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 Staffans inför helgen 18-20 oktober 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Vilken helg vi har framför oss i varje fall alla som har Veberöds AIF som sin "älskningsklubb" och har 
MFF som favoritklubb i Allsvenskan. 
 
Söndag 20 oktober kl. 14.00 Division 3 kval. BK Flagg-Veberöds AIF och kl. 15.00 på ett utsålt 
Söderstadion Hammarby-MFF. 
Vilken eftermiddag som väntar alla fotbollsvänner! 
 
Kommer några fingernaglar finnas kvar? Når undertecknad tånaglarna om det behövs haha. Testade, 
men kroppen för stel eller möjligtvis magen som var i vägen? 
 
Ja hur kommer Herrar A att ta sig an uppgiften? Lätt att sitta hemma i TV soffan och skriva utan 
anspänning, inget att förlora och inga "krokodiltårar" om vi missar uppflyttning. 
 
Finns någon svårare serie att ta sig an än division 3 i det svenska seriesystemet?  
Ut åker FC Trelleborg, Södra Sandby IF och BK Flagg som får kvala sig kvar och alla uppflyttade från 
division 4 till årets säsong. 
 
Vågar skriva att så ser det ut de flesta säsongerna. 
 
Säsongerna 2018 samt 2019 med beröm godkända och kval två år på rad!  
Redan nu fler poäng i årets kval jämfört med 2018 nu 4 poäng med 2 matcher spelade förra året totalt 3 
poäng. 
 
Lagkapten Kristoffer Lindfors tankar kring söndagens match 
Säsongens sista match väntar runt hörnet och det ska bli en väldigt rolig, spännande och inspirerande 
utmaning. Målet med kvalspelet var att det skulle leva in till sista matchen och att vi har chansen att 
avgöra och påverka utgången själva med en vinst känns bra.  
BK Flagg går givetvis in som favoriter i mötet, laget har spelat Div. 3 fotboll under säsongen och går in 
till matchen med vetskapen att även ett oavgjort resultat räcker för en Flagg-seger i kvalgruppen. 
Förutsättningarna är på så sätt väldigt enkla och något vi anpassar oss till.  
 
Vi har haft en bra träningsvecka, det känns som laget är redo för uppgiften och även fast det är 
konstgräs så ska vi gå för seger. Man vet av erfarenhet att väldigt mycket kan hända under 90 minuters 
kvalfotboll när både det fysiska och mentala spelar in, kanske främst det sistnämnda. Många lag hade 
säkerligen velat vara i vår situation och i det stora hela har vi allt att vinna i denna match. Truppen och 
staben är redo för vad som komma skall och vi hoppas på att många tar sig till Kirsebergs IP för att 
stötta oss så ska vi göra vårt absolut bästa. 
 
Truppen på söndag mot BK Flagg i Malmö kl. 14.00 enligt följande; 
Johan Jönsson , Hugo Lindelöf, , Ted Hörman, Martin Pintaric, August Jönsson, Filip Qvist, Axel 
Petersson, Besnik Rustemaj, Alvaro Maldonado, Mattias Jönsson, Kristoffer Lindfors, Eric 
Skiöld , Viktor Björk, Maciej Buszko, Joel Vom Dorp, Dante Kolgjini samt Hampus Ekdahl.  
 
Ungdomsfotboll.   
Tittar i aktivitetskalendern och där står att läsa 7 ungdomsmatcher kvar plus kvalmatchen för Herrar A. 
Ska allt vara helt rätt finns även en uppskjuten match för P 15 borta mot BK Olympic som ej fått någon 
speldag/tid fastställd ännu. 
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P 13 borta mot Harlösa IF och i potten en serieseger vid vinst och tillbaka i Gr A till 2020! 
 
F 12 som flera läsare grattade till cupsegern i Växjö. Imponerande 16-0 i målskillnad! 
Lågmälda ledare i och runt laget och fick på annat sätt få fram lite mer om laget och då ska laget inte 
förlorat en match mot lag i samma åldersklass på 2 och halvt år! 
 
Finns något VAIF lag som står upp mot detta? Ska möjligtvis vara våra 09:or? 
 
P 15. 3 matcher kvar att spela och hoppas ni förstår att det haglar lite interna skämt mellan 
undertecknad och Henrik Boman om hur länge de ska spela i höst? 
 
Just P 15 har tappat spelare i höst av olika anledningar och tyvärr har P 15 haft matcher på samma dag 
som U 19 och då har antal spelare ej räckt till och matcher flyttats.  
 
Med andra ord det händer även i vår förening att matcher ändras. 
 
Ska sanningen fram och det ska den naturligtvis. 
P 15 kan vinna serien om allt stämmer och skott går stolpe in istället för stolpe ut. Alla 3 matcher måste 
vinnas dock och matchen mot BK Olympic kan bli en match som avgör vem som vinner serien.  
 
Idag leder Öja FF serien efter 6 raka segrar men nu har Öja FF plötsligt förlorat de två senaste 
matcherna mot BK Flagg och FC Trelleborg. 
FC Trelleborg vinner sin första match i höstserien mot just Öja FF med 11-0, kom inte och säg annat att 
fotboll blir man aldrig riktigt klok på? 
 
Tränar och ledare i föreningen 2020. 
Seniortränare nästa år Tommy Johnsen och äntligen får VAIF uppleva att få den framförhållningen 
med tränare redan är klar inför nästa år. 
 
Thomas "Jalle" Jalderus klar också för nästa år och tränar U 19 samt P 16 antar undertecknad att det 
blir. 
 
P 15 (födda 05). Ny tränare blir Jim Gustafsson som från och med nästa vecka blir huvudtränare för 
05:orna tillsammans med Patrik Sjöstedt och ny ledare för fysträningen i Håkan Andersson. 
 
Kommer att träna 3 pass i veckan och också första lag på många år i föreningen som kommer att 
anmäla laget till Skåneserien.  
 
Stort tack till Andreas Nilsson som efter tränat laget i säkert 7 år minst fortsätter med att bli 
huvudansvarig för 08.orna som Andreas redan tränat i höst. 
Stefan Nyman och Dennis Hult fortsätter som tränare. Caroline Rehmlebo infoansvarig. 
 
F 04/05 och deras seriespel avgörs naturligtvis av vilket beslut det blir om Damlag 2020 eller ej. 
 
Just nu inga fler ändringar men kan komma i nära framtid om lag bör slåss tillsammans för att truppen 
ska bli tillräckligt stor inför 2020. 
 
Damlag 2020. 
Undertecknad känner spontant att tränarfrågan är nära en lösning, men svårt att få den bekräftad. 
Återkommer på tisdag om frågan. 
 
Romelecupen 2020. 
Sämsta veckan och inga nya anmälningar sen i tisdags när vi öppnade anmälningssidan och nu skickar 
föreningen den första påminnelsen om Romelecupen. 
 
IF Lödde via Peter Joelsson hjälper till med att skicka vår inbjudan till alla ledare som deltagit i årets 
knattespel. 
 
I nästa vecka ytterligare hjälp från MFF som skickar vår inbjudan till alla klubbar som ingår i MFF:s 
Nätverk . 
I dag 144 lag anmälda och antalet i tisdags 144. 
 
Plötslig islossning efter utskicken och 11 lag in efter lunch och nu 155 lag anmälda. 
 
Hoppas många tar sig till Malmö på söndag och kvalmatchen där. 
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Förlust och livet går vidare som alltid, vid vinst firas detta på Niroma efter matchen. 
 
Hälsar Staffan 
 


