Staffans veckorpport vecka 01

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Ursäkta förseningen, helgen har varit tuff för Britta och då också för vår familj.
God fortsättning på det nya året 2019 och årets första veckorapport och nu börjar "maskineriet" att rulla
igång direkt. Skånecupen snart färdigspelad och nu gäller det att anmäla era lag till seriespel och DM.
DM för flickor och pojkar födda 03 11 manna samt födda 05 och 9 manna spel.
DM sista dag att anmäla 15 januari.
Seriespel senast 31 januari.
Anmälan till DM och seriespel lämnas till Eva på kansliet (vänta ej till sista dagen).
Träningsmatcher lämnas till undertecknad och har redan kommit in sådana.
En önskan från undertecknad är att föreningen spelar i Sydvästra zonen den allra största och flera
serier i Svår, Medel eller Lätt.
Sydöstra zonen i höstas ändrade undertecknad 70 % av alla lagda hemmamatcher med sena återbud
om torsdagar och fredagar ingen framförhållning och nonchalant ska skrivas att 90 % av de ändrade
matcherna stod våra motstånd för.
Svårt för undertecknad svårt för Eva och än värre för domaransvarig Camilla Munthe.
Ni anmäler där ni vill spela mer en önskan från undertecknad.
Nationella spelformer i Sverige.
Tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll, fastställdes av SvFF:s Representantskap den 20
november 2018 och träder i kraft den 1 januari 2019. Match inom barn- och ungdomsfotbollen ska
genomföras enligt fastställda spelformer i SvFF spelregler och tävlingsbestämmelser för barn- och
ungdomsfotboll. Spelformerna är 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 samt 11 mot 11.
Foldrar för spelformerna, planstorlekar och anläggning/material finns på https://fogis.se/barnungdom/nya-nationella-spelformer.
Spelformsmatris för spelåret 2019
Födelseår

Ålder

Kategori

Spelform

Planyta

Speltid

Boll

Målstorlek

2013

6

Barn

3 mot 3

15x10-12 m

4x3 min

3

1,6x1,15 m

2012

7

Barn

3 mot 3

15x10-12 m

4x3 min

3

1,6x1,15 m

2011

8

Barn

5 mot 5

30x15-20 m

3x15 min

3

3x2 m

2010

9

Barn

5 mot 5

30x15-20 m

3x15 min

3

5m

5+4 st

2009

10

Barn

7 mot 7

50x30 m

3x20 min

4

5x2 m

7+4 st

2008

11

Barn

7 mot 7

50x30 m

3x20 min

4

5x2 m

7+4 st

2007

12

Barn

7 mot 7

55x35 m

3x20 min

5

5x2 m

7+4 st

2006

13

Ungdom

9 mot 9

65x50 m

3x25 min

5

5x2 m

9+4 st

2005

14

Ungdom

9 mot 9

72x55 m

3x25 min

5

32x2, 44 m

9+4 st

2004

15

Ungdom

11 mot 11

100x60 m

2x40 min

5

32x2, 44 m

11x3 st

2003

16

Ungdom

11 mot 11

100x60 m

2x45 min

5

32x2, 44 m

11x3 st

2002

17

Ungdom

11 mot 11

100x60 m

2x45 min

5

32x2, 44 m

11x3 st

Rek.spelare

Domarutbildning inför Romelecupen.
Klubbstugan söndagen den 13/1, kl. 16-19.
Utbildare Håkan Persson, Hasse Karlsson samt koordinator Camilla Munthe.
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Slutresultatet av Bingolottoförsäljning till Uppesittarkvällen samt Nyårsbingo.
En fantastisk försäljning i december månad är över och rekorden står i kö efter en försäljning som har
varit av bästa märke och vi har bemannat Konsum och ICA med över 130 timmar!
Alla rekord är slagna utom ett Sverigelotten Jul 2016 (saknades 58 sålda Sverigelotter detta år). och
omsättning på alla sålda produkter strax under 190 000 kr! Fantastiskt!
Produkter.
X5 Ny bingolott och alla 10 lotter såldes.
Julkalender 946 sålda.
Dubbel bingolott. 211 sålda.
Enkel bingolott. 825 sålda.
Sverigelotten Jul. 748 sålda.
Enkel bingolott Nyår. 169 sålda.
Dubbel bingolott Nyår. 18 sålda.

2 500 kr Rekord!
94 600 kr Rekord!
21 100 kr Rekord!
41 250 kr Rekord!
18 700 kr
Rekord 2016 med 806 sålda.
8 450 kr Rekord!
1 800 kr Rekord!

