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 Staffans sammanfattning inför helgen 2-4 juni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Ännu en fotbollshelg är över om än på lågvarv. 1 juni och den bästa månaden av alla tycker 
undertecknad, grönskan i Hemmestorp solen, värmen och alla dofter ger energi och snart semester 
också, den bästa fotbollsmånaden med ca 3 omgångar kvar av seriespelet och 9 juni stormatch på 
Friends Arena och VM kvalet Sverige-Frankrike kl. 20.45. I juni brukar alltid Sverige göra kanonmatcher. 
 
Herrar A. Ut redan i kväll mot Rydsgårds AIF efter en härlig vinst mot Tomelilla IF i helgen. 
I kväll ställs dock laget på svårt prov, 2 avstängningar, sjukdomar och skador ställer till det med full kraft 
och bänken är ej full till matchen. 
Selwan El Jaberi samt Anes Begic som i matchminut 86 respektive 90 mot Tomelilla IF fick sina 3 gula 
kort för säsongen. Till detta ska lägga Eric Skiöld skadad igen, Tim Hörman långtidsskada,  
Linus Gerdtsson sjuk, Mateusz Wierczorek sjuk, Daniel Nilsson sjuk, skadad och nu gjort uppehåll med 
sin fotboll?  
Edwin Song Yuh samt Wale Samuel Idowu "försvunnet" tidigt i våras och tränar ej längre.  
 
Truppen nu endast ett fåtal över 20 spelare om alla är friska och skadefria vilket aldrig händer vi den här 
tidpunkten när även avstängningar kommer. 
 
Truppen enligt följande i kväll.           

1. Nehar Maliqi, 2. Hugo Lindelöf, 5 Filip Qvist, 7. Kristoffer Lindfors, 9. André Wihlborg, 10. 
Mattias Jönsson, 13. Adis Krasnici, 15. August Jönsson, 17. Philip Olsson, 12. Deni Dulji. 16. 
Mathias Andersson, 8. Joseph Owusu Tabiri, 15. Viktor Björk samt Hampus Ekdahl. 

Matchen slutade 1 – 1 efter en jämn och stundtals stökig match. 

 

Ungdomsfotboll. 
Med full kraft kommer samtliga VAIF:s ungdomslag ut till match denna vecka. Alla 23 lagen + att våra 3 
lag i IF Löddes knatteserie spelar 2 matcher så blir det 26 matcher. Skriver bara imponerande i den lilla 
by som kan samla ihop detta antal fotbollsspelare från några tjejer födda 11 som spelar i F 09/10 till 
våra seniorer ger i varje fall undertecknad mer energi att fortsätta detta viktiga arbete att sysselsätta 
våra barn. 

På tisdag Nationaldagen arrangerar Veberöds AIF 3 gruppspel i Cupen mot Rasism. MFF som 
arrangör men lägger ut alla gruppspelsgrupper till Nätverkets föreningar.  

Årets cup Fotboll mot Rasism spelas enbart på konstgräset. 

F 12 och P 12 = födda 05 eller yngre spelar och en "lightversion" av ett tilltänkt Romelespel 2018 om vi 
får styrelsen med oss på att "väcka upp" Romelespelen igen? 

Funderat kring 64 lag i 8 åldersklasser = 8 lag per åldersklass och 16 grupper totalt. 16 grupper x 6 
matcher per grupp = 96 matcher som spelas på 4 planer = 24 matcher per plan är = 48 matcher på 
lördag och 48 matcher på söndag.  12 matcher per plan per dag. Klara vi detta och får vi hit 64 lag och 
när ska en sådan Cup spelas? Mycket att fundera på. 
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Avslutar med vad undertecknad skrev om KRAMAR. 

Funderade tidigt fredag kväll innan årets Dansgala skulle starta om vilken kväll fre./lör. där det skulle 
kramas mest?  

En klar segrare i publiken på lördag herre gud vad det kramades utanför kassavagnen, kul att beskåda. 

Trodde länge att undertecknad skulle gå fri från att hamna i ett kramkalas men när klockan passerat 
24.00 på lördagen fångades undertecknad upp av ett glatt gäng VAIF:are som kramades länge och 
hårt.  

Gruppen bestod av Håkan Bergerell, Anders AP Persson samt Jörgen Svensson alla hade bara positiva 
ord att säga om varandra haha.  

Glad, gladare och gladast av dessa behåller dock undertecknad för sig själv något ska vara hemligt 
haha. 

