vecka 09  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare. 
 
Vecka 9 och fotbollen ökar i intensitet och denna helg årets första tävlingsmatcher i DM för Södra 
Sandby IF Dam, Herrar junior samt P 14. 
 
DM matcher. 
IFK Malmö FK-Södra Sandby IF Dam sön 6 mars kl. 16.00. Stadionområdet i Malmö. 
Veberöds AIF Herr Juniorer- Dalby GIF/Södra Sandby IF sön 6 mars kl. 14.00 Svalebo konstgräs. 
Veberöds AIF P 14-Öja FF sön 6 mars kl. 10.30 Svalebo konstgräs. 
Herrar A-Kulladals FF (div 3) och herrarnas 2 träningsmatch för säsongen lör. 5 mars kl.14.30. Svalebo 
konstgräs. 
P 00- BK Olympic fre. 4 mars kl. 18.30. Svalebo konstgräs. 
P 04-Trollenäs IF lör. 5 mars kl. 10.30. Svalebo konstgräs. 
FC Hessleholm-Södra Sandby IF Dam 5 mars kl. 15.00. Hässleholm. 
P 00-ÖT Smygehuk/Gislövs IF i Vinterserien sön 6 mars kl. 12.00. Svalebo konstgräs. 
Reservationer för att kalendern inte är helt uppdaterad.   
  
Flera av våra ungdomslag som inte finns i kalendern överhuvudtaget under kommande matcher. 
Antingen har dessa lag inga träningsmatcher klara eller så har de inte blivit inlagda i matchkalendern? 
 
Herrtruppen 2016. 
Spel i division 4 Östra. 
Huvudtränare. Leif Engqvist. 
Ass. Tränare. Lars Olof Jönsson. 
Målvaktstränare. Mats Larsson. 
Lagledare. Jonas Adolfsson. 
Herrar B. Tränare. Thomas Jaldérus. 
Lagledare. Patrick Svensson. 
Allt i allo. Yngve Moberg. 
Ansvariga från huvudstyrelsen i kommunikationen med herr. Lennart Fridh samt Jim Gustafsson. 
Stor omsättning i truppen och spelare in och ut. 3 till 4 militärer som är anställda av Försvarsmakten i 
Revinge förstärker/breddar truppen i varje fall fram till 30 juni. 
In. 
Tintin Weichselbraun utlånad till Torna Hällestad i höstas tillbaka men inte i träning eller?  
Samuel Idowu från Höörs IS född 88. 
Ernest Eze från Afro FK. 
Simon Andersson Holmström från Liga 06 född 97. 
Bengt Mattsson från Rörums SK född 67. Bör väl vara pappa till Jakob i herrtruppen. Målvakter kan 
hålla på länge haha. 
Pontus Berntsson från IFK Uddevalla född 96. 
Wilheim Edman Walaker från Älvsborg FF född 95. 
Daniel Kumlin från Lyckå FF född 95. 
Jonathan Klingspor från Dalby GIF. 
 
Ut. 
Adam Ravn  Dalby GIF 
Erik Roslund  Genarps IF 
Magnus Hommel Genarps IF 
Nicolai Paradis Södra Sandby IF 
Jeff Petersson  BK Flagg 
Tobias Karlsson Torns IF 
Alexander Fredriksson Linero IF 
 
  



 2 av 2

Ungdomsserier och det preliminära spelprogrammet. 
Skåne-Boll betydligt snabbare ut med alla serier. Skulle vara på deras hemsida senast 10 mars, men 
redan idag finns merparten av föreningens lags serieprogram att läsa på Skånebolls hemsida. 
  
