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 Staffans sammanfattning vecka 30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Första och sista veckorapport i juli månad.  Har fortfarande ej varit på någon badstrand denna sommar 
och ej sönderbränd av sol haha, men undertecknads förhoppning om högtryck finns alltid. 

Seriematcher för föreningens ungdomslag har nu blivit lagda, ett stort tack till dig Eva som avbröt 
semester för att få in allt i Fogis samt hitta matcher som är fel d v s typ 3 matcher samtidigt.  

Till slut allt klart när Skåneboll ok lägger sig platt till marken och ett stort fel i F 15 serien där lottning 
skett med 3 lag som meddelat att de ej skulle vara med i höst och omlottning med få lag i serien och 
endast 5 matcher i höst.  Minst antal matcher av alla föreningens serielag. Trist! 

Däremot har Skåneboll lyssnat på våra önskningar att få hemmaomgång i serier med 2 lag i 7 manna 
och samma åldersklass och få dessa hemma båda varannan omgång. Krävs säkert en del jobb att få 
detta på plats och som vanligt ett förslag som är bra men också gör att det kantrar med fullt av 
hemmamatcher varannan omgång och tufft med tider och u-domare bl.a. 

Kul att föreningen ligger på samma storlek av antalet lag i serier och nu plus 1 lag i höst. Totalt 24 lag i 
spel. 

Konstaterar att en kvalitetshöjning skett bland våra ungdomslag. Kan ej tolka det på annat sätt när vi 
höst spelar med 3 lag Gr A.  

Kollar tillbaka till säsongen 2010 och där har föreningen ej haft 3 lag i Gr A spel under någon 
höstsäsong. 

P 06, P 07 samt P 08 i Gr A denna höst och för alla 3 lagen väntar match mot MFF 1. 

P 09 i spel i åldersklassen 08 gör också mycket bra från sig. 

8 lag i spel i Gr B och båda F 11 lagen flyttas upp från Gr C till Gr B i höst. 

4 lag i Gr C i höst. 

Ska naturligtvis ej dra för långtgående analyser av detta med vilken Gr lagen spelar i, men även om vi 
nu har serielöst seriespel upp till 12 år följer Skåneboll de gamla reglerna och flyttar lag upp och ner på 
samma sätt som tidigare. 

Har nu i sommar blåst upp en ny och även ifrågasatt beslut att spela serielöst fotboll överhuvudtaget, 
börjat uppe i Göteborg när tvillingarna Thomas och Andreas Ravelli gick ut i pressen och ifrågasatta 
dessa beslut från Svenska Fotbollsförbundet. 

Undertecknad har inga problem med detta beslut men skulle skälet vara att fler spelare ”räddas kvar” i 
föreningslivet längre av att serier ej redovisar tabell är undertecknad ej helt övertygad om detta. 

Flera ungdomslag som spelat olika turneringar i sommar och både F 04/05 samt P 04 i beachfotboll i 
Åhus. 

Nu väntar först våra 08:or  på spel i Denmark Cup och reser i morgon torsdag till Köpenhamn med spel i 
åldersklassen födda 07 och i Danmark spelar man ej serielöst. Två lag ställer 08:orna upp med.  
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Nästa helg åker P 12 05;orna till Hällevik i Blekinge och Mjällbys turnering där. 

Herrar A ut först av alla och seriematch borta mot IFK Simrishamn fredag 4 augusti. 

6 poäng upp till positivt kval och 6 poäng ner till negativt kval dvs. i mittens rike idag med en 6:e plats 
efter 13 omgångar och 20 poäng idag. 

Tråkigt nog börjar undertecknad med att titta ner i tabellen. 5 år tillbaka blir snittet för att klara sig ifrån 
en kvalplats ca 28 poäng, 2016 räckte ej 29 poäng dock utan kval väntade föreningen. 

För att nå en kvalplats uppåt är snittet under samma år så högt som 40 poäng. 

Två starka namn som lämnat föreningen i sommar. 

Nehar Maliqi målvakt som värvats av FC Rosengård i sommar och föreningen ville ej stoppa honom 
även om Nehar stod under kontrakt.  
 
Selwan Al Jaberi bästa målskytt med 8 mål (5;e plats i seriens skytteliga) har av privata skäl flyttat till 
Stockholm. 
 Föreningen tackar båda för deras insatser under våren i Veberöds AIF 
 
Inga nya in ännu men någon/några som tränar i föreningen 

 
Hörs igen i slutet av nästa vecka. 
 
Hälsn. Staffan   
 
 


