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 Staffans veckorapport vecka 31 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Då är sommarvilan över både för undertecknad men framförallt för våra 
seniorspelare och först ut Herrar A på lördag den 1 augusti och Vellinge IF väntar i seriepremiären kl. 
14.00 på Romelevallen. 
 
Näst helg premiär för det nya Damer A laget som möter Askeröds IF söndagen 8 augusti kl. 17.00 på 
Romelevallen och redan samma helg seriespel för både U 19 samt U  15. 
 
Helgen 14-16 augusti och 18 matcher och sen är det fullt med matcher varje helg. Härligt! 
 
Herrtruppen tränat i 2 veckor och hunnit spela 2 träningsmatcher mot 2 division 4 lag och IFK Klagshamn 
i Degeberga förlust 0-3 och i fredags hemma på Romelevallen mot det nya division 4 laget Dalby GIF och 
förlust 1-2. 
 
Inga resultat som undertecknad gör high five över men också så att träningsmatch är en sak och 
seriematch något helt annat. 
 
Spännande att följa och 11 omgångar som ska spelas i augusti-september och  här gäller det att vara 
med från början. 
13 till 14 poäng gäller för att klara sig kvar i division 3. 
 
Läs längre ner Tommys  text om hans funderingar kring träningsstarten och att det strax ska dra igång 
och årets seriespel väntar! 
 
Damer en vecka senare med sin träningsstart och träningsmatch till helgen söndag 2 augusti kl. 16.00 
mot Hardeberga/Harlösa i Harlösa. 
 
Serieprogrammen. 
2 tuffa veckor i början av juli med serieläggning är över och grundproblemet är bara positivt. 
Vill till början av tacka Nils-Åke S, Stefan P för hjälpen att få in alla matcher i Fogis. 
 
Tack också till Jessica G som letat dubbelbokningar samt andra korrigeringar som ni ledare önskat. 
 
Föreningen växer hela tiden inte så att det knakar, men för 4 år sedan hade föreningen 20 lag i spel och 
nu i höst nytt rekord igen och hela 26 lag i spel i Veberöds AIF! 
 
Problem finns. Plötsligt ska Herrar A, Damer A, Damer B, U 19 2 lag  spela på Romelevallen i höst. 
 
5 yngre lag spela på konstgräset på Romelevallen. 
10 lag har aldrig hänt tidigare som spelar seriematcher på Romelevallen. 
 
Finns helt enkelt inte tillräckligt med omklädningsrum. 
Har förvånat undertecknad sen undertecknad kom in  i föreningen med endast 2 omklädningsutrymme på 
Romelevallen. 
 
Kommer från Kävlinge och Kävlinge GIF med samma byggnadstyp  men dubbelt så bred och 
omklädningsrum 1,2, 3 samt 4. 
 
När undertecknad flyttade byggdes ytterligare en byggnad med 4 omklädningsrum. 
 
Ska dock skrivas att där fanns hela föreningen verksamhet med 2 gräsplaner och på den tiden 1 
grusplan. 
 
Nu kan endast 2 matcher spelas på Romelevallens naturgräs per dag. 
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4 timmar behövs för varje match och därav ser ni flera matcher som på söndagen spelas kl. 16.00, 17.00 
och till och med 18.00. 
 
Ett mycket snedvridet matchspel på Svalebo där alla lagen förutom P 10 spelar på  
konstgräset och sena eftermiddagsmatcher. 
 
Fördelning av planer och seriespel. 
5 lag på Romelevallens naturgräs. 
5 lag på Romelevallens konstgräs. 
12 lag på Svalebo konstgräs. 
1 lag på Svalebo naturgräs. 
 
3 lag i IF Löddes knatteserie som vid hemmaomgång spelar på Romelevallens naturgräs.  
(1 gång i höst). 
 
Här har nog styrelsen lite att fundera på och framförallt tål Romelevallen alla dessa matcher? 
En diskussion som måste tas med Mats Hommel som är ansvarig för anläggningen på Romelevallen. 
 
Det går i princip inte att flytta seriematcher i höst då det ej finns några alternativ. 
 
Är känd för att vara en snäll påg men kan också visa en annan sida haha och redan i dispyt med ett par 
föreningar som bara skriver att vi har hemmamatch med det andra laget och bortamatch mot er samma 
dag i samma åldersklass och  som en förening skrev,  kom tillbaka med annan dag och tid! 
 
Nej det kommer ej att ske.  
 
När Herrar A spelat klart sin serie har ungdomslagen 50 matcher kvar att spela fram till 3:e veckan i 
oktober. Lite märkligt. 
 
Knattestart lördag 15 augusti. 
 
Allsvenskan i allmänhet och MFF i synnerhet haha. 
14 juni och Allsvenskan startade och nu 28 juli och hela 11 omgångar spelade! 
Ett program som aldrig ett svenskt lag upplevt. 
 
Mycket slitsamt och många diskussioner om hur lagen ska ställa upp? 
 
Gå runt på många spelare eller få spelare som startspelare med bäst form? 
Svar svårt att skriva vilket är bäst i längden? 
 
IFK Norrköping leder serien och använt minst startspelare.  
Hela 7 spelare har startat i alla 11 matcherna. 
 
Flest  startspelare MFF samt Varberg BoIS. 
 
Vem har rätt? 
Svar har vi andra advent den 6 december. 
Naturligtvis har laget med den mest breda truppen lättast för att "gå runt". 
 
