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 Staffans sammanfattning inför helgen 6 – 8 oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Första helgen i oktober nästan och med glädje konstaterar undertecknad att Herrar A spelat färdigt i 
tävlingssammanhang denna säsong. Träningsuppehåll tre veckor. 

Division 4 spel även 2018 och vi kan följa kvalet på håll. Janstorps AIF vann borta i onsdags mot Sjöbo 
IF med 3-2 och retur nu på lördag och vinnaren ställs mot Hanaskogs IS som kommer att bli ett 
tufft motstånd för vilket lag av dessa två som går vidare. Bra form den senaste tiden och rätt övertygad 
på att Hanaskogs IS klarar av detta kval i ett dubbelmöte. 

Redan klart med ny tränare i Daniel Lindgren mest känd för oss "gamlingar" som Daniel Jönsson. 
Förde upp BK Flagg i division 3 och nu senast i IFK Trelleborg också i division 3. Enligt undertecknad 
har föreningen fått ett kanonnamn hit till Veberöds AIF och Daniel startar den 1 november. 

Läs på hemsidan om honom www.vaif.se eller en större intervju på www.fotbollskane.se 

Spännande namn och träffar sportchefen Lennart Fridh redan denna vecka för planering inför nästa 
säsong. 

Nu gäller det att ha så mycket klart som möjligt när Silly Season startar med frimånaden den 15 
november-15 december.  

Ju mer som är klart ju mindre oro i truppen enligt undertecknad. 

För övriga lag i föreningen så spelar de flesta ungdomslag denna helg sina sista matcher i årets 
seriespel. 

13 till 15 oktober ett halvt dussin uppskjutna eller framflyttade matcher sen stänger vi säsongen. 

23 matcher i helgen 7-8 oktober inräknat alla 8 matcherna i IF Löddes knatteserie och 7 återstår den 
13-15 oktober. 

Knatte 2017. 
Stor final i IF Löddes knatteserie denna helg och 150 lag som spelar ute i Löddeköpinge. 
Våra 4 lag på plats för vardera 2 matcher. 

Knatte 2018. 
Då söker redan Jessica och undertecknad efter ledare till den nya åldersklassen nästa år födda 2013. 
(5 åringar) 

Finns det någon förälder du känner ge oss ett tips eller fråga berörd person själv. 

Föreningen kommer att försöka för första gången köra en Boll och Lekverksamhet för flickor och 
pojkar födda 14 (4 åringar). 

Här bearbetas redan en person med många års i spel för A-laget i VAIF och nu en son född 14. 
Undertecknad förhoppningsfull om ett ja till detta projekt. 
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Söker naturligtvis fler ledare även till denna åldersklass. 

Vinterserier. 
F 13, P 12 samt P 10 i spel antingen i Vellinges IF:s Vinterserie eller nystartad i år och Hyllie IK som 
arrangör. Över 300 lag redan i dessa två vinterserier.  

Kan säkert bli ett par hundra till, då fler och fler föreningar spelar vidare och tränar utomhus hela året. 
Tunt med lag i de inomhuscuper som ska igång i november månad. Ibland har undertecknad en känsla 
av att dessa inomhuscuper försvinner på sikt. 

Romelecupen 2018. 
Undertecknad glad att vi redan har 135 lag anmälda och vi gör vad vi kan för att nå ca 200 till 220 lag, 
men ser samtidigt att 3 till 4 åldersklasser som ej kommer att spelas om inget oväntat händer inom det 
närmsta.   

SUP 
Kan ej påstå att mina kunskaper om detta är speciellt stora och om de förslag som undertecknad 
beskrev förra veckan är tagna i sten eller rekommendationer? 

Vi får se vad som kommer ut från Svenska Fotbollsförbundet Representantskap den 1 december? 

Hela projektet går ut på att utveckla tekniken på våra ungdomsspelare genom att spela med färre 
spelare och på mindre ytor (flera kontakter med boll), finns tydligen mätningar från UEFA att våra U 17 
U 19 spelare i Landslagen i Sverige har en sämre teknik än de flesta spelare ute i Europa. 

Landslaget 
Är det fler än undertecknad som har tappat något av intresset att följa Svenska Landslaget i VM eller 
EM kval? På fika stunder har vi diskuterat detta och för många har det större betydelsen hur mitt 
favoritlag i Allsvenskan presterar än hur det går för Landslaget. Mindre nationalism? Zlatan borta? 

Luxemburg på lördag kl. 17.00 på Friends och tisdag borta mot Holland. Kittlar detta oss? 

MFF 
Oerhört tråkigt med de sista/senaste händelserna i truppen och en stor besvikelse på Norra Stå och där 
finns det inga tveksamheter, spelaren har spelat sin sista match för MFF. Vad gör MFF? Köpt för 13 
miljoner plus ett saftigt sign on bonus till spelaren. 

Ja detta har tagit bort en stor del av glädjen att snart få kalla sig Svenska Mästare snart och köpa den 
nya matchtröjan med 2 stjärnor på bröstet. 

Tobias Karlsson och Torns IF. 
Två matcher kvar i division 2 Östra och Torns IF i serieledning med 1 poäng före Lunds BK samt 
Hässleholms IF. 

Hemma i helgen mot Vimmerby IF och avslutar borta mot Lindsdals IF. Sen kan en "liten" förening ute i 
Stångby spela i division 1 2018. 

Sen går rykten att Stångbys IP ej är godkänd för division 1 spel? 

Först ska dock Torns IF ta sig dit. Lycka till Tobias! 

Utskick redan idag torsdag och inga laguppställningar att invänta och hoppas på ett stort antal referat 
denna helg precis som tidigare och en bra helg alla. 

Hälsar Staffan 

 

 


