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Hej alla VAIF:are och andra läsare 

Jaja vinsten mot Djurgården var inte rättvis och för 7:e matchen avgör MFF från matchminut 85-95. 
Tyckte nästan men bara nästan synd om Djurgården. 

Markus Rosenberg du är en ikon i Malmö men dessa armbågar är inte ok. 

Nya spelare in och ut och vi kommer att i princip se ett helt nytt MFF 2018. 

Herrar A 
Ny förlust borta mot IFK Simrishamn med klara 3-0 och 2 utvisningar. 

En del tycker undertecknad är ibland för negativ och pessimistisk kanske rätt? Försöker dock analysera 
på ett objektivt sätt läget i laget. 

Följde VM i friidrott i går kväll och kollade hur våren varit för A-laget. 

Delade upp vårens omgångar + matchen mot IFK Simrishamn. 14 matcher och 20 poäng. OK? 
Tveksamt! Omgång 1 till 7 13 poäng, helt ok.  

5/5 vinst mot Åhus Horna BK med 1-0 hemma, 12/5 2-1 mot Snogeröds IF borta och sedan 19/5 2-2 
mot Öja FF hemma.  Vinst där och laget hade varit på kvalplats upp, men här börjar sänket sjunka för 
laget och från omgång 8 till 14 7 poäng. Godkänt? Nej! 

Idag 5 poäng ner till kvalplats. Åhus Horna BK samt Öja FF kommer att flyttas ner till division 5.  
6 respektive 4 poäng kommer ej att räcka till för ett nytt kontrakt. 

Plats 9 till 10 och kval väntar för ett division 4 spel 2018. 

6. IFK Simrishamn 21 poäng och en match mindre spelad 
7. Veberöds AIF 20 poäng 
8. Önneköps IF 17 poäng och en match mindre spelad 
9.  Hanaskogs IS 15 poäng 
10. Snogeröds IF 14 poäng 
11. Åhus Horna BK   6 poäng 
12. Öja FF    4 poäng 

8 matcher kvar för VAIF 4 hemma och 4 borta. 

12 spelare in och knappt hälften av spelare kvar från förra året. Överskattade föreningen materialet?  
3 spelare med division 2 meriter bl.a.  

Svårigheten med att få till ett lag har varit svårare än vad undertecknad trodde.  

Nya laguppställningar varje vecka, skador avstängningar stup i kvarten och ingen kontinuitet har nåtts. 
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"Busligan". 

Här finns det stora problemet. 
Satte mig ner och kollade igenom dessa 14 matcher och hör och häpna. 5 röda och 28 gula kort har 
laget tilldelats. Var tvungen att räkna en gång till. Svårt nog att ta poäng med 11 spelare på plan.  

Med denna siffra är det också lättare att förstå alla poängtapp.  

Siffran 5 röda 28 gula ”leder" man Busligan överlägset och på "andra plats” Rydsgårds AIF med 2 röda 
och 19 gula. 8 lag som ej har något rött kort överhuvudtaget. 12 till 14 gula är snittet i serien. 

Här önskar undertecknad att de sportansvariga kring laget, naturligtvis spelarna i truppen med 
lagkapten Kristoffer Lindfors i spetsen tar ett allvarligt snack i veckan att det får vara slut med detta 
annars kan vi hamna i samma situation som 2016. 

IFK Osby serieledaren väntar på lördag på Romelevallen och ett lag som vi kan vinna mot för så har det 
varit detta år positiva som negativa resultat har kommit var och varannan vecka men på slutet mest 
negativa sådana. 

Hörs vi igen på fredag och nu börjar seriespelet för våra ungdomslag, dock ej fullt ut med flera matcher 
flyttade och skolstart veckan där på. 13 matcher för ungdomslagen väntar. 

Hälsn. Staffan 

 

 


