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 Staffans sammanfattning vecka 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
En dryg vecka in i december och allt kring julen ökas upp för varje dag så även försäljning av  
Folkspels produkter haha. 
 
Julskyltning plus Konsum fredag och lördag och allt är i gång. Denna helg som hade fokus på 
Sverigelotten, Julkalender samt Julkuvert och i princip ingen försäljning av Bingolotter ännu.  
 
Kommer nu att redovisa dagsläget jämfört med slutsiffrorna från förra årets försäljning och 
naturligtvis minus rakt över men också ett sätt att se hur försäljningen i princip exploderar de sista 
dagarna innan den 23 december. 
 
                                        8/12 2017                                23/12-2016 
Enkel bingolott  40  827 
Dubbellott  10    88 
Julkalender  120  609 
Sverigelotten ”Jul" 180  809 
 
Julkalendrar ska vara redovisade till Eva senast 13 december och först då jag tar med dessa i 
statistiken, idag har ett par lag redan redovisat och också sålt "rubbet". 
 
Ungdomsledarmötet. 
Trevligt för undertecknad att vara en del av denna träff, många ledare som undertecknad ej hade namn 
på eller kände igen ansiktet.  
 
Niklas Wendel berättade om en tänkt ungdomssektion och något jag saknat i Veberöds AIF genom 
mina 25 år. Själv ungdomsordförande i Kävlinge GIF på slutet av 70 talet. 
 
Idag kommer dessa namn att företräda ungdomssektionen i Niklas Wendel, Malin Andrén Andersson, 
Henrik Boman samt Roger Sjöstedt. 
 
Mycket diskussioner kring alla nya förslag om spelformer för ungdomslag i framtiden mm och precis 
som vi antog togs beslutet på Svenska Representantskap under fredagen. 
 
Det stora problemet som mötet diskuterade var också uppe till diskussion på Svenska och framförallt 
spel 3 mot 3 inte själva spelet som sådant utan 8 matcher på en plan samtidigt med eller utan sarg och 
vem som ska stå för kostnaden av sarger en massa nya mål, fler u-domare mm.  
 
Krävs en mycket kraftig utökning av ungdomsdomare och naturligtvis behöver föreningen fler som 
dömer än idag. 
 
Sett något förlag med 12 minuters matcher i 3 mot 3 och att laget ska få 4 sådana vid varje 
sammankomst tufft alla 7 dagar i veckan att klara detta.  
 
Hur många avbytare till varje match är också en fråga som skapat debatt och 3 mot 3 hur många lag 
ska en förening anmäla om åldersklassen har 20 spelare i träning i föreningen? 
 
Finns nu utlagt på Skånes Fotbolls Förbunds hemsida i den vänstra delen med namnet 
Nya Nationella Spelformer.  
Läs den gärna för här kommer att redovisas nya frågor och svar hela tiden och ett levande dokument. 
 
Anmälning till u-serier har vi inom 10 dagar till föreningen.  
 
Sista anmälningsdag som tidigare år den 31 januari. 
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Herrar A. 
3 träningar kvar i år och sedan vila till vecka 2 2018. 
I dag 18 kontrakt klara och ett knappt handfull återstår att "signa". 
 
Romelecupen 2018 ligger där och väntar med all lottning klar och just nu mailar Jessica G ut alla 
schema kring att besätta alla pass av tävlingsledare och andra funktionärer.  Ligger säkert i år i 
framkant med detta, men bättre tidigt än sent. 
 
Knatte 2018. 
Söker ledare för den nya åldersklassen födda 2013 samt en ny Fotbollsskola med Lek med Bollen 
födda 2014. 
Här har de första tipsen inkommit med Andreas Larsson samt Elin Rosén med son respektive dotter i 
åldersklassen 2014. 
 
Ni som läser dessa rader tar gärna emot namn på föräldrar till barn födda 2013 samt 2014 och som ni 
tror är intresserade av detta härliga uppdrag. 
 
Hörs igen om en vecka på ett ungefär.  /Staffan 
. 
 
 
 


