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 Staffans sammanfattning vecka 02 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 13 januari (är ni skrockfulla?) och om en vecka är föreningens största arrangemang igång och vi 
skriver Romelecupen 2017 och spel i 4 helger och i varje fall det arrangemang som kräver flest insatser 
i form av tävlingsledare, speaker andra funktionärer, domare, föräldrar till servering och kiosk mm. 
  
När sista finalmatchen spelas söndagen 12 februari kl. 17.30 och vinnaren är korad i årets äldsta 
åldersklass P 00/01 har match 344 färdigspelats. Imponerande och vi som arrangör till denna turnering 
som klarat sig bland de bästa att bibehålla antalet anmälda lag av alla cuper som finns i Skåne. 
  
Redan nu pyr det lite ilska bland de skånska arrangörerna och först ut att väcka frågan om Futsal blir 
IFK Simrishamn med sin Kamrat Cup seniortävling med för få antal anmälda lag och turneringen ställs 
in detta år. Återgång till Five A Side eller till och med spel med sarg som i gamla tider önskar 
föreningarna på Österlen. 
  
Enkät ut till lag spelare och ungefär samma svar från samtliga gillar inte reglerna för Futsal. 
  
Med en vecka kvar ska undertecknad inte göra något uttalande om detta med Futsal haha, speciellt inte 
när vår cup som alla andra spelar med FUTSALREGLER. 
  
Skånecupen som MFF arrangerar ser nu över hela turneringens koncept och kommer mer och mer gå 
över till 7 manna fotboll som är de klasser som ökat i årets cup. 
  
3 Futsal klubbar i Skåne, BK Höllviken Dam, Malmö City FC samt FC Rosengård 1917 båda herr bland 
de minsta antal lag i hela Sverige ska ställas mot det distrikt i Sverige som ökar mest med 
konstgräsplaner d v s Skåne och den kommun som överlägset ökar mest per innevånare är naturligtvis 
Malmö kommun som anlägger konstgräsplaner i snabb takt. 
  
Denna lista med Malmö kommun som etta kommer vi aldrig se Lunds kommun bland de bästa i Sverige 
haha. 
  
En svag Kultur och Fritidsnämnd genom alla år som undertecknad varit del av föreningslivet där prion 
ligger på att få tillstånd ett ytterligare museum som inte har något större antal besökare. 
  
Låt oss som alltid göra denna cup i Veberöd till ett minne för alla dessa knattar/knattor som i år kommer 
i massor och vi ska genomföra 19 prisutdelningar innan cupen är färdigspelad. 
  
Här får vi inte tumma på något överhuvudtaget utan genomföra detta med bravur som alltid. 
  
Med start nästa lör. 21 januari kl. 08.00 börjar P 08 som också år den största åldersklassen i årets 
turnering med 40 lag, undertecknad aldrig upplevt en sådan stor åldersklass. 
För stunden inga vakanta platser, men det kan snabbt ske. Ca 20 lag på väntelistan, men inte i alla 
åldersklasser finns reservlag att kontakta, tyvärr 
  
Fotboll för övrigt i föreningen.  
Ligger väl i startgropen och först nästa vecka börjar Herrseniorerna sin träning torsdag 19 januari, Dam 
redan 2 pass i denna vecka. 
  
Josefine Lindqvist sist in av de nya spelarna och klar för Södra Sandby IF. Förra året spelandes i 
Borgeby FK. 



 2 av 2

  
Sist in på Herrsenior är i princip klar men alla papper till Svenska ej färdigbehandlade och killen finns ej 
klar i Fogis. Återkommer med namn nästa vecka.  
  
Ungdomslag anmäls fler och fler till Eva på kansliet som tackar för snabb respons. 
  
Fortfarande inga lag som vill spela DM I år? 
  
Nu gäller det även att anmäla lag till IF Löddes knatteserie om ni ej gjort detta redan? 
Maila Eva om vilka lag som ni ska vara med i. Typ födda 10 kallas P 7 Svart och Vit om ni ska spela 
med två lag. Endast Ett lag kallas Svart. 
 
F 9/10 kallas F 8 Svart om ett lag anmäls. 
 
Ungdomsutbildning. 
Första utbildning genomförd i söndags och en ny utbildning inför Romelecupen genomförs i klubbhuset 
på söndag 15 januari kl. 14.00. 
2017 kommer undertecknad att även ha med alla u-domare i VAIF familjen och få del av veckobrev mm. 
Fler kommer när undertecknad får alla mailadresser. 
 
Årsmöte.  
Torsdag 19 januari kl. 19.00 i klubbhuset på Romelevallen. 
Ska vi åter få redovisat ett positivt resultat som de senaste åren? 
 
Hälsn. Staffan 
 
PS! Strul med undertecknads Hotmailadress på jobbet efter att ha fått något som heter Windows 10? 
Varför ska allt strula efter dessa uppdateringar? 
Därav veckorapporten redan torsdagkväll från hemmet. 


