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 Staffans veckorapport vecka 9 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tisdag 25 februari och sportlovet slut i Skåne och nu ökar fotbollen upp med många matcher nästa helg 
och också årets sista inomhus cupspel. 
Sparbanken Skåne Cup till helgen i Sjöbo med hela 10 VAIF lag i spel och samtidigt fullt med matcher 
utomhus träningsmatcher men också tävlingsmatcher i Vinterserien och nu också de första DM 
matcherna. 
 
Minst 30 matcher i Sjöbo plus eventuella slutspelsmatcher och det kommer att ske! 
 
2 DM matcher och U 19 samt P 14 ut till spel. 
Semi i Vinterserien för P 14 och 16 dels final för P 15. 
 
Plus fler matcher. Återkommer på fredag. 
 
Känns som denna sista helg i februari som också går över till mars på söndag är att utesäsongen nu är 
på gång med rejäl fart och cupspel inomhus tar slut i Sjöbo. 
 
MFF års bokslut. 
Ja så kom det sent i fredags och passerade en halv miljard i eget kapital (512,9 miljoner) och drygt 200 
miljoner (216,4 miljoner) i kontanter, aktier samt andra värdepapper.  
 
Övriga tillgångar ligger i Stadion och MFF amorterar ner snabbt med dessa framgångar sen Champions 
League 2014. 
 
Himmelriket och dess supportrar nöjda? 
Nej ni vet ingen mellanmjölk här och "gnället" år igång. 
 
Har dessa rätt i sin anmärkning att överskottet borde varit större? 
Ja inte alldeles enkelt att svara på? 
 
Undertecknad försöker efter att ha läst hela den ekonomiska redovisningen att bryta ner detta i mindre 
delar. 
Europa spel gav 2019 drygt 100 miljoner i intäkter. 
Resultatet på sista raden 16,2 miljoner i plus resultat på hela verksamheten. 
 
För lite överskott? 
Svår fråga för att inte skriva mycket svår. 
 
"Kostymen" MFF har för tillfället är för stor blir svaret.  
Lönekostnader på drygt 180 miljoner (då inräknat all personal) men truppen har aldrig varit så dyr som 
nu. 
 
"Trycker" ner resultatet med stora avskrivningar och tar både Röstler o Kellys lönekostnader på bokslutet 
2019 som exempel. 
Jättestora kostnader för övertagandet av all försäljning i kiosker, restauranger mm. 
 
MFF:s ordförande Anders Pålsson skriver MFF är ett högrisk företag. 
 
Vad menar Anders med detta? Ja naturligtvis att spel i Europa eller försäljning av spelare typ Mattias 
Svanberg (47 miljoner) är ett måste, ett år utan dessa intäkter innebär stor för att inte skriva mycket stor 
förlust. 
 
Min absoluta uppfattning  är att sport och ekonomi har en tydlig koppling. Som tur är blir det så inte alltid. 
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Allsvenskan har de två senaste åren vunnits av AIK och Djurgården och även om undertecknad är blå in i 
själen är detta ett bevis på att någon 100 procent sanning är det ej med att ha den allra bästa ekonomin 
och då vinna Allsvenskan.  
 
Efter att ha läst detta förstår undertecknad mer av att Röstler ej fick stanna kvar som tränare för MFF 
2020. Anel Ahmedhodzic 21 år och Adi Nalic 23 år. 
Båda i startelvan i torsdags och detta hade ej skett med Röstler som huvudtränare 
Båda dessa två killar ska  säljas dyrt! 
 
Truppen klart äldst i Allsvenskan och snittar 30 år,  spelare i denna ålder genererar inga  stora 
övergångssummor (läs Fouad Bachirou 30 år som exempel). 
 
Östersunds FK. 
Ska vi skratta eller gråta? 
När Daniel Kindberg väl förtjänt fick sin dom var väl allt över? 
 
Nej mina vänner för då slog Licensnämnden till och underkände den ekonomiska rapporten som skulle 
ge en allsvensk plats även 2020! 
 
Överklagan till Överklagandenämnden och vips var svaret något helt annat.  
 
Sponsring med ca 15 miljoner från ett bolag räddade Östersunds FK och den allsvenska platsen var 
tillbaka och Brage ner igen till Superettan. 
 
Svenska Fotbollsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson skruvar nu på sig och vill "försvinna" från 
jordens yta. 
 
Kan inte låta bli att "sno" några rader från en mycket intressant artikel från Fotbollskanalen citat "Som alla 
vid det här laget insett har dramat i ÖFK passerat den nivå som även den mest begåvade novellförfattare 
kan drömma ihop ens i sina ljusaste skrivarstunder. Sällan har väl ordstävet att verkligheten överträffar 
dikten varit mer sann" slut citat. 

Bolaget registrerad på Cypern visar ingen verksamhet överhuvudtaget och troligen är detta sponsorpaket 
som räddar Östersunds FK en bluff historia, men nu är läget som sådant att Östersunds FK ej kan 
"sparkas ut" från Allsvenskan 2020. 

Konkurs och Allsvenskan då med 15 lag, har aldrig hänt. 

Vad säger folk som sitter i Licensnämnden och vad säger folket  i Överklagandenämnden? 

Detta kan vi bara spekulera i men beslutet om ja till Allsvenskan blev nog totalt fel och sportsligt åt 
helvetet! 

Skrivklåda idag och väntar nu på torsdag och returmatchen mot Wolfsburg. 

Inte helt utsålt ännu finns några hundratal klubbstolar kvar till priset 795 kr. 
Skrattar när man läser priset med tillägget då ingår kaffe. 
Man tackar och bugar för detta erbjudande haha. Ingår mjölk i priset? 