Viktiga datum i januari.
7/1 Styrelsemöte i klubbstugan.
13/1 Domarutbildning inför Romelecupen kl. 16.00-19.00 i klubbstugan.
14/1 Falk styrelsemöte i klubbstugan.
17/1 Startar seniorträningen.
17/1 Årsmöte i klubbstugan.
19/1 Släpps biljetterna till Chelsea FC borta. Kl. 10.00 i restaurang 1910. Säkrast för att få biljetter bör
man börja köa ca 02.00.
Lycka till mina ungdomar som har flyg och hotell klara! Ta med tältsäng till Stadion haha. Varken vågar
eller kan åka med själv.
28/1 Släpps biljetterna till hemmamatchen mot Chelsea FC för årskortsinnehavare. Undertecknas tackar
och bockar!
31/1 Släpps biljetter till allmänheten. Lycka till Martin Wanegårdh med familj. Veberöds största Chelsea
fans.

Sammanfattning från ledare och alla lagen som ¨spelat i Skånecupen i Malmö.
P 04 I Skånecupen. Henrik Boman.
Matchen mot Harlösa/GOF/Löberöd blev spelmässigt ingen höjdare, men ledde till seger. Får skylla på
att det var tidigt på morgonen och killarna var sömniga 😊… Därefter match mot MFF 1. Vårt fokus fick
bli på att sätta försvarsspelet eftersom vi mötte ett mycket bollskickligt lag och baserat på hur vi spelade
i öppningsmatchen. Killarna visade bra inställning och jobbade tillsammans. Detta kombinerat med bra
målvaktsspel ledde till ”en inte alltför stor förlust” och matchen slutade 4-0. I sista gruppspelsmatchen
mot FC Trelleborg visade vi stundtals upp bättre rörlighet än de första matcherna. Vann rättvist. Detta
ledde till A-slutspel där vi skulle ställas mot gruppvinnarna Olympic. Efter 3.5h väntan (!) var det dags.
Vi får inte den inledning som vi hoppats på och som vi behövt mot detta duktiga lag. Vi reducerar dock
halvvägs in i matchen och har ytterligare bra chanser. Istället gör Olympic ytterligare mål och matchen
är förlorad. Det slutade med 6-1 förlust.
P 05 I Skånecupen. Andreas Nilsson.
Vi spelade med ett lag i Skånecupen idag, många bra lag med, till största del Malmölag.
Med två segrar (mot Rosengård 1917 och BK Olympic) och en förlust (mot FC Trelleborg) i gruppspelet
vann vi gruppen.
Därefter lång väntan och lite svårt att tagga till ordentligt blev vi utslagna i första slutspelsmatchen av
Kvarnby IK.
Ändå riktigt nöjd då vi inte mött så här bra motstånd på länge. ¨
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P 08 i Skånecupen. Jim Gustafsson.
Vi spelade med 3 lag, ett lag i lätt och 2 lag i svår indelning. Nio matcher totalt där vi vann 3 matcher,
spelade 2 oavgjorda och förlorade 4 stycken. Överlag bra spel på två av lagen där vi för de flesta
matcher och har stort bollinnehav. Ett lag fick inte riktigt till det den här dagen men vi tar nya tag till
Romelecupen.
P 07.
Vi ställde också ett lag på banan i P 07 svår där vi mötte Husie, LB07 och MFF. Mot de 2 första lagen
förlorar vi med uddamålet men dominerar båda matcherna, både med överlägset flest målchanser och
enormt bollinnehav. Mot MFF i sista fick vi det mer kämpigt mot deras 07 lag. Vi tar ledningen med 1-0
och håller uppe spelet i 7 minuter, de sista 7 minuter är vi fullständigt utspelade och fick en ordentlig
fotbollslektion.
P 09 i Skånecupen. Jesper Eurenius.
Idag åkte P 09 in till Malmö för den anrika cupen Skånecupen, vi hade lite att bevisa då vi i P 09 fick
spela uppvisningsmatchen på finaldagen.
Detta år ställde vi upp med tre lag. Vi spelade totalt 9 matcher och det var fullfart på killarna från början
och den STORA hejaklacken från byn. Veberöd visade upp en fantastisk och framåtlutande fotboll.
VAIF åker hem till byn med 0 förluster och med en målskillnad på 36-4. Sjukt imponerande!
Nu laddar vi inför 2019,
Gott nytt år önskar P 09!
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