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 Staffans rapport inför helgen vecka 22 
 

 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare,  
Första helgen i juni månad och sommarvädret består och ute i Hemmestorp är det helt underbart att se 
grönskan frodas.  
  
Dansgala helgen är över och stiltjen har lagt sig i Veberöd, men fotbollen "tuggar" på och nu återstår 3 
omgångar för de flesta och Damer A samt Herrar A spelat 9 omgångar och innan semestern kommer 4 
omgångar till att avverkas d v s både omgång 12 samt 13. 
  
Herrar A vinner med 1-0 hemma mot Hammenhögs IF, men också det enda som gladde denna kväll i 
en match som trogna VAIF:are  gav bottenbetyg till hemmalaget och inget spel och bästa spelare 
i hemmalaget var målvakten Bengt Mattsson fyllda 49 år. Ordet respekt räcker ej här. Bengt är ett 
unikum! 
Herrar A möter serieledaren Hörby FF borta på lördag kl. 14.00 och poäng här får bedömas som små, 
men när man anar det minst kommer poängen. 
  
Bröderna Alaj, speciellt den notoriska målskytten Fisnik Alaj redan etta i skytteligan med 11 mål och 
aldrig under 15 någon säsong.  
Kim Johansson också en mycket skicklig spelare. Hörby FF kvalade uppåt 2015 men missade och strax 
innan serien 2016 lämnade klubben återbud med sina Herrar B lag till seriespel så truppen är inte stor. 
Lycka till killar och kunde Staffanstorps GIF vinna över Hörby FF i veckan som gick kan även Veberöds 
AIF göra detta. 
  
Damer A möter BK Höllviken borta på lördag kl.14.00 och kan här få lite lucka ner till 4;e platsen vid 
vinst, dock ett mycket bra spelande lag i BK Höllviken. 
Skurups AIF 10 43 27
Husie IF  9 23 24
Södra Sandby IF 9 29 22
BK Höllviken 9 18 19
  
På undertecknads fråga om serieomläggningar för Damfotbollen 2017 kommer svaret från den 
legendariska lagledaren i Södra Sandby IF Dam Sten Svensson att även i år kommer lag 1 och lag 2 få 
kvala sig uppåt precis som tidigare men desto fler lag som ramlar av serien för att 11 division 2 serier i 
år ska bli 8 2017. Tack Sten!  
 
Lagtruppen från Benny. 
Anna Lindell, Kajsa Arkelius, Anna Larsson, Elin Johansson, Elin Rosén, Emma Gustafsson, 
Isabella Nilsson, Lina Härle, Lina Jeppsson, Mathilda Sjöström, Moa Augustsson Holm, Sanna 
Jeppsson, Tova Nilsson, Matilda Ovenberger, Helen Rosén, Kicki Lerstorp.  
Lycka till tjejer i en mycket tuff bortamatch. 
  
Ungdomsfotboll. 
Nästan alla lag ute i spel denna helg med få undantag och hela 22 matcher. 
 
Knatte. 
Nästsista träningen, men likväl korvgrillning och vi hälsar 08;orna välkomna på lördag och ca 100 
knattar knattor i träning. 
Nästa lördag stor avslutning i IF Löddes knatteserie och våra 08;or samt 09;or på plats och övriga 
åldersklasser gör våren sista knatteträning på Romelevallen. 
 
Fotbollsskolan närmar sig 75 deltagare en succé redan. 
 
EM-tips. 
25 in i onsdags och nu ca 100 tipskuponger lämnade. 
Onsdagen 8 juni sista dag för inlämning.  
Undertecknad finns på kansliet mellan kl. 18.00-19.30. 
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Herr Juniorlaget. L-G med text.  
DM-äventyret för j-laget tog slut i onsdagskväll i och med kvartsfinalförlusten mot Eslövs BK på  

Den relativt månghövdade publiken hann knappt sätta sig på plats förrän hemmalaget tog ledningen 
med 1-0 som nästan direkt blev till 2-0. Tyvärr reducerade Eslövs BK i stort sett omgående och vi fick 
aldrig det momentum som hade behövts för att lugna ner spelet och komma rätt i positionerna igen. 
Innan halvtidsvilan hade Eslövs BK vänt ett underläge till ledning 3-2. Några av målen såg lite enkla ut 
när vi tappade boll i fel fas, men idag gick det lite snabbare än det har gjort tidigare och Eslövs BK 
straffade oss direkt. I andra halvlek tog gästerna över mer och mer; de var lite snabbare i fötterna, lite 
snabbare i tanken, lite säkrare i positionsspelet, lite starkare i kroppen. Med andra ord; de var numret 
för stort för oss idag. Med anledning av skolresor och skador var laget utökat med spelare från P 16-
laget. P.g.a. skador och en utvisning avslutade vi matchen med alla fem P16-killarna på plan, vilka helt 
plötsligt bildade stommen. Detta gjorde de bra, t.o.m. mycket bra. Dessutom gjorde Hampus i målet ett 
par kanonräddningar under andra halvlek och slutresultatet kunde till sist skrivas till 2-6. Spontant känns 
det kanske lite surt att förlora med 2-6 när man har haft ledningen med 2-0, men totalt sett så var det 
helt rättvist. Hela truppen, både ledare och spelare, skall vara nöjda med insatsen i DM. Att vara kvar 
bland de 8 bästa var nog mer än vad de flesta hade hoppats på. Extra kul för 97-grabbarna som kanske 
spelade sin sista j-lagsmatch i och med gårdagens match. 

Hörs på tisdag med en massa texter från helgens alla matcher. 

Hälsar Staffan 

  
 