MFF Dam spelar 1-1 mot FC Staffanstorp och naturligtvis en f.d. VAIF spelare som gör målet i Annelie 
Nilsson kvitterar i matchminut 94. FC Staffanstorp spelandes i division 2. 

Tack för idag och här kommer texter från samtliga lag från  helgens matchande. 

Hörs på fredag hälsar Staffan 
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Redovisade matcher i helgen. 
Tommy och Herrar A. 

Andra matchen för året i ett väder som skulle förstöra det mesta i fotbolls väg. 

Det får gärna regna, men som det blåste i lördags gjorde det väldigt svårt att spela en bra fotboll. Vi möte 
IFK Ystad hemma och vi vann den med 6-0 efter 5-0 i halvlek. Första halvtimmen var inte bra från något 
av lagen då det inte skapades många målchanser, och där både lagen hade svårt med passningsspelet 
och allt där till.  

Sista kvarten lossnade det dock lite för oss, där Mattias nätar 4 ggr och Selmir gör ett mål så det kändes 
okey så klart. 

 Mattias visar åter igen att han kommer att leverera igen och Selmir gör åter  mål .  

Andra halvlek skall vi glömma då vi inte var på hugget utan ville mest spela av matchen i detta kassa 
väder.  

Vi byter in Johan Persson och Albin Bring från U 19 laget sista halvtimmen och de gör det mycket bra, 
och Johan slår ett mycket fint inlägg till Selmir som nickar in 6-0 till oss. 

 Resultatet står sig matchen ut och domaren blåser av 5 min tidigare då regnet även börjat vräka ner.  

Plus till Isac som spelade vänsterback och gjorde det väldigt bra, vi håller nollan och jag tror att han hade 
endast ett skott på mål. Isberg fick byta då foten fick sig en törn, men kommer säkert att vara med till 
helgen som kommer.  

Ny vecka nu och alla spelare tillgängliga igen efter sportlovet och sjukdomar hoppas vi. Nästa match är 
mot S Sandby hemma på lördag 12.30. som trillade ner från Div. 3 förra året. 

Jessica med text  från F 16. 
Träningsmatch för F16 mot Åhus IF. 

Fokus låg på att  
- våga vara offensiva 
- ligga tight i defensiven  
- ha kul! 
 
Vi vågade verkligen vara offensiva,  men är tyvärr grymt ineffektiva på att sätta våra målchanser och det 
straffar sig! 
Vi är stundtals bra defensivt men tyvärr är Åhus grymt effektiva i straffområdet! 
Vi har kul, men vi hänger också alldeles för mycket med inte bara huvudet utan hela kroppen.  Fullt 
förståeligt när man kämpar och sliter och spelar riktigt bra men inte gör mål! 
Förlust,  och vi skulle vilja spela om den här matchen redan igår för vi var helt klart värda en bättre 
utdelning!  
  
Fokus på veckans träningar: AVSLUT!!!¨ 
 
Jesper med text  från P 11. 
Blentarp vs VAIF   
 
Februari månad och spel på gräs, ja riktigt gräs. Hör ni det Sthlm, Hahaha   
 
Ett hett derby stod på agendan idag. Det var inget skönt lir denna dag, svårt med passningsspelet, dåligt 
med rörelse men VAIF fick sätta till i sådana dagar, pannbenet och vi kunde till slut stå som segrare när 
domaren blåste av matchen. 
 
Jessica med text från P 9. 
I lördags for vi ner till Borrby för att spela sportlovs cup ⚽ 
 
Vi var 14 killar från början men vid samling blev vi endast 9 spelare . Vilken tur att vi endast anmält 1 lag. 
Efter mycket om och men kom vi äntligen fram efter ett samtal till deras ordförande för att få adress. Inget 
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stämde som stod på deras hemsida. 
Pga. att vi kom fram sent var dem schyssta och flyttade fram vår match. 
Innan matchen spelades blev det line up för att presentera killarna. En aning spännande tyckte killarna att 
detta var. 
Till skillnad från andra cuper vi spelat så var det inte mycket till regler. Resultat visade man och sa 
namnen på målgöraren. 
Lagen vi mötte var Österlen FF , IFK Simrishamn , Liga 06 och Ystad. 
Vi åker därifrån med 3 vinster och en förlust. 
Första två matcherna var det snurrigt i spelet men efter att i paus vi ledare höjde rösten och ändrade om i 
att positionera så blev spelet helt annorlunda. Nu blev det fotboll . Fina passningar och snygga 
målräddningar . Fint anfallsspel och försvarsspel. 
Vi ledare mer än nöjda med dagens matcher 

Helena och text från F 9. 
Tidigt i söndags morse åkte vi med vårt glada gäng på tio spelare (!), trots sportlov, till Eslöv för att vara 
med på Sportlovscupen. Våra tjejer är till största delen födda 2012, men vi spelar med/mot de födda 
2011. Vi spelade fem matcher à 13 minuter, på konstgräs inomhus. Reglerna var lite nya för oss, utan 
reträttlinje blev det tuffare för målvakterna och en del mål gjorda snabbt vid målvakts-utkast på båda 
hållen i matcherna. 

Tjejerna fick prova på både jämna matcher, att vinna och göra mål och att förlora och släppa in många 
mål. De hade roligt och kämpade bra och var mycket nöjda med medaljen de kom hem med. 

Vi laddar nu om för att ställa upp med vårt lag i Sjöbo inomhus cup redan nästa helg, då de fattades lag i 
vår åldersgrupp.  

 
 