MFF enligt undertecknad. 
 
Bästa nyförvärven? 
Ok färgad men skriver Ola Toivonen samt Isaac Kiese Thelin till MFF. 
Kiese 9 matcher 7 mål. Ola 5 matcher 2 mål och bakom dessa på mittfältet AC med 4 mål 
Denna starka trio finns ej i övriga allsvenska  lag. 
 
Kiese utlånad från Anderlecht till 31/12 och sen är frågan vad han vill med sin fotboll? 
Köp och då blir det MFF; dyraste nyförvärv någonsin ca 25 miljoner. 
 
MFF och deras ungdomsakademi. 
På 2 dagar tappar MFF 3 ungdomsspelare till andra klubbar i Europa. 
Tufft för klubben och i undertecknads Blå boken skrivs dessa 3 namn in. 
 
Har nu drygt 15 namn  som lämnat MFF och dess akademi efter grundskolan eller gymnasiet. 
Alla namnen med en gemensam nämnare, ingen av dessa har spelat 1 match i seniorlaget för MFF. 
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Har tidigare skrivit i detta veckobrev. Hur har de lyckats ute i Europa? 
Ni svarar dåligt.  
Svar bara ett halvt rätt för svaret är uruselt och inte EN spelare som lyckats ta sig vidare i sin karriär. 
 
Brukar skriva från ett tryggt hem med sina föräldrar till fotboll i MFF och vinster till 90 procent genom alla 
ungdomsåren , ut i Europa och i omklädningsrummen sitter 13 spelare på ett dussin med samma kvalitét. 
En i det närmsta en chock och ingen som klappar dig på axlarna utan snarare ska du vara glad om du 
inte får en armbåge i "nyllet". Du är bara en konkurrent. 
 
För negativt skrivit? 
 
Nej så är verkligheten därute. 
Idag kan ingen av de drygt 15 ungdomsspelare som lämnat MFF för spel i Europa och de stora klubbarna 
försörja sig på sin fotboll. 
Möjligtvis 1 spelare som idag spelar i Italien och Serie C. 
 
En av de 3 som lämnar MFF nu är superlöftet Rooney Bardghji från början Rödeby i Blekinge. Född 2005 
och spelat i MFF:s U 19 hela 2020. 
Nu sipprar det ut info från MFF och dess inre krets att MFF är grundlurade av en av alla tokiga föräldrar 
som finns. 
 
Killen skrivit på för FCK i Köpenhamn men speciella regler från Uefa gjorde övergången omöjlig på grund 
av killens unga ålder 2019, utan det blev en övergång till MFF 2020 och då finns en undantagsparagraf 
som spelaren (läs förälder, agent) för mellan två proffsklubbar som finns på ett avstånd på max 10 mil 
godkänns nu denna övergång. 
 
Kan nog skriva att samarbetet mellan FCK o MFF inte blir bättre av denna affär. 
 
Facebook. 
Tack för alla gratulationer på min födelsedag. Inte kul speciellt att fylla år längre haha. 
Glad dock för era grattis hälsningar! 
 
Tommys text. 
Det känns bra att serien snart startar så vi kan komma igång och spela matcher. Tre veckors träning och 
två träningsmatcher innan serie starten är vad som gäller och så klart hoppas vi att allt skall bli bra.  

Tyvärr har vi haft lite skador och folk som varit borta som gjort att vi inte har kunnat förbereda oss till 
100%, men det är bara att gilla läget och jobba på med dem som spelar.  Fys. testet som vi hade visade 
att spelarna skött sin sommar träning på egen hand mycket bra. Läget i truppen just nu måndag den 27/7 
är att Hugo, Ted, Koffe, Eric just nu har lite små skador som gjort att dem inte spelat sista matchen mot 
Dalby hemma.  

Plus att ett par andra spelare var borta av andra anledningar. Agge skulle åkt till USA för studior, men 
som läget är just nu så vet vi inte när han åker, och klart vi är glada för det i VAIF att vi kan ha han var så 
länge som möjligt i laget. En vecka kvar till premiären hemma mot Vellinge på lördag 14.00, och det är 
klart att man är lite orolig var vi står och hur vi skall klara av Div. 3 spel då det inte varit optimalt  dessa 
veckor. Vi har spelat 2 träningsmatcher mot Klagshamn (0-3) och nu senast mot Dalby (1-2) hemma som 
vi båda har förlorat efter mindre bra prestationen från oss.  

Vi har bjudit på för många mål efter enkla misstag från oss, vårt spel framåt har inte varit så bra som vi 
önskat, skapat alldeles för lite målchanser, vårt passningsspel måste bli bättre och snabbare, och vi 
måste bli mycket mer kompakta i laget så vi gör det svårare för våra motståndare att spela förbi oss. 
Andra halvleken mot Dalby ät väl den bästa av dem 4 vi spelat där vi spelade rakare och skapade fler 
målchanser än mot Klagshamn förra helgen.  

Nu har vi tre träningar denna vecka att jobba på med laget, så får vi se hur startelvan ser ut till lördag. Om 
vi sedan gjort rätt eller fel när det gäller planeringen av matcher som flyttats och annat återstår att se i 
oktober. 
Då är vi igång igen känns härligt och mer och mer fotboll och förhoppningar finns i höst att se fotbollen 
live till sist. 

Hörs på fredag/Staffan 
PS! Match ikväll på Svalebo U 15-Lunds BK KL. 19.00. Träningsmatch. 


