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 Staffans sammanfattning vecka 40 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare; 

Skriver oktober månad och i föreningen återstår nu knappt 30 matcher innan vi stänger årets säsong 
och framförallt Herrar A spelar i division 4 även 2018. 

Finns de som säger lika bra att börja om igen i division 5, håller ej med. Vilken trupp hade funnits då? 

Kollar hela truppen som mötte Önneköps IF i lördags och konstaterar att 2 spelare spelat i division 2,  
6 spelare spelat många matcher i division 3 och det var ju själva fan om detta lag inte skulle kunna 
etablera sig i mittens rike i division 4 till och början med? 

Viktigt nu är att VAIF:s ordförande Nils-Åke Stålring, Södra Sandby IF:s dito Olle Fridolf samt 
Genarps IF Bo Engström i gemensam skrivelse till Skåne-Boll önskar/kräver att dessa 3 lag placeras i 
samma division 4 serie 2018 med 6 derby matcher på menyn. 

Idag Veberöds AIF i Östra Serien. Södra Sandby IF i Nord Västra serien. Genarps IF i spel i division 5 
Södra i år och troligtvis upp i den Sydvästra serien 2018? 

Fullständigt tokigt med detta scenario.   

Knatte. 
Underbar avslutning i lördags och ett program med föräldrar aktiva i alla åldersklasserna, prisutdelning 
med plakett, diplom, korvgrillning fotografering med alla knattarna i målet avslutades framför 
klubbstugan med godis regn och allt fixat av Jessica Sjöstedt.  

Tack Jessica detta var en härlig avslutning och med glädje konstaterar undertecknad att alla ledarna 
vill vara kvar 2018 och även träna en timme inomhus i höst/vinter.  

Romelecupen 2018. 
126 lag anmälda idag och alla pojkklasserna blir av d v s. P 02-P 11. Tjejsidan betydligt tunnare för 
tillfället och idag är F 02, F 03, F 08 samt F 09 i fara för att ej komma till spel.  

Enbart lag från föreningen som är anmälda och i F 08 finns inga VAIF tjejer i föreningen och endast 
Sjöbo IF anmälda. 8 lag krävs för att en åldersklass ska öppnas.  

P 09 kommer att bli 2018 års största åldersklass precis som P 08 var i år och P 09 är strax i "taket" (23 
lag anmälda) och vi kommer att öka upp denna åldersklass med än fler lag men det krävs ett tufft jobb 
att "röra om i grytan" och som Jessica Gustafsson sköter med bravur. De 3 första helgerna är planerade 
efter ha 64 lag i spel varje helg och 32 lag sista helgen, men som tidigare spricker upplägget när en 
åldersklass blir färre än väntat eller fler än väntat. Totalt 224 lag. 

Hörs igen på fredag och sista veckan med hyfsat antal matcher sen återstår ett halvt dussin uppskjutna 
matcher som alla spelas mellan 13-15 oktober.  

Sen är det slutspelat för denna säsong. Staffan 
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Sammanfattning av helgens alla matcher. 

Herrar A med Kristoffers text. 
Tack så mycket, hoppas oxfilén var god! (internt mail till ledare i helgen). Varit en väldigt skön och bra 
helg efter lördagens match. Leif sa till spelartruppen i måndags att han slutar så det var skönt att 
avsluta med en seger. 

