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Iinför helgen 28-30 augusti 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
Tillbaka efter knappt två veckor och har i veckan fört en dialog med VAIF:s ordförande Stefan Persson 
och diskuterat den uppkomna situationen och vi har tillsammans tagit beslutet att bara titta framåt och ej 
bakåt och fortsätter med veckobreven. 
 
Samtidigt har vi tillsammans beslutat att dessa rader blir de sista som skrivs om den uppkomna 
situationen och vi kommer ej att lämna fler kommentarer. 
 
Till fotbollen 
Herrar A tar en "livsviktig" vinst hemma i lördags mot Råå IF med 3-2. En "sexpoängare" med Råå IF 
strax bakom VAIF. 
Besnik Rustemaj 2 mål och ett självmål. Ledning med 2-0  efter 12 minuter men när Råå IF reducerar till 
3-2 med 20 minuter kvar blev det tufft och VAIF spelarna gick på knäna enligt de ögon som lämnade 
SMS till undertecknad. 
 
En härlig 5:e omgång när alla lag bakom VAIF förlorade nästan. 
 
Inbördes mötet IFK Simrishamn-Tomelilla IF slutar 0-0 och även IF Lödde tar en poäng borta mot 
topplaget IFK Trelleborg och 2-2. 
 
Nu väntar IF Lödde borta på lördag och ett betydligt svårare motstånd än vad tabellen visar. 
 
Kvar att möta IF Lödde B 5 poäng, Kulladals FF H 3 poäng, Malmö City FC B 13 poäng, FBK Balkan H 
13 poäng, IFK Trelleborg FK B 11 poäng och Högaborgs BK H 9 poäng. 
 
Tittar neråt i tabellen tills laget förhoppningsvis har tagit 14 poäng.  
 
Spel i 22 omgångar och då 28 poäng har inget lag åkt av division 3 den senaste 7 åren. 
Undertecknads önskan innan seriestarten var 4 vinster samt 2 oavgjorda. Vi är på rätt väg. 
 
6. Veberöds AIF         8 poäng. 
7. IF Lödde                 5 poäng. 
8. Kulladals FF           3 poäng. 
9. GIF Nike                 3 poäng. Kval för att stanna kvar i division 3. 
10. IFK Simrishamn    2 poäng. Nedflyttning. 
11. Råå IF                   2 poäng. Nedflyttning. 
12 Tomelilla IF            2 poäng. Nedflyttning. 
 
Truppen mot IF Lödde enligt följande; 
Johan Jönsson (MV), Ted Hörman, Joel Vom Dorp, Kristoffer Lindfors (K), Isac Munthe, Axel 
Petersson, Henrik Ilmanen, Besnik Rustemaj, Selmir Halilovic, Hampus Isberg, Mattias Jönsson, 
Hampus Ekdahl, William Andersson, Eric Skiöld, Magic, Hugo Andersson. 
 
Välkommen tillbaka Hugo efter skadan. 
Andreas nyförvärvet i sommar från Österlen FF som fick en axelskada förrförra omgången har tyvärr 
spelat färdigt för denna säsong. 
 
Ni som läser SDS och tabellen där. Fel och har kontaktat tidningen att vi gärna behålla de 8 poäng vi 
spelat in och inte de 6 poäng tidningen publicerar. 
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Damer. 
Damer A-match  på söndag borta mot Rydsgårds AIF/Skivarps GIF kl. 13.00. 
En tråkig start för det nya damlaget. Först drog sig Köpingebro IF sig ur serien och då försvann 
premiärmatchen sen var det dags för TFK Nova och sen lämnade detta lag in också. 
2 matcher spelade och en vinst och en förlust. 
 
Truppen enligt följande:  
Emma Larsson, Cornelia Bildtgård, Basma Abenar, Minna Wetterling, Lova Sjöblom, Klara Bring, 
Linn Olsson, Elin Öjerholm, Nellie Nordin,  Lova Wolfbrandt/Sjöholm, Ida Ullner, Elin Ullner, Moa 
Nordgren, Elin Nilsson, Iza Rosén, Mona Anhelöf. 
 
Damer B spelat två matcher i denna vecka och båda har förlorats. 
 
Dam och division 4 Sydvästra är helt underbar att kolla med Åkarps IF som spelat 5 matcher och sen en 
blandning av allt från 4, 3, 2, 1 match och till sist MFF med 0 spelade matcher. 
Vet ej om man ska skratta eller gråta. 
 
