Staffans inför helgen 9-11 oktober

Fredag 9 november och fotbollen på lågvarv. Lite spel i inomhuscuper bl.a.
i Skurup och Gåsacupen med 7 mannaspel på konstgräs. Läs referat nedan.
Börjar med en STOR nyhet som landade i mailboxen under torsdagen avsändare Stefan Persson.
VAIF har beslutat att satsa vidare på våra ungdomar och har därför anställt Bengt Månsson som
Ungdomsansvarig samt U-19 tränare (J-lag).
Bengt kommer närmast från Hyllie IK där han var ungdomsansvarig samt A-tränare. Han har
dessförinnan bl. a byggt upp ungdomssektionen i Kvarnby och i FC Rosengård.
Han arbetar även som kursinstruktör för Skånes FF sedan 1986.
Bengt kommer att närvara och presenteras på vårt ledarmöte den 15 november.
Vi hälsar Bengt hjärtligt välkommen till Veberöds AIF!
Ett av det mest spännande projekt som undertecknad (Staffan) varit med om under mina 25 år i
Veberöds AIF!
Beslut i tävlingsstyrelsen på Skåneboll om 8 åringar 2019.
Skånes FFs styrelse har beslutat att vi from 2020 ska arrangera serieverksamhet för 8 åringar (5 mot 5).
Formerna för detta seriespel har de dock inte fattat några beslut om, antingen sammandrag eller match
varje vecka.
Detta blir sannolikhet en fråga för ledningsgruppen under 2019 och frågan om detta ska vara ett
komplement till föreningscuper eller om vi ska ha ensamrätt är inte heller klar.
Romelecupen 2019.
Just nu naturligtvis att knyta ihop Romelecupen 2019, men 3 veckor kvar av anmälningstiden.
211 lag anmälda, men av dessa 211 lag får inte alla plats och redan nu 12 lag på väntelistan.
Jessica G som är arkitekten bakom spelplanen kan inte "stoppa in" fler yngre lag för nu finns det bara
sena speltider kvar och dessa tider är ej lämpliga för de yngre lagen.
Avvaktar beslut om P 02 klassen ska strykas 1 lag till som anmäldes igår torsdag.
Låter nu alla åldersklasser vara öppna och vi har hela november månad för att jobba in minst 8 lag i
respektive tävlingsklass.
Saknas nu 18 lag i tävlingsklasserna P 02-P 06 samt F 03-F 06 och
7 lag i serielösa åldersklasserna P 07-P 12 samt F 07, F 09, F 10/F 11 och här har flera åldersklasser
redan utökats med 4 och även 8 lag redan.
Statusläget 9 november.
P 02. 4 lag. Saknas 4 lag.
P 03. 5 lag. Saknas 3 lag. .
P 04. 4 lag. Saknas 4 lag.
P 05. 12 lag. 1 lag på väntelistan.
P 06. 16 lag. 2 lag på väntelistan.
P 07. 20 lag. 1 lag på väntelistan.
P 08. 21 lag. Saknas 3 lag.
P 09. 19 lag. Saknas.1 lag.
P 10. 24 lag. 2 lag på väntelistan.
P 11. 16 lag. 6 lag på väntelistan.
P 12. 12 lag. Fullt.

F 04. 8 lag. Fullt
F 05. 4 lag. Saknas 4 lag.
F 06. 9 lag. Saknas 3 lag. Kan spelas med 8 lag.
F 07. 12 lag. Fullt.
F 09. 8 lag. Fullt.
F 10/11. 5 lag. Saknas 3 lag.
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Hur mår Futsal kan man tillspetsad fråga sig?
Det är väl som att svära i kyrkan och i detta läge skriva vad undertecknad tycker haha.
Frågor du Skåneboll så slår nog dessa sig om bröstet när man i höst fått igång en Regional serie med 8
lag, men drar man då slutsatsen att det nu börjar vända och Futsal blir mer och mer omtyckt har man
dragit alldeles för snabba slutsatser då det snarare är färre och färre lag som spelar Futsal.
Som seniorfotboll och Futsal är i det närmsta "död" och snart inga seniorturneringar i denna spelform.
7 manna och konstgräs är det som gäller.
Helt slut med seniorfotboll i Baltiska hallen och Skånecupen som MFF arrangerar.
MFF som arrangerar Skånecupen med över 400 ungdomslag förändrar cupen helt har redan gjort detta
2017 med spel på konstgräs och 7 manna i alla tävlingsklasser och flyttat ut bl.a. till Bunkeflo för att hitta
planer för detta.
Ett spännande upplägg denna höst/vinter står Vellinge IF för som arrangerar Viffecupen 2019 från födda
2006-2012 och som för första gången kommer att spelas med sarg i en hall som Svalebo och detta har
väckt stort intresse redan.
P 10 ska dit men det finns platser kvar i de flesta åldersklasser fortfarande!
Lite tillspetsat skriver arrangören citat" Alltså ingen Futsal utan fotboll som alla älskar den" slut citat.
Kommer sarg tillbaka till Romelecupen igen kan man fråga sig och svaret är väl att ingen vet vad som
händer i framtiden?
Tackar alla som detta år hjälpt till att få lag till Romelecupen 2019 ingen nämnd ingen glömd.
Just nu har vi ledare som ringer runt till lag för att fylla våra tävlingsklasser och under mina 25 år i
Romelecupen har inte så mycket arbete lagts ner för att locka lag hit som till 2019!
Vi kommer att bryta den nedåtgående antalet anmälda lag till 2019 och i år 2018 spelade det exakt 200
lag i Romelecupen, vi kommer att bli fler 2019 med mycket stor sannolikhet!
Vad som avgör detta är om alla åldersklasser i tävlingsform kommer till start?
Kom ner och titta på träningsturneringen för pojkar födda 08 lika med P 10 när de bästa lagen i
Södra Sverige finns på plats!
Trevlig helg alla/Staffan
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