Här skulle ämnet kramar tagit slut, men tidigt denna måndag var undertecknad på väg in till kansliet för 
att lämna några papper till Eva och från en liten lastbil kom Mats Hommel av. Helt crazy men ej sett 
Mats "live" på ett antal år och hör direkt från honom citat " aaaaaaa men Staffan det var länge sedan 
kom så ska vi kramas och 2 vuxna personer tidigt måndag morgon kl. 07.15 helnyktra kramades länge 
och hårt med ett ögonvittne i Mats arbetskamrat Tord som något förläget undrade vad vi sysslade med? 

Tack Mats för denna start på måndag och veckan kom glad till jobbet och fortsatte hela dagen i glädje. 
Kom hem och strax innan kl. 21.00 gör MFF 1-0 mot AIK och av alla möjliga spelare är det Felipe 
Carvalho som sparkar dit den och det citat som spridits i vår på Himmelrikets sida att en fotbollsmatch 
spelas av 22 spelare i 90 minuter för att MFF sedan avgör på stopptid fick ännu ett nytt ansikte.  

5;e matchen i år. Matchminut 83, 86, 90, 93 samt 95 har MFF fått 3 poäng i stället för 1. D v s 15 poäng 
i stället för 5. Tur, ja det kan man naturligtvis fundera på, men skrivit tidigare att bänken är starkast i 
ALLSVENSKAN. 

Hustrun fick en stor kram hunden Ester en något mindre kram och undertecknad gick till sängs med ett 
härligt leende.  

Sammanfattning av veckans matcher.  

SSIF/VAIF och F 17 Thomas text. 
Onsdagkväll och match hemma i Sandby mot Vellinge IF. Det var en blåsig kväll som satte en viss 
prägel på matchen men tyckte ändå att båda lagen hanterade vinden på ett skickligt sätt. 

Vi hade innan matchen talat en del om att hålla ihop laget och ge kompisen understöd. Efter 9 minuter 
tappade vi en boll på väg framåt, blev långa i laget och gav inte understöd och det utnyttjade Vellinge 
IF och gjorde 0-1. Trots motvinden stod vi upp bra, skapade en del halvchanser och hade ganska bra 
kontroll på motståndarna. I 26:e minuten ryckte Minna förbi sin försvarare och blev fälld. Ellen tog hand 
om frisparken och satte snyggt 1-1 som också blev halvtidsresultatet. 
I andra halvlek tätade vi ihop laget, låg rätt i positioner och fyllde på bra i anfallen. Redan efter några 
minuter i andra slog Linnéa B ett tidigt inlägg som Minna kom först på och satte 2-1. 10 minuter senare 
gjorde Minna även 3-1 från nära mål. Efter detta skapade vi mycket framåt och Vellinge IF fick det 
jobbigare och jobbigare att ta hand om våra anfallare även om de också skapade några ströchanser. I 
andra halvlek var det även vi som ägde mittfältet och vann de flesta närkamperna. Med 10 minuter kvar 
satte Elise 4-1 och punkterade matchen. Sista 10 fortsatte vi skapa chanser och bland annat revs Ida C 
ner av målvakten med straff som följd, en straff som målvakten sen gjorde en grym räddning på. 
Mycket positivt från denna kväll att ta med oss in i sista träningsveckan innan sommaruppehållet. Bland 
annat att flera spelare som av olika anledningar inte kunde vara med var på plats och stöttade laget, bra 
jobbat tjejer! Tack även till Minna som hjälpte oss denna kväll. 
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F 15 VAIF/BBK och Rogers rader. 
Söndagen den 28/5 var det dags för oss att spela tjejcupen i Staffanstorp. Solen sken nästan hela 
dagen. Men inte för varmt för varken spelare och ledare. 
 
Det blev 3 gruppspels matcher. Vi hade bra tryck upp, fint passningsspel och bra avslut. 2 vinster och 1 
förlust blev det i gruppspelet. Vi blev 2:a i gruppen. 
Vi gick till kvartsfinal där vi mötte Vellinge. Vellinge hade jätte fint spel och bra tryck. Vi klarade inte av 
stå emot deras tryck. Tyvärr blev det förlust. Vi kämpade på men det räckte tyvärr inte. 
 
Hörs igen, men först på onsdag med en massa referat förhoppningsvis samt en summering av Cupen 
Fotboll mot Rasism. 
 
Hälsar Staffan 

       

          
                    
          

 


