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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag den 23 november och plötsligt närmar sig Första Advent med ljus i våra hem som lyser upp så 
härligt!  
 
Julskyltnings söndag den 2 december och då går undertecknad igång till 100 % på försäljning av 
Folkspels produkter med Bingolotter, Sverigelotter resterande Julkalendrar och denna söndag är det 
tjejerna i F 06/07 med deras ledare Charlotta Bjerström i spetsen som säljer i byn och årets stånd finns 
vid Colorama vid puben som vårt försäljningsställe. Besök detta och köp av tjejerna! 
 
Romelecupen 2019. 
Som vi slitet med att få in de sista 25 till 30 lagen och vi har gjort det tillsammans och nu vågar 
undertecknad skriva att vi kommer att lyckas med detta till slut. 
233 lag anmälda och fullt i alla åldersklasserna som spelar serielöst (144 lag) med 15 reservlag på 
väntelistan. 
I åldersklasserna som spelar i tävlingsklass saknas nu 1 lag i P 03, 1 lag i P 04, 2 lag i F 05 samt 
1 lag i F 06 och 5 lag totalt!  
Dessa 5 lag ska vi få tag på till slut om vi så ska köra hit dessa. 
 
Klar vinnare av alla arrangörer som spelas med Futsal regler och på plastgolv är Veberöds AIF denna 
höst/vinter! 
Vi kommer som undertecknad önskade och också ett mål att stoppa att antal anmälda lag ska sjunka 
varje år.  
200 lag i 2018 års turnering kommer att bli uppåt 230 lag till spel 2019! 
 
Möte i Romelecupkommittèn i tisdags och nya ansikten för undertecknad alltid bra med nytt folk in i 
gruppen och enbart kvinnor! 
Kommer lite nyheter till Romelecupen 2019 både med musik, administration mm, presenteras efter 
nyår! 
 
Cuper varje helg i november och samtliga med färre lag än tidigare år. 
Vinnare i höst/vinter är efter ha backat i flera år Skånecupen i Malmö som MFF arrangerar med ett helt 
nytt upplägg sen ett par år tillbaka och förändringar även i år. 
 
Nästan 500 lag anmälda och spela i princip 4 olika former med sarg för de yngsta, Futsal på plastgolv i 
Baltiska hallen för vissa yngre åldersklasser och från 13 år och uppåt 7 manna på konstgräs. 
Den sistnämnda spelformen har exploderat i antal lag och MFF tvingas flytta ut spel till Bunkeflo bl.a. 
 
VAIF med 1 lag förra året vissa år inget lag alls från vår förening, idag 8 lag anmälda från Veberöds AIF. 
1 lag P 14, 1 lag P 13, 1 lag P 11, 3 lag P 10 samt 2 lag P 9.  
 
Inga tjejlag? Varför? 
Finns fortfarande platser lediga i följande tjejklasser.  
Födda 11, födda 10, födda 09, födda 05 samt födda 04. 
Anmälningstidpunkten går ut 4 december. 
Se MFF:s hemsida under Skånecupen. 
 
Viffecupen i Vellinge med sarg spel finns platser kvar i F 07, F 10, F 11, P 07, P 11.  
Hade varit intressant om något lag till än bara P 10 med 2 lag hade velat anmäla sig och prova sarg 
spel. 
Kan vara framtidens inomhusspel. 
Anmälningstiden går ut 20 december. 
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Tomelilla IF spelar division 3 2019.  
Undertecknad hade med detta scenario inför kvalet att spela in i kaklet för de senaste åren har någon 
extra plats till division 3 delats ut. 
Sammanslagning av ett par lag i Norra Sverige och då tog Tomelilla IF med 6 poäng och plus 5 mål den 
bästa andra platsen av 12 kvalgrupper. 
SvFF Representantskapsmötet i Stockholm i tisdags underkände serieindelningen av division 3 
serierna, ett mycket ovanlig åtgärd och Förbundsstyrelsen fick nu detta ärende i knäet.  
Tror ej detta kommer att påverka serierna i Södra Sverige.  
 
Ett helt nytt förslag på hur division 3 serierna ska formeras inför 2020 ska presenteras 
på Representantsskapsmötet i november 2019. Idag alldeles för dyrt för Norrlandslagen. 
 
Ha en bra helg alla och snart är det Första Advent! 
Hälsar Staffan 
 
PS! Lite texter från inomhuscuper och träningsturnering kommer nästa vecka! 
 


