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 Staffans sammanfattning vecka 01 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

God Fortsättning till Er alla! 

Årets första veckorapport och vi skriver 5 januari 2017 och trettonafton och sen är alla extra helgdagar 
över och in i den vanliga veckan, vi tackar för detta.  

Skatteverket stänger kl. 12.00 idag och den sista långhelgen på ett tag. 

I föreningen just nu febril verksamhet att få Romelecupen 2017 i hamn. 

Behöver fortfarande hjälp till 19 prisutdelningar och maila gärna jessica@vaif.se.  
Vi har idag 7 till 8 personer som anmält sitt intresse men några till behövs.  

Start lör. 21 januari och finalspel sön 12 februari. Just nu 2 vakanta platser i P 00/01 efter sent avhopp 
från Staffanstorp GIF. 

Domarutbildning på söndag 8 januari kl. 15.00 i klubbhuset och Håkan Persson på plats som vanligt. 

Fotbollen i startposition och i mitten av januari är den i full gång igen. Damstart 10 januari och 19 januari 
herrarna i gång. 

Fler nyförvärv skrev undertecknad förra veckan? 
Snokande amatör journalist kan nog med bestämdhet skriva att både Dam och Herr kommer att visa 
upp varsitt nyförvärv till i nästa vecka, men nu är "frimånaden" förbi och processen lite mer tidsödande 
och kan kräva mer kontakt med den andra föreningen än under frimånaden. 

Glöm ej att anmäla ditt lag i DM. Sista anmälningsdag 15 januari.  

Tävlingskategorier: 
Flickor respektive pojkar 14 år, spelare som under innevarande säsong fyller högst 14 år. Födda 03 
Flickor respektive pojkar 16 år, spelare som under innevarande säsong fyller högst 16 år. Födda 01. 

Inga överåriga spelare tillåts delta i DM. Beviljade åldersdispenser gäller inte för spel i DM. 

SPELORDNING 
Skånes FF tillämpar sedan 2013 s.k. fasta speldatum och avsparkstider för distriktets DM-tävlingar.  

Söndagsmatcher är förbokade att spelas klockan 14.00 och onsdagsmatcher är förbokade att spelas 
klockan 19.00.  
Spel söndagar för ungdomslag 6 mars, 13 mars samt 20 mars och gruppspel. 
 
Anmälan till ungdomsserier. 
Senast 31 januari, men Eva vill gärna ha besked tidigare än så. Samma datum för anmälan av Herrar B. 
Svår, Lagom eller Lätt serie samt zon. Flera U-lag redan lämnat sin anmälan till kansliet. 
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Nätverket i MFF. 
Vår förening kommer under året att få inbjudan att vara matchvärdar till en allsvensk match. Gäller 
pojkar och flickor födda 09. 

Nytt för i år: från varje förening får max 15 spelare, varav fem även är maskotar, och två ledare följa 
med på innerplan samt att biljetterna kommer att mailas för utskrift till respektive förening. Antalet 
spelare sänkt 2017 (undertecknads kommentar). 

Biljetter 
Max 100 matchbiljetter (sittplats) per förening. Meddela, Hans Zielinski hans.zielinski@mff.se  senast 10 
dagar före match om önskat antal och mail-adress dit biljetterna kan skickas. Om inte föreningen hört 
av sig inom angiven tid går biljetterna ut till försäljning. Om föreningen önskar fler än 100 biljetter och vill 
att alla skall sitta på samma sektion finns det möjlighet att köpa till önskat antal om dessa beställs 
samtidigt. 
 
Undertecknad återkommer till er ledare i 09.  
VAIF har de sista åren varit matchvärd efter sommaren och oftast i augusti månad.  
 
Bingolotto. 
827 enkla och 88 dubbla bingolotter till Uppesittarkvällen samt 145 enkla och 13 dubbla 
bingolotter till Nyårsafton och också sålt ca 470 Sverigelotter totalt. 972 enkel bingolott samt 101 
dubbellott med andra ord! 
 
Nu får vi fundera ut hur försäljningen ska öka till julen 2017, men lägger dessa kanonsiffror till 
handlingarna ett tag. 
Än en gång tack till alla spelare och ledare som gjorde detta möjligt i F 03, P 04 samt P 05. 
Alla ett föredöme i uppträdandet vid Konsum som ICA och goda representanter för Veberöds AIF. 
      
Hörs av efter helgen och 2 rapporter nästa vecka och nu full koncentration på Romelecupen! 
    
Hälsar Staffan   
 

 