Säsongens viktigaste match hemma på Romelevallen där vi är mycket starka och enbart 1 förlust (mot 
seriens bästa lag enligt mig Staffanstorps United och dessutom med många borta). Första halvlek äger 
vi totalt tycker jag, vi spelar en av de bättre om inte den bästa halvleken för året. Hela laget är väldigt 
fokuserade och hade en mycket bra attityd och vilja att spela för varandra och föreningen. Demba gör 1-
0 efter ca 15 minuter på ett skott som lite turligt tar på en back och överraskar målvakten. 2-0 kommer 
på en straff genom mig själv efter ca 25 minuter. Mattias som gjorde en fantastisk match blir fälld efter 
ett mycket fint anfall och straffen känns solklar. Vi har bud på mer, Demba och Deni med bästa 
chanserna men tyvärr inget mer mål i första halvlek. I paus är vi nöjda med första halvleken men väl 
införstådda med att det är hårt jobb som gäller kommande 45 minuter för att inte riskera något. Vi går ut 
och spelar aningen stressigt i början av andra men skapar ändå några bra lägen att punktera matchen. 
På en omställning lyckas dock Önneköp reducera till 2-1 men närmare kommer dem inte. När dem 
sedan får två utvisningar gör det inte saken lättare för dem. Dock ska man aldrig räkna ut något lag då 
fasta situationer kan uppstå och någon strö-chans vaskade dem fram. Vi spelar dock av matchen bra 
tycker jag, vi har en boll i ribban och ett superläge där Demba skjuter över bland annat. Det blev lite mer 
spännande än vi ville men när slutsignalen kom var det en skön känsla av lättnad och glädje. En lång 
händelserik säsong på många sätt är över och vi slutar på en 7:e plats med 31 poäng. Jag vill passa på 
att tacka alla som kommit och kollat och stöttat under säsongen, vi har varit riktigt bra hemma där de 
flesta poängen tagits och det vill vi tacka publiken lite extra för. 
 
På frågan till Kristoffer denna måndag morgon. Hur känns det idag och vad tror du om nästa tränare? 
Man har haft en skön lättnad i kroppen sen matchen i lördags så även fast det är måndag morgon, 
blåsigt och regnar ute så är jag glad och lycklig inombords. 
 
Har också hört att klubben vill ha klar ny tränaren så fort som möjligt. Många av oss spelare vill gärna 
veta vem som ska dra i spakarna innan något beslut tas om att spela vidare.  
Sista träningen imorgon tisdag innan uppehåll, Leifs sista träning och ja pappa Mårten skulle fixa något 
käk. 
 
P 13 med Henriks rader. 
Bortamatch för P 04 mot Trollenäs IF, som spelades på konstgräset på Berga IP. Det kändes som en 
match som aldrig riktigt kom igång. Delvis pga. vinden, nedtrampad konstgräsplan men också pga. 
bollen inte spelades på medspelare och med kortare passningar. Första halvlek är jämn med ganska få 
målchanser. I slutet har vi dock ett skott i stolpen, ett skott som målvakten tippar precis utanför sin 
stolpe och en frispark strax utanför deras straffområde. De har också några chanser. I andra halvlek gör 
Trollenäs IF två mål direkt i inledningen. Efter det har vi stundtals bra passningsspel och har flera riktigt 
bra lägen. Tyvärr för vår del, gör deras målvakt flera kanonräddningar och bra utrusningar. Det känns 
som vi har mest boll och spelar bättre i andra halvlek men lyckas inte göra mål. Det kändes tungt att 
inte få med sig ngn poäng från denna match, resultat 2-0. 
  
F 13 med Jennys text. 
Tuff vecka med tre matcher, en i sydöstra och två i B-serien.  Vi gör tre bra matcher där vi följer vår 
spelidé matcherna igenom. Vi passar oss fram och bak i banan och använder alla lagdelar. Vi gör allt 
rätt förutom att vi tyvärr inte sätter våra målchanser.  Vi åker på totalt nio kontringsmål och gör bara fyra 
framåt.   
Vi få beröm från motståndarnas tränare för vårt fina spel. 
Tjejerna kämpar och krigar i alla tre matcherna och det är vi otroligt stolta över. 
 
