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 Staffans sammanfattning inför helgen 25-27 augusti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Åter en helg som står framför oss och en fotbollsvecka där matcher har spelats i princip varje dag utom 
en och som undertecknad skrev i tisdags när klockan börjar närma sig 19.00 på söndag har 34 matcher 
spelats inräknat de 8 i IF Löddes knatteserie. 

Måste skriva om vårt P 15 med Stefan Persson vid rodret och lite interna skämt mellan oss två. 
Började med att P 15 skulle spela seriematch redan 5-6 augusti, men både VAIF och Genarps IF 
saknade spelare för detta så matchen flyttades framåt. Nästa omgång stod VAIF över i en 11 lags serie. 
Omgång 3 mot BK Höllviken som också flyttades och sedan i omgång 4 Östra Torps If som ringde med 
beskedet att de ej fick ihop till ett lag och matchen flyttades framåt och i lördags träffade undertecknad 
Stefan nere på knatte och naturligtvis med kommentaren att vilar laget för att komma i form och Stefan 
på cykeln för annat uppdrag och det sista undertecknad hörde var att på torsdag börjar vi spela mot 
Genarps IF. 

I veckan plötsligt ett mail från Skåne-Boll och Genarps IF har dragit sitt lag ur serien skrattade högt när 
detta lästes, men om inte all förbannelse ligger över laget blir det höstpremiär på onsdag 30/8 kl. 19.30 
på Romelevallen och den uppskjutna matchen mot BK Höllviken ska spelas. Vågar dock ej tro fullt ut på 
detta förrän domaren har skickat in ett resultat.    

Ut sist av alla föreningens 24 lag som från början var meningen att laget skulle spela först av alla. Ja 
som det kan bli haha! 

Övriga ungdomslag och alla i spel i princip och vi ser 2 matcher mot MFF 1 i Gr A, borta för P 07 och 
hemma för P 08 båda med samma avsparkstid kl. 10.00. 

En besviken Richard Saltin som i tisdags mötte MFF 1 Gr A P 06 på Svalebo och alldeles för stor 
respekt för de blå tröjorna mailar Richard om.  

Är det någon gång undertecknad med glädje ser en förlust för die blåe är det i dessa två matcher haha. 
Lycka till och framförallt låt inte killarna ha för stor respekt för färgen på tröjorna! 

På Romelevallen debuterar F 09/10 med sin första hemmaomgång i IF Löddes knatteserie och matcher 
från kl. 10.00-13.00. Välkomna ner till att kolla på 8 matcher. 

Tuffast uppdrag denna vecka som domaransvarig Camilla Munthe med tillsättningar av 19 
domaruppdrag och ett par tidigare i veckan redan. Till sist 21 hemmamatcher samt 9 bortamatcher. 

Herrar A mot Snogeröds IF på lördag kl. 14.00 och Romelevallen. Skrev i veckan 6 eller möjligtvis en 
9 poängs match som måste vinnas annars väntar en obehaglig månad med 5 matcher kvar att spela. 

Ett Snogeröds IF som i förra helgen vann mot Staffanstorps United mycket överraskande med 2-0 efter 
att förlorat mot Tomelilla IF med 8-1 borta samt 5-2 hemma mot Öja FF.  

Förklaring i veckan i de 2 första matcherna lyckades tränaren få ihop till 12 spelare dvs. 1 avbytare efter 
att träningarna efter sommar uppehållet innehållit ett halvt dussin spelare??? 
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En bra helg för undertecknad startar lördagmorgon nere på Romelevallen med knatte och efter 2 
lördagar många på plats och ny inskrivningarna nu uppe 7, fortsätter lördageftermiddag med SMS från 
Romelevallen (Stefan Persson) och mål av hemmalaget och till sist en "trea" in i bagaget.  

Njuter av en god middag i hemmet, laddar inför söndag och den stora klassiker mötet MFF-IFK 
Göteborg som die blåe vinner och en ny "trea" in i tabellen haha. 

Vinster mot "änglarna" är stort, bara bättre när MFF vinner mot alla lag i 08 området, dryga 
stockholmare det värsta folk att se och lyssna på.   

Får mina önskemål gå i fullo blir söndagkväll en bra kväll för att ladda om till en ny arbetsvecka. 

