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 Staffans sammanfattning vecka 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Fredag 25 november och lönehelg och när undertecknad tittar bort mot Nova lyser texten Black Friday 
och med denna text drar julförsäljningen igång och undertecknad närmar sig ej Nova där alla 
parkeringsplatser är full sen kl. 10.00 idag och en djävla röra överallt. 

Fotbollen däremot på lågvarv och nu 10 dagar in i "frimånaden" börjar namnen på övergångar bli fler 
och fler. I vår förening har dock inga nya namn dykt upp i Fogis och först när de finns där publiceras 
namnen i veckobrevet. 

Någon träningsmatch spelas och P 14 in i Vintercupen och match på söndag kl. 14.00 på Svalebo 
konstgräs och match mot Ödåkra IF och på torsdag den  

1 december spelar Herrar A match mot Snogeröds IF kl. 19.30. 

Se alla matcher i helgen. 

lör 09:20     Herrar U, JAIF‐cupen    
Herrar U »  

Janstorps AIF ‐ Veberöds AIF 

lör 10:00     F04/05, Övrig plats    
F04/05 »  

Veberöds AIF ‐  

lör 10:40     Herrar U, JAIF‐cupen    
Herrar U »  

Stehags AIF ‐ Veberöds AIF  

lör 11:40     Herrar U, JAIF‐cupen    
Herrar U »  

Rydsgårds AIF ‐ Veberöds AIF 

sön 08:00     P09, Uppåkra    
P09 »  

Uppåkra cup ‐ Veberöds AIF 

sön 08:00     P09, Uppåkra    
P09 »  

Uppåkra cup ‐ Veberöds AIF 

sön 14:00     P02/03, Svalebo konstgräs    
P02/03 »  

Veberöds AIF ‐ Ödåkra IF  

sön 
15:00     F06/07, S Sandby IP    

F06/07 »  

‐  
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Romelecupen 2017.  

Knappt undertecknad tror på det, men Romelecupen är stängd i alla åldersklasser och inga lag saknas 
helt fantastiskt och 210 lag till sist. 

Än en gång VAIF:s starkaste varumärke, men smakar det så kostar det 18 prisutdelningar i serielöst 
kommer att krävas sin man. 

32 VAIF lag är detta också av en imponerande storlek i antalet anmälda lag. 

Uppesittarkvällen den 23 december och även Julkalender. 

Börjar med julkalender och nu 700 sådana utdelade, men fortfarande 300 färre än förra året då knappt 1 
000 kalendrar utdelade. 

Finns det inga lag mer som kan tänka sig sälja dessa? 

50 kronors överskott per kalender och av dessa 50 kr går 40 kr till lagkassan. Sälj 50 kalendrar i din 
trupp och 2 000 kr till lagkassan. 

Ring eller maila Eva. 

Nu börjar försäljningen ta form inför Uppesittarkvällen den 23 december och i veckan klartecken från 
P 05 som hjälper F 03 med försäljningen. Tack Andreas! 

Första gången på flera år som vi täcker upp både vid Konsum och ICA.  

P 05 tar ICA hela torsdagen och fredag 22-23 december och samma pass för F 03 på Konsum plus 
ytterligare någon dag helgen innan 17-18 december och F 03 på Konsum. 

En vanlig helg ca 50 bingolotter som säljs och Uppesittarkvällen ca 800 sålda sådana + massor av 
Sverigelotten. 

Ansvariga från föreningen Roger Sjöstedt samt Staffan Darfelt.   

Ungdomsserier och dess start 2017. 

VÅRSERIER (12-lags-grupper): inget seriespel spel under cuphelgen 25-28/5   

Omg 1 8-9/4 Omg 2 14-17/4 Omg 3 22-23/4 Omg 4 29/4-1/5 Omg 5 6-7/5 Omg 6 13-14/5 Omg 7 20-
21/5 Omg 8 3-4/6 Omg 9 10-11/6 Omg 10 17-18/6 Omg 11 24-25/6.  

HÖSTSERIER (12-lags-grupper):   

Omg 1* 5-6/8 Omg 2 12-13/8 Omg 3 19-20/8 Omg 4 26-27/8 Omg 5 2-3/9 Omg 6 9-10/9 Omg 7 16-17/9 
Omg 8 23-24/9 Omg 9 30/9-1/10 Omg 10 7-8/10 Omg 11* 14-15/10.  

VÅRSERIER (10-lags-grupper): inget seriespel spel under cuphelgen 25-28/5  

Omg 1 14-17/4 Omg 2 22-23/4 Omg 3 29/4-1/5 Omg 4 6-7/5 Omg 5 13-14/5 Omg 6 20-21/5 Omg 7 3-
4/6 Omg 8 10-11/6 Omg 9 17-18/6.  

Omgångar i kursiv stil utgår vid spel i 8-lags-grupper  
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HÖSTSERIER (10-lags-grupper):   

Omg 1* 12-13/8 Omg 2 19-20/8 Omg 3 26-27/8 Omg 4 2-3/9 Omg 5 9-10/9 Omg 6 16-17/9 Omg 7 23-
24/9 Omg 8 30/9-1/10 Omg 9* 7-8/10.  

Omgångar i kursiv stil utgår vid spel i 8-lags-grupper.  

Notiser. 
Börjar med att länka till en hemsida där Kristoffer Lindfors arbetar i Köpenhamn. Idag mittback i A 
laget och en kille som undertecknad hade glädjen att vara lagledare för i 90/91 laget. klicka på den 
direkt:) www.unisportstore.se    KÖP! 

Välkommen till MFF Magnus Person som ny huvudtränare. På Himmelriket (Fanssidan) pågår en 
omröstning av detta val. 

Med Åge Hareides uttalande en gång om med MFF:s ekonomi handlar vi nu på de översta 
dyraste hyllorna och de bästa vinerna. 

Utifrån detta ställde Himmelriket frågan om valet av Magnus Persson som ny tränare? 

Läser nu att 90 % gett betyget ett köp på den nedersta hyllan och vin som smakar skit. Känn dig än en 
gång välkommen till MFF Magnus.  

Så blev vi plötsligt av med ett lag i division 4 inför säsongen 2017 när Öja FF lämnade in under 
torsdagen och spelarbrist som skäl. 

Återkommer 2018 med start i division 7, än en gång tufft för många fotbollsföreningar i 
småklubbsvärlden.  

Det kommer att bli fler föreningar som tvingas utgå enligt undertecknad. 

Julskyltningssöndag och först advent alltid mysigt och lite mer av ljus i våra hem. 

Ha en skön helg alla så hörs vi om en vecka/Staffan 

  

 

 

 