Återbud och återbud från motståndarna som ej får ihop till ett lag och MFF vill ej vinna på w.o. 
 
MFF kommer att slå ett rekord redan då de kommer att spela den kortaste säsong i modern  tid och från 
29 augusti till 3 oktober spela 10 seriematcher dvs på 5 veckor. Helt otroligt! 
 
Funderar på om medlemsmötet i MFF var rätt beslut att inte få gräddfil och gå ihop med IF 
Limhamn/Bunkeflo? 
Laget och spelarna får knappt spela en "vettig" match förrän någon gång 2022. 
I laget har vi VAIF tjejen Rebecca Klensmeden och kan vi väl även få räkna in Annelie Nilsson. 
 
Ungdomsfotboll. 
U 19 tar revansch från en mindre bra match i premiären förlust 1-0 och vinner hemma mot GIF Nike 
med 1-0 och ett GIF Nike som var obesegrade efter 2 omgångar. 
Tim Krämer avgör matchen i matchminut 82. 
 
Kom ihåg alla att laget är ett och två år yngre än de flesta andra lag i serien och ingen spelare faller för 
åldersstrecket  till nästa säsong.  
 
Mycket lovande och då har vi redan 3 U 19 spelare uppflyttade till seniorlaget i Hampus Isberg, Isac 
Munthe båda 01;or samt Axel Petersson 02;a. 
 
 I matchen mot Råå IF famns på bänken Johan Persson 03;a samt William Andersson 04;a. Härligt! 
 
F 14 tar också  revansch  efter förlusten i första omgången och vinner hemma mot Borgeby FK med 5-0 
i en serie med de bästa lagen i Skåne. 
Har ingen koll på alla resultat från förra helgen, men nu är vi på hugget igen och dags efter en helgs vila 
lämna matchtexter igen förhoppningsvis. 
 
Något så ovanligt händer denna helg om undertecknad får räkna in Damer B;s match i onsdags och 
samtliga VAIF:s lag i spel denna helg. 
 
I IF Löddes knatteserie spelar P 7 med sina 3 lag och hemma på Romelevallen har F 7 sin första 
hemmaomgång och matcher på Romelevallen. Spännande! 
 
P 7 till Linero och Borgeby för sina 6 matcher. 
 
Ja en stor fotbollshelg och hela 28 matcher med VAIF på ena planhalvan. 
 
Knatte. 
3:e lördagen imorgon och i veckan de 3 första nya knattar/knattor som betalt i sin medlemsavgift 
ytterligare 3 som anmält sig via hemsidan. Träning fram till 10 oktober, lång höstträning men avslutning i 
IF Löddes knatteserie den 3 oktober gör att vi kör på med ytterligare en lördag. 
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Romelecupen 2021.  
Dags att söka tävlingstillstånd hos Skåneboll, men tyvärr Corona ställer till det fortfarande och 
tävlingstillstånd kommer bara att beviljas om ett dokument skickas samtidigt med hur vi som arrangör 
ska säkerställa antal publik och avstånd inne i hallen. 
 
Är det fortfarande dessa restriktioner i januari 2021 är frågan som måste ställas, .Hur får du ekonomi i 
ett sådant arrangemang och hur organiserar vi detta som arrangör? 
 
Knappt några ansökningar inkomna till Skåneboll (2 st.) och säkert så att alla andra arrangörer funderar 
på om hur de ska agera? 
 
MFF.  
Otroligt lätt att för stunden vara MFF:are. Allt flyter på och vinster var o varann dag haha. 
 
Johan Dahlin saknas, Ola Toivonen saknas, Rasmus Bengtsson saknas, Molins brutet kontraktet, Prica 
såld till Danmark och nu även Bachirou såld i veckan till England och endast in Beijmo in. 
 
Truppen betydligt tunnare men var exceptionell stor från början 29 spelare.   
10  segrar på raken och en oavgjord och nu väntar Elfsborg på söndag och seriefinal. 
 
MFF använt flest spelare av alla lag i Allsvenskan. Bra, ja med stor sannolikhet! 
 
En härlig fotbolls helg står framför oss och hoppas på text från samtliga matcher och utskick 
tisdagseftermiddag. 
 
Hälsar Staffan 
 
  
 