P 12 med Andreas rader. 
Bortamatch i lördags mot Bjärreds IF i B-serien. Kraftig vind gjorde att lagen ägde varsin halvlek. Vi 
spelade bra men hade lite oflyt i avgörande lägen. Slutresultat 4-4. 
Hemmamatch i söndags mot Oxie SK i C-serien. Vi hade bra kontroll hela matchen, bra passningsspel 
och snygga avslut, slutresultat 7-2. 
Tack till spelarlånen Ludvig och Marcus från P-06 
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F 11 med Henriks rader. 
I vanlig ordning spelade vi två matcher i helgen och båda på hemmaplan där FC Staffanstorp besökte 
oss på lördagen. Det blev utan tvekan en av de tuffaste matcherna den här säsongen men 
tjejerna kämpade tappert och var inte sena att gå hårt in i närkamperna när situationen så krävde det. Vi 
spelade fin fotboll med ett bra passningsspel och slutresultatet 1-1 var mycket rättvist. Söndagens 
match såg helt annorlunda ut, IF Limhamn Bunkeflo stod för motståndet och det var en match som 
aldrig riktigt kom igång. I slutet av matchen blev det något bättre och tjejerna skapade 
några heta målchanser men bollen ville inte in i mål och vi förlorar med 1-0. 
 
P 11 och Richards text. 
Två tuffa matcher för P 06 mot LB07 och ”serieledarna” IK Wormo från Landskrona. LB07 blev en tät 
och välspelad match som slutade 3-3, där vi kvitterade i slutminuterna. I matchen mot IK Wormo fick vi 
uppleva en psykisk kollaps från våra killar där de med enorm respekt för motståndet bara stod bredvid 
och tittade i 5 minuter, vilket resulterade i underläge 4-0 och enorm frustration och hesa halsar hos 
ledarna. Långsamt insåg vi dock att IK Wormo inte var så farliga och vi började få igång spelet och 
viljan att vinna. Vi kämpade oss tappert upp till 4-3 och låg på för en kvittering, med bl.a. missade 
frilägen och ribbträffar, men tyvärr kontrade de in 5-3 och matchen var slut. Vi är ändå nöjda med vår 
insats och lite bittra att vi inte var med från början.   
 
P 9 med Jims rader. 
A2, Skanör Falsterbo IF, vinst 5-1 
Vi kom till ett blåsigt Skanör och möttes av en väldigt liten plan. Vilket visade sig i matchen genom att 
det blev en svårspelad match med lite ytor och ett mycket fysiskt spel. Första halvlek är jämn där båda 
lagen försöker skapa chanser och spela fin fotboll. 
I andra tar vi över och målen börjar rulla in. Vinner med 5-1. 
 
B1, Staffanstorps United, vinst 3-2 
En svårspelad match i en extrem vind. Vi pratade med killarna om vikten att hålla bollen på marken 
vilket vi lyckades med till viss del. Staffanstorps United var duktiga och tar rättvist ledningen med 1-0. Vi 
kommer mer in i matchen och kvitterar rättvist till 1-1. Andra halvlek blir resultatmässigt jämn men vi har 
det mesta bollinnehavet och massor med målchanser som deras målvakt räddar eller så blir det stolpe 
ut. När matchen blåses av står vi som vinnare med 3-2. 
 
C1, Dalby GIF, vinst 3-2 
I våras var matchen mot Dalby GIF en av de tuffaste i C serien. Så blev det även denna gången. Vi 
inleder övertygande och skapar ett tiotal målchanser men deras målvakt storspelar. Dalby GIF kommer 
mer och mer in i matchen och i halvlek står det 1-1. I början av andra halvlek spelar vi inte bra och 
Dalby GIF gör rättvist 2-1.  
Vi trycker fram laget för att jaga kvittering, vilket vi lyckas med. Vi gör två snabba mål och vinner 
matchen med 3-2. 
 
P 8 med Jespers text. 
Dagens match var mot Bjärreds IF.  
Det var en svårspelad match pga. av den väldigt starka vinden. VAIF satte full fart från början och efter 
2 minuter spel så var det spel mot ett mål med hög press från oss. Kunde runnit iväg ännu mer om det 
inte var för oskärpa med avsluten och det tar vi med oss och kommer ha fokus på det kommande 
träning.   
 


