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 Staffans sammanfattning inför helgen 8-10 september 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Höstens inträde och regn i massor, hoppas planerna håller en månad till. 112 matcher kvar att spela 
och nu får ni inte flytta fler matcher framåt. Mycket svårt att hitta en tid att spela och än svårare att få tag 
på domare om matchen kräver mer än u-domare. 

Herrar A ut i sin sista fredagsmatch denna säsong och Staffanstorps United på besök som laget nu har 
häng på och ett par segrar till så är tabelläget än bättre och en 4 till 5,e plats nåbar, men först ett par 
poäng till de 28 poäng laget har idag och på något konstigt sätt hamnar kvallagen (placering 9 o 10) på 
poäng strax vid 29 varje år märkligt men sant.  

Se lagtruppen nedan och för mig lite av pessimism sprider sig. Saknas minst 5 av startelvan och kanske 
ett för stort handicap lämnas till i kvällens match och ett starkt motstånd i Staffanstorps United? 

Lika märkligt men också sant varje år så är Herrar A det lag som först spelat färdigt 30 september. Kval 
som leder till detta tidiga slut och övriga lag återstår detta minst 40 matcher. 

Undertecknad har ni som läser dessa veckobrev alltid gillat skyttekungar och en sådan ser vi på fredag 
när Jörgen Nilsson spelar för Staffanstorps United idag 33 år men har avverkat ett halvt dussin klubbar 
stora som små men alltid gjort en massa mål i alla klubbar Jörgen moderklubb i Harlösa IF som ung 
påg, därefter Askeröds IF, nästa anhalt Eslövs BK, nästa Mjällby AIF (som bäst då), Kristianstads FF 
och IFK Malmö och nu här. Money talks eller? 

Herrar A ut med denna trupp 
Hampus Ekdahl, Kristoffer Lindfors (K), Hugo Lindelöf, Tim Hörman, Joseph Owusu 
Tabiri, Philip Olsson, Lamin Bojang, André Wihlborg, Mateusz Wieczorek, August Jönsson, Elias 
Ascic Kruse, Kevin Ascic Kruse, Bengt Mattsson, William Isaksson. Någon av de yngre in också 
för att få full bänk.                       

Avstängda efter röda kort direkt. Eric Skiöld samt Alusine Kanu. 3 gula och avstängda. Viktor Björk, 
Mattias Jönsson samt Code Demba Sy. 

Plötsligt ser det tufft ut att kunna hålla förlustnollan hemma över hela säsongen med detta manfall 
denna kväll, men som vanligt bollen är rund och det står 0-0 när matchen börjar. 

Fortfarande optimist om förnyad plats och division 4 spel 2018, men om förlustnollan på hemmaplan 
ska spricka sker det i kväll enligt undertecknad. 

Spännande matcher denna helg. 

8/9 kl. 18.15. Önneköps IF-Snogeröds IF. 
10/9 kl. 14.00. IFK Simrishamn-Tomelilla IF. Höstens lag IFK Simrishamn senast förlust 28/5. 
10/9 kl. 13.00. Hanaskogs IS-Ifk Osby.      

Drömscenario. Vinster för Önneköps IF samt IFK Osby och då minst 8 poäng ner till kvalplats med 9 
poäng kvar att spela om.               

 
 



 2 av 2

En helg full av matcher och de senaste dagarna fullt med regn måtte naturgräset hålla både på 
Romelevallen samt Svalebo. Nu tar vi ej fler matcher som ska spelas senare. 
 
26 matcher i helgen och 14 i Veberöd! 
 
Knatte och 5;e lördagen efter sommaruppehållet och plötsligt 3 nya i veckan. Ett brödrapar 
nyinflyttade?  
Födda 09 samt 10 och ytterligare en född 10. Välkomna till Veberöds AIF! 
 
Romelecupen 2018. 
Anmälningssidan öppen och de första lagen anmälda. 
Anmäl era lag direkt så att vi får en bild av att åldersklassen kommer att spelas. 
Pojkar födda 02-11. 
Flickor födda 02-09. 
  
Hörs på tisdag och referat önskas som vanligt. 
 
Hälsn. Staffan 
 
PS! Sent meddelande från Mats Hommel om en plan på naturgräset på Svalebo som börjar bli för våt 
och en önskan att alla matcher flyttas till konstgräset denna helg. 
Eftersom vi har 14 matcher hemma denna helg så går flera matcher parallellt på natur och konstgräs 
och kan ej flyttas, men ni som kan flytta över till konstgräset Staffan 
  
 
    


