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 Staffan inför helgen 2-4 september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Första helgen i september och 6 veckor bort till årets sista seriematch, men vi ska spela 113 7, 9 samt 
11 manna matcher först + 24  5 manna matcher i IF Löddes knatteserie och nu bara hoppas att 
vädergudarna är med oss in i oktober och alla planer klarar belastningen som är stor. Endast en match 
som återstår av alla uppskjutna och F 15 borta mot Eskilsminne IF som vi ej lämnade w.o. till min 
informatör var fel ute och matchen spelas i oktober. 

Herrar A ut i nästa tuffa bortamatch Åhus Horna BK på söndag kl. 15.00. Lagtruppen. 
Bengt Mattsson, Adam Ravn, Simon Andersson Holmström, Markus Larsson, Filip Qvist, Victor 
Moberg, Kristoffer Lindfors, Oliver Jönewi, Hampus Runefjord, Mattias Jönsson, Philip Olsson, 
Wale Samuel Idowu, Ted Petrusson, Alexander Moberg, Simon Ståhl samt Linus Larup.  

Damer A. Södra Sandby IF. 
Söndag 4/9 kl. 16.00. Romelevallen. Södra Sandby IF-Österlen FF. Lagtruppen.  
Anna Lindell, Lina Jeppsson, Sanna Jeppsson, Lina Härle (K), Matilda Ovenberger, Isabella 
Nilsson, Kajsa Kihlberg, Moa Augustsson Holm, Anna Larsson, Josefine Isberg, Elin Johansson, 
Mathilda Sjöström, Emma Gustafsson, Rebecca Kajrup, Matilda Stridh samt Erika Nilsson.  

Spännande 5 omgångar kvar i herrserien och vi följer den med spänning in i "kaklet". Damserien med 4 
omgångar kvar och för Södra Sandby IF med 5 poäng upp till kvalplats känns ej realistiskt att nå, 
tyvärr.  

Herrtabell. 

Tabelläget nu.                                              Hösttabellen.  

Hörby FF 17 23 39                  1. Lunds SK                       12 poäng + 8 mål. 
Lunds SK 17 27 38                  2.  Staffanstorps GIF         12 poäng + 6 mål.                      
Önneköps IF 17 10 32                  3. Veberöds AIF                  7 poäng + 5 mål.  
Staffanstorps GIF 17 3 30                  4. Rydsgårds AIF                7 poäng + 3 mål. 
Öja FF 17 9 24                  5. Åhus Horna BK               7 poäng + 2 mål. 
Åhus Horna BK 17 3 24                  6. Öja FF                             6 poäng + 4 mål.             
Rydsgårds AIF 17 -2 22                  7. Önneköps IF                    6 poäng + - 0. 
SkåneKurd FF 17 -10 21                  8. Hörby FF                          6 poäng + - 0. 
IFK Simrishamn 17 -7 20                  9. IFK Simrishamn               3 poäng - 3 mål. 
Veberöds AIF 17 -6 19                10. Hammenhögs IF              3 poäng - 6 mål.   
Lunnarps BK 17 -19 12                11. Lunnarps BK                    1 poäng,  
Hammenhögs IF 17 -31  8                 12 SkåneKurd FF                   0 poäng. 

 

       
Fortsätt så pågar och med stor glädje konstaterar undertecknad inga gula eller röda kort på de 2 sista 
matcherna. Kanon! Avstängningar utvisningar kan påverka alla matchresultat då trupperna vid den här 
tidpunkten på året är överlag tunna. 
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Ungdomsfotboll.  

Med ca 20 matcher denna helg de flesta på bortaplan. 

Knatte. 
Då når vi halvvägs av höstens knatteträningar och fler och fler dyker upp efter en trög inledning, dock 
ytterst få i provträning denna höst. 

 
Avslutning. 
I kväll firar undertecknad av den sista arbetskamraten född på 40 talet (49) som går i pension och nu är 
man nästäldst av alla i Lund och in på tio i topp av 10 000 anställda i Riksskatteverket i anställningsår. 
Bäst på något haha. 

Kräftor, räkor, pajer, drycker mm väntar i kväll och finns ej på plats i morgon på knatte utan tar mig en 
extra lur som nybliven pensionär, men fortfarande i jobb. 

Lycka till alla med helgens seriematcher hemma som borta. 

Trevlig helg alla! 

Hälsar Staffan     

Referat från DM semifinalen. Stefans text. 
Förlust i DM -semifinalen. (Stefan Jönsson)  
Semifinal mot LB07 är ju en riktigt häftig utmaning kan man säga. LB07 som f.n. toppar Elitettan och 
som högst sannolikt spelar i Damallsvenskan säsongen 2017 var onekligen något att bita i. Många 
nervösa SSIF:are före match dvs. spända på vilka spelare vi skulle ställas mot i denna DM-
semifinalmatch på Limhamns IP. Svaret blev en mix av spelare från A- samt F19-truppen. Ett riktigt 
duktigt lag där man bara kan fascineras av vilken fart, beslutsamhet, timing/samspel, passningsspel och 
kommunikation dom har!! Givetvis dras såväl unga talanger som "gamla" rutinerade spelare till en 
sådan förening som LB07 men även om talangen finns vågar jag påstå att det krävs mycket träning för 
att uppnå deras färdigheter såväl som lag som individuellt.. För oss gällde tesen "allt att vinna, inget att 
förlora" samt att försöka ge dom en ordentlig match. Som förväntat ägde LB mycket boll där dom hela 
tiden var i rörelse utan boll, varierade kort/långt spel samt spelvändningar med precision. Vi höll ihop 
vår defensiv bra och LB skapade inga direkta heta lägen inledningsvis och faktiskt var det vi som 
skapade de två första riktigt klara möjligheterna i matchen men tyvärr för vår del så var LB:s målvakt 
med på noterna. Vi fick springa mycket utan boll vilket så klart var jobbigt och när vi väl fick tag i bollen 
saknades kraften att vara så kreativa som vi är vana vid att kunna vara men man är sällan bättre än vad 
motståndarna tillåter. I just en sådan situation (dvs. bolltapp på väg framåt) gör LB 0-1 efter ca 20 
minuters spel. Vi stod dock emot riktigt bra hela 1:a halvlek även om LB gjorde ytterligare ett mål i slutet 
på halvleken dvs. dom hade ledningen med 2-0 i pausvilan. Även om vi låg under målmässigt så 
enades vi (i halvtid) att ändå försöka fortsätta på samma dvs. ligga lågt med laget, hålla ihop lagdelarna 
och satsa på omställningar. Tyvärr gjorde LB ytterligare två mål lite väl tidigt i 2:a halvlek vilket innebar 
att vår kampmoral och koncentration naggades lite i kanten men vi körde ändå vidare på ett helt OK sätt 
och hade 0-4 fram till det var ca 10 minuter kvar vilket kändes helt OK. Under de sista 10 minuterna 
gjorde LB07 ytterligare tre mål och slutresultatet spikades till 0-7 vilket känns som lite för många mål 
sett till hur det såg ut/hur vi uppträdde på planen. Men bara att tacka för lektionen, dra lärdom av den 
och att själva försöka jobba in de delar som vi tyckte LB07 gjorde bra! Vi önskar LB07 lycka till i DM-
finalen senare i höst! För egen del jobbar vi vidare och ser fram emot nästa seriematch hemma på 
Romelevallen i Veberöd söndagen den 4/9 kl. 16.00 då Österlen FF står på programmet!  
 