All lycka till för Herrar A på lördag följande trupp har aviserats;  

Bengt Mattsson (MV), Kevin Ascic Kruse, Hugo Lindelöf, Lamin Bojang, Hampus Ekdahl (MV), Adis 
Krasnici, André Wihlborg, Kristoffer Lindfors Lagkapten, Mattias Jönsson, Code Demba Sy, Deni Dulji, 
Mateusz Wieczorek, Alusine Kanu, August Jönsson, Viktor Björk  
 
Tyvärr flera återbud igen och följande borta 
Erik Skiöld avstängd, Ted Hörman skadad igen, Philip Ohlsson bortrest, Joseph Owusu Tabiri 
bortrest och lite osäker om Anes Begic status ej setts i träning de senaste veckorna. 
Alla hade behövts men hoppas att de som spelar tar ett extra krafttag i denna viktiga match. 
 
Tittar på truppen den 8 april hemma i premiären mot Hjärsås/Värestorps IF 2-0 och förutom 
ovannämnda som saknas är flera ej i spel längre i föreningen. 
Daniel Nilsson slutat, Selwan Al Jaberi flyttat till Stockholm och spelar i Södertälje BK, Mathias 
Andersson som i höst spelar i Södra Sandby IF gjorde en match i VAIF skadad i tre osv. och gjorde 
inget stort avtryck i Veberöds AIF, nu spelat alla 4 matcherna i Södra Sandby IF i höst och 3 mål, 
redan, en märklig historia. 
Nehar Maliqi målvakt värvad till FC Rosengård i sommar. 
Till sist Linus Gerdtsson lovande ung målvakt ej setts till efter sommaren. 
 
10 spelare borta från årets första seriematch den 8 april, tråkigt att se och läsa och naturligtvis jobbigt 
framförallt för de som jobbar stenhårt varje vecka för att få denna seniorverksamhet att fungera på ett 
proffsigt sätt. 
Nya in i sommar Code Demba Sy samt Lamin Bojang båda från BW 90 IF. 
Två tuffa år för vår seniorverksamhet och stor turbulens/omsättning av spelare och föreningen behöver 
ett år med att i lugn och ro bygga upp ett delvis förnyat lag, men lättare att skriva än att sjösätta detta i 
verklighet.   
 
Skriver bara Östersund BK samt Saman Ghoddos och det roligaste som hänt svensk fotboll på 
många år inte sett ett så spelskickligt lag i Malmö så lång bak undertecknad kan minnas. 
Född 93 i Malmö och har BK Vången som sin moderklubb med spel sedan i FC Malmö som vi ledare 
och spelare födda 90/91 känner till som förening med bl.a. Robin Olsén målvakt i laget idag spelandes i 
FC Köpenhamn. 
Saman Ghoddos i sommarträning för MFF 2013 men bedömdes ej hålla måttet.  Någon måste avgå 
därinne! 
 
Med matcher hela helgen önskar undertecknad en riktigt skön helg som börjar bra med löning idag 25 
augusti haha. 
 
Hälsar Staffan 
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Matchrapporter från veckans matcher. 
F 13 och Jennys rader. 
Matchrapport F13 B-serien, hemmamatch mot IFK Klagshamn: 
 
Fokus inför matchen: våga passa runt bollen, vara lugna i vårt spel samt sätta våra målchanser. 
Vi inleder bra och tar tag i bollen och spelet från början, och redan efter 5 minuter sätter vi bollen i mål. 
Resten av matchen rullar målen in och tjejerna visar ett väldigt fint spel och lugnt agerande på plan, 
ingen stress i spelet varken med eller utan boll. Våra målvakter är på hugget och håller nollan, mycket 
tack vare att de använder fötterna mer än händerna idag då de deltar aktivt i passningsspelet och även 
ligger långt ut och kan upphäva målchanser tidigt. Flera tjejer som idag testar nya positioner som faller 
väl ut. Kul att man som tränare kan stå och njuta av spelet och av att tjejerna idag får allt att stämma.  
 
P 11 och Richards text. 
Matchen mot MFF blev tyvärr en stor besvikelse. Vi börjar starkt även om MFF gör 1-0, men vi kvitterar 
och ligger på för att ta ledningen. Vi missar bl.a. två helt öppna lägen, där t.o.m. deras målvakt är 
överspelad vi lyckas ändå få bollen utanför vid båda tillfällena.  
Sen gör de tre snabba mål på långskott som letar sig in precis under ribban och plötsligt står det 4-1 
och matchen är över.  
Ändå en lärorik match mot ett spelande lag och vi tar till oss detta och går vidare.  
  

 

 

 

 

 


