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 Staffans sammanfattning vecka 17 inför helgen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Fredagen den 29 april och ännu en av alla dessa helger fulla av fotbollsmatcher. Började redan i 
måndagskväll och matcher mer eller mindre varje kväll sen dess. 
Kan vi få hoppas på ett något bättre väder till helgen efter en jobbig vecka med regn och åter regn + 2 
grader när undertecknad körde hem i tisdagskväll och snö på bilen på morgonen. Ge oss lite känning av 
våren så blir livet betydligt enklare att leva. 
 
I helgen kommer till sist våra yngsta lag pojkar födda 09 (7 åringar) och debuterar i spel i 
tävlingssammanhang utomhus med att spela i IF Löddes knatteserie med Lag Svart och Lag Vit på 
Romelevallen söndag 1 maj kl. 11.00-14.30 och 9 matcher varav VAIF i spel 4 av dessa matcher.  
Häftig start med andra ord och också ha denna 1;a omgång på hemmaplan.  
Här krävs ett helhjärtat jobb av alla föräldrar då dessa matcher lockar stor publik med stor försäljning 
men kräver också en organisation som håller ihop det hela. Lycka till alla i P 07 spelare som 
föräldrar! 
 
Herrar A i sin andra match på Romelevallen i år och förhoppningsvis också årets första vinst på 
hemmaplan när SkåneKurd FF kommer på besök. 
En helt ny bekantskap för undertecknad. Läst på om detta Lundalag som spelar på Klostergården i 
Lund. 
Ett lag likt Åshöjdens BK. Bildades i slutet av 2011 och spel i reservlagsserie första året, 2012. 
Vann division 7 2013, division 6 2014, "tvåa" i division 5 2015 och kvalde sig upp till årets division 4. 
  
Matchen spelas Valborg 30 april kl. 13.00 på Romelevallen. Ett lag som gör mycket mål, men också 
släpper in många mål.  
På 8:e plats med 4 poäng och målkvot 9-10. Lycka till killar och för att ett Valborgsbål ska värma än 
bättre hoppas vi alla på en "trea" i denna match. 
 
Damer A. Södra Sandby IF.  En av flera så kallade "små seriefinaler" och i kväll fredag 29 april väntar 
Husie IF i Södra Sandby kl. 19.00. 
Tvåan mot trean båda på 9 poäng och full pott tillsammans med BK Höllviken som är i serieledning på 
bättre målkvot.  
 
Damtruppen enligt följande; 
Anna Larsson, Elin Johansson, Elin Rosén, Emma Gustafsson, Helen Rosén, Ida Nilsson, 
Isabella Nilsson, Kicki Lerstorp, Lina Härle, Lina Jeppsson, Mathilda Sjöström, Moa Augustsson 
Holm, Rebecca Dehlin, Josefine Isberg, Tova Nilsson, Sanna Jeppsson. Lycka till tjejer! 
 
Med alla matcher i IF Löddes knatteserie når vi matchantalet till 34 matcher. En häftig siffra!  17 i 
Veberöd och 17 bortamatcher. 
 
Ett besök rekommenderas på Romelevallen den 1 maj. 
Knattespel för 7 åringar. 9 matcher. Kl. 11.00-14.30. Romelevallen. 
P 16 Skåne-Trelleborgs FF. Kl. 16.00. Romelevallen. 
Herrar B-Eslövs BK Kl. 19.00. Romelevallen. 
Matcher i nästan 10 timmar! 
Bra servering med stort utbud lovas under hela dagen. 
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Några referat från matcher i veckan. 
 
P 14 (9 manna) och Stefans text. 
Idag åkte vi på en riktig stjärnsmäll mot Dalby GIF. Vi var inte med från början och Dalby GIF tog snabbt 
ledningen med 4-0. Efter det repar vi mod och jämnar ut spelet. 

Vi lyckas få in ett mål i slutsekunderna av 1:a halvlek och halvtidsresultatet skrivs till 4-1. Direkt i 2:a får 
vi en hörna som vi gör 4-2 på. Då kändes det som om att vi var på gång. 

Men Dalby GIF replikerar med ett snabbt mål och därefter tappar vi både ork och spel. Målen trillade in 
med jämna mellanrum och slutresultatet skrivs till 10-2. 

Vi får slicka såren och ta nya tag. 

F 12 Harlösa IF/Veberöds AIF och Jennys text. 
Här kommer matchrapport från F12 sydöstra serien: 

Bortamatch mot SoGK Charlo i ett ihärdigt ösregn på en plan som lutade åt alla håll och kanter
Ångrar att jag klagade på Idalafältet!  
Bara att peppa igång tjejerna och intala dem att vi älskar ösregn och motståndarna hatar det. Sagt och 
gjort, vi tar tag i bollen och spelet från början och släpper den sällan ifrån oss. SoGK Charlo har inte en 
enda målchans, och det blir en komfortabel seger. 3-0 i halvtid, och 10-0 när domaren blåser av 
matchen.  Vi är nöjda med varje position på plan och extra roligt när de nya tjejerna får göra mål. Totalt 
7 målskyttar och 2 frusna målvakter. Vi passar även på att låta tjejerna prova på nya positioner på plan, 
och det fungerade hur bra som helst! 

F 11 och Jenny igen. 
Torsdag kväll och dags för hemmamatch mot Vellinge IF. 12 spelsugna tjejer som är laddade, på 
gränsen till överladdade.  Vi spelar inte speciellt bra i första halvlek och har svårt att få in bollen.  Till slut 
sitter målet och i halvtid pratar vi mycket om att vara på tå och göra jobbet för laget.  Vi börjar bra och 
utökar till 2-0, men efter det tappar vi fokus igen och Vellinge IF reducerar snabbt.  Men tjejerna kämpar 
på och helt plötsligt lossnar spelet och vi vinner till slut med 6-1.  

Tack till ledare och spelare i F06-07, P 06 & P 04 för att vi kunde genomföra matchen på träningstid.  
Och tack för bra domarinsats av Tilde Sjöblom Wolfbrandt. 

Knatte.   
4:e omgången på Valborg. 
Alltid lika spännande och även nervöst när nu de 3 provträningarna är över och vi har haft många 
knattar/knattor som provat på. 
I lördags hela 23 knattor födda 10 och 11 i träning, men nu kommer också facit på hur många som 
anmäler sig, och betalar in 500 kr i medlemsavgift och hämtar ut sin boll och tröja på Valborg? 
  
57 anmälda och betalda finns redan och i princip P 08 med 27 knattar och P 09 med 16 som står för 
detta. P 10 med 10 anmälda och för övriga åldersklasser P 11 samt F 10/F 11 under 10 anmälda totalt 
och här väntar vi med spänning på antalet anmälda i veckan? 
  
Ha en bra Valborg och 1:a Maj alla! 
  
Hälsn. Staffan 
 
 
 
Matcher I helgen http://www.cumap.eu/calenderonweb/visakalender.php?Knr=460&Grp=0   
 
 
 
 
 