Knatteledare klara för stunden. 
F 08, F 09, F 10 samt F 11 (8, 7, 6 samt 5 åringar) 
ida.ekenberg@hotmail.com.  
agnesjenemalm36@gmail.com. 
anton.lundmark@esss.se 
 
P 9 (7 åringar) 
joakim.lindahl@sithel.se 
jeper.eurenius@gmail.com 
henrik.vestergren@eltelwork.se 
elnasalvin@yahoo.co 
richardbramley@yahoo.co.uk 
 
P 10 (6 åringar) 
ssgpaulsson@hotmail.com.    Thomas Paulsson 
svensson64@telia.com.          Jörgen Svensson 
 
P 11 (5 åringar) 
james73@hotmail.se.             Jessica Sjöstedt. 
christoffer.isberg@veberod.com. 
 
I det stora hela samma antal namn som förra veckan, men jobbas på högtryck för att finna fler föräldrar 
för att klara av det hela. 
 
Veckans referat från Dam Södra Sandby IF. 
Dam A - Ifö Bromölla IF: 1-1 (1-0). 
Nyttig genomkörare mot bra motstånd. (Stefan Jönsson) 
 Äntligen bra fotbollsväder dvs. inte det minsta oro för "snö på planen o/e vind på typ 18 m/s" så nu 
hoppas vi att vårvädret är på gång på allvar! Ännu en tuff motståndare i Ifö Bromölla IF som vi är 
bekanta med sedan ett antal säsonger tillbaka i division 2, dock inte förra säsongen då Bromölla 
spelade i division 1. Utifrån våra tidigare möten oss emellan trodde jag tveklöst att Bromölla skulle klara 
sig bra i division 1 men det blev nedflyttning till division 2 redan efter en säsong. Har dock svårt att tro 
att något lag i division 2 norra kommer att kunna hota Bromölla sett över en hel säsong då dom idag, 
precis som vid tidigare möten oss emellan, visar upp ett piggt, bra och trevligt spel. Vår tredje 
träningmatch och även den tredje "typen" av motstånd kan man säga och det är bra att vi får känna på 
samt jobba med olika saker på olika sätt redan tidigt på försäsongen. Redan på förhand hade vi på 
känn att vi förmodligen skulle ha lite mindre boll än i tidigare matcher och så blev det också dvs. det var 
Bromölla som ägde mest boll i denna match. Defensivt inleder vi förvirrat och "kommer fel" på Bromölla 
som i princip omgående vaskar fram ett par riktigt vassa chanser där vår målvakt agerar på ett 
förträffligt sätt! Ingen riktad kritik mot vår backlinje utan försvarsspel måste man kunna hantera över 
hela planen och i samtliga lagdelar och helst också samtidigt/samordnat. Efter en ofrivillig "timeout" 
(skada) får vi ordning på lagdelarna och broms på Bromölla på ett bättre sätt och på så sätt även mer 
bollinnehav och kan själva skapa anfall och chanser. Vi gör 1-0 (som också är resultatet i halvtid) efter 
ett fint anfall med ett säkert avslut. I 2:a halvlek återgår bollinnehavet till Bromöllas favör igen men vi 
spelar ganska stabilt i defensiven och även om dom "spelar loss" på egen planhalva så tar det oftast 
stopp en bit in på vår planhalva. Dom vassaste målchanserna i 2:a halvlek tycker jag att vi har men 
även Bromöllas målvakt är på tå och gör att antal fina räddningar. Mot slutet av matchen kvitterar 
Bromölla till 1-1 i "andravågen" efter en hörna och matchen slutar 1-1. Ganska högt tempo, bra 
intensitet och stundtals fina kombinationer/anfall från båda lagen. Nyttig match för vår del på många 
sätt, framförallt att vi fick jobba lite under defensiv press då vi möter ett lag som rullar boll och är i 
ständig rörelse. Nästa träningsmatch spelar vi i Hässleholm mot FC Hessleholm lördagen den 5/3. 
Nästa helg drar även DM igång för vår del då vi möter IFK Malmö borta söndagen den 6/3. Kul med 
matcher och det känns bra att kunna erbjuda alla spelare matchtid så klart!  
 
Hörs nästa fredag/Staffan 
 


