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 Staffans sammanfattning vecka 22 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

En fantastisk härlig helg ligger bakom oss och sommarvärme tillika. Fotbollen på lågvarv och Cuphelg 
och inga u-matcher i seriespel tillåts förutom de äldre åldersklasserna. 

Herrar A gör en riktig bra match och Tomelillas nolla i förlustmatcher är spräckt i en mycket bra division 
4 match vinner VAIF med 1-0 och målskytt Joseph Owusu Tabiri i matchminut 75 nick i mål efter en 
hörna. Precis som tisdagens bortamatch mot Staffanstorps United FC kunde denna match också slutat 
hur som helst men 3 poäng på dessa 2 matcher får väl anses som godkänt och rättvist. Staffanstorps 
United FC tar nu över serieledningen från Tomelilla IF. 

Ny match redan på torsdag hemma mot Rydsgårds AIF och nu de första spelarna på 3 gula och både 
Anes Begic samt Selwan Al Jaberi avstängda. 

Text från helgens matcher. 
Herrar A. Kristoffers text. 
Toppmatch mot Tomelilla IF som inför matchen var serieledare och obesegrade. En match där vi är 
väldigt taggade och verkligen vill ut och visa vilja, bra inställning och kämpaglöd. Matchen är som 
väntat fysisk och innehållsrik med chanser för båda lagen. Trots detta står det 0-0 i halvlek och vi går ut 
med solen i ryggen i andra halvlek som mer kan beskrivas som ett ställningskrig.  
Mathias Andersson slår en fin hörna i 75:e som Joe nickar in. Resterande del av matchen vakar vi över 
vår ledning och 3 pinnar in på kontot känns väldigt bra denna fredagskväll.  
Vi kör vidare och en "6-poängsmatch" på torsdag mot Rydsgårds AIF.  
 
På undertecknads fråga till Kristoffer att var det inte onödigt av Anes att ta ett gult kort i matchminut 89 
för snack svarar Kristoffer så här;  
Väldigt tufft att ge varning för det "snacket". Domaren sa att 1 minut återstod när vi hade en inspark. 
Under denna minut hinner Tomelilla IF återta bollen, få både 1 och 2 hörnor och Anes 
frågar/undrar/skriker. Hur kan det inte var slut, du sa 30 sekunder vid första hörnan" och får då ett gult 
kort.  
Väldigt dålig känsla av domaren enligt mig då andra "snack" gått obemärkt förbi i varningsprotokollet. 
 
Herrar B. Johnnys rader. 
Böljande match på stora ytor och 2 lag som gav varandra utrymme. Piggast på plan var domaren. 
Torget tar tidigt ledningen men Vaif tuggar sig in i matchen och Deni gör snyggt 1-1 på ett vackert skott. 
9 manna spelet på den stora planen ger en chansrik match men till slut är det VAIF genom stabilare 
försvarsspel i andra och ytterligare en fin anfallskombination med Adis och Selwan som gör att segern 
går till VAIF och man dubblar sin poängskörd. 
2’ 0-1 Truls Rönnerberg Löwenberg  
53’ 1-1 Anes Begic  
73’ 2-1 Selwan Al Jaberi 
 
F 17 och Thomas text. 
Bortamatch Växjö DFF. Söndagens bortamatch blev en heldagsutflykt då det var match i Växjö bredvid 
klassiska Värendsvallen. Våra motståndare började i ett högt tempo och satte press på oss för första 
minut. Vi tvingades till ett byte redan efter 2 minuter och det blev lite oreda i laget. Vi hade svårt att 
freda oss den första kvarten och Växjö skapade då några riktigt farliga lägen. 1-0 kom helt logiskt i den 
16:e minuten. Efter detta arbetade vi in oss mer och mer i matchen, började skapa några lägen och i 
den 42:a minuten gjorde Ellen Loncar 1-1 som blev halvtidsresultatet. 
 
I andra halvlek fick vi det fortsatt jobbigt mot ett rörligt lag som använde alla tänkbara ytor på plan. Vi 
blev tillbakapressade direkt och 2-1 kom redan i den 50:e minuten. 5 minuter senare var det jobbigt igen 
då Växjö nickade en hörna som var på väg in i mål men som Julia (utespelare) räddade på mållinjen 
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med varning och straff som följd. Straffen i stolpen och ny energi till oss och lite senare var det vi som 
skapade en farlighet på hörna, Emma nickade och Moa Nordgren tryckte in returen till 2-2. 
 
En poäng vi är mycket nöjda med och bussresan hem blev lite lättare med poäng i bagaget. Ny match 
hemma i Sandby på onsdag mot Vellinge IF. 
 
F 10. Henriks rader. TJEJCUPEN I STAFFANSTORP 
I torsdags var det Tjejcupen i Staffanstorp för F 10 och det blev 3 vinster och en förlust. Dösjöbro IF var 
riktigt duktiga och 07:orna åker på den första förlusten någonsin med 3-1 vilket var nyttigt men även 
Ängelholms FF bjöd på tufft motstånd men den matchen vinner tjejerna med nöd och näppe efter en 
straff sent i matchen. 
 
F 11. Henrik igen. TJEJCUPEN I STAFFANSTORP 
I söndags var det F 11 som skulle spela samma cup och de spelade totalt 5 matcher och det blev två 
vinster, en oavgjord och två förluster. Vi visste att det skulle bli matcher mot duktiga lag med bland 
annat Fortuna FF,  
BK Höllviken och det danska laget Sundby Boldklub i samma grupp. Tjejerna spelar överlag en fin 
fotboll genom hela cupen och även om det var sega ben i match 5 mot Sundby Boldklub så vinner vi 
mycket rättvist den matchen med 1-0. En härlig avslutning på den här helgen och nu ser vi framemot 
nästa helgs seriematcher. 
 
Hörs igen på torsdag redan, då undertecknad är bortrest på fredag. 
 
Vi står inför en helg med rekord i antal matcher. Alla föreningens lag i spel och även med våra 
kombinationslag med Södra Sandby IF, Harlösa IF samt Blentarps BK i spel plus alla våra lag i IF 
Löddes knatteserie spelar i Torn och Linero. 
Totalt 26 matcher av våra 23 lag. 3 knattelag spelar vardera 2 matcher. 
 
Hörs med andra ord redan på torsdag. 
 
Hälsar Staffan 
 

 
 


