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 Staffans sammanfattning vecka 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Årets första veckorapport och strax är alla helger över och röda dagar stup i ett, skönt med en vecka 
som är normal igen måndag 8 januari och strax är fotbollen igång i småklubbsvärlden. 
 
Återstår drygt 100 arbetsdagar innan undertecknad "muckar ut" från Skatteverket. Skönt på många sätt 
men naturligtvis också ett farväl till många arbetskamrater som funnits vid kaffebordet genom åren. 
 
Britta 65 år om ett par veckor och om Britta glömt detta kom en påminnelse från PRO i Blentarp i 
veckan där Britta bland annat blev inbjuden till boulespel om tisdagar och bingo på torsdagar och så 
avslutades med att alla vardagar från måndag till fredag var det gratis att pumpa sin rullator vi kunde 
inte låta bli att skratta hejdlöst åt en sådan allvarlig sak, men hoppades slippa detta på många år. 
 
Nu är anmälningar till seriespel i full gång och undertecknad fått en del frågor från er och svar kommer i 
nästa vecka då Skånebolls anställda återvänder från julledighet så ha tålamod mina vänner.    
 
Flesta frågor handlar om lag som anmäler en åldersklass upp och om de är i händerna på hur lag i 
dessa åldersklasser anmält sina lag? 
 
Seniortruppen i uppstartsträff lördagen den 13 januari med träning och samkväm. 
Spel i Nils Holgersson cupen 19 januari i Skurup. 
Veberöds AIF - Klagstorps IF 
Fre. 19/1 18:00 
Veberöds AIF - Smedstorps IF 
Fre. 19/1 19:25 
Bosniska FK Behar - Veberöds AIF 
Fre. 19/1 20:55 
 
Lördagen 3 februari årets första träningsmatch utomhus mot Janstorps AIF kl. 12.30 på Svalebo 
konstgräs. 
Måndag 5 februari spelordningsmöte i klubblokalen i Tågarp (av alla ställen) och matcherna i division 4 
och alla tre serierna ska sättas. 
 
Ungdomsfotboll. 
15 januari sista dagen för anmälan till DM och födda 02 och 04 som gäller. 3 matcher i gruppspel först. 
31 januari alla ungdomsserier ska var anmälda skicka till Eva några dagar tidigare. 
 
Lördag 20 januari drar Romelecupen igång med F 09 som första åldersklass och sen rullar turneringen 
under 4 helger som vanligt med stor finaldag söndagen 11 februari. 
När vi skriver 11 februari kl. 17.30 och match 325 spelas och finalen i åldersklassen P 02 är 
Romelecupen slut för i år. 
 
Blandat fotboll. 
Så får vi redan den första dagen på 2018 ett kvitto på den duktiga ungdomsverksamheten som finns i 
föreningen när Per Ågren från MFF och chef för Skånecupen ringer för att delge ledarna kring P 09 att 
VAIF:s lag tagits ut för en uppvisningsmatch inne i Baltiska hallen under finalspelet där och för sin fina 
prestation under gruppspelet. Matchen spelas 6 januari kl. 11.20. 
Grattis till ledarna Henrik, Jesper samt Joakim och naturligtvis till killarna i laget. 
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Spel med sarg och läs Jespers text nedan från gruppspelet tidigare i förra veckan.  
 
Skånecupen P 09.  
I mellandagarna så styrde vi in siktet på Malmö och Skånecupen. Vi la oss i vår egen åldersgrupp,  
grupp-svår.  
 
Skånecupen hade anammat fotbollsförbundets nya regler så matcherna spelade med sarg och 
retreatline. Överlag så var det positivt att spela med sarg inomhus, gick väldigt fort, väldigt få 
avblåsningar. 
Minus var den stora skaderisken med sarg.  
 
VAIF vs Trelleborg FC 2-2. 
Som alltid tuffa matcher mellan oss, högt tempo och fin tekniks fotboll från båda håll. 
 
VAIF vs Lilla Torg 4-0. 
Vi sätter full fart från början med hög press på motståndarna och killarna visar upp en fantastisk fin 
fotboll.  
 
VAIF vs LB07 4-1. 
LB07 hade stor hejaklack inne i baltiskahallen. Det var ett väldigt högt tempo under dom första 
minuterna med fysiskt spel från båda sidor, sen tar VAIF tag i spelat och verkligen rullar boll och 
fullständigt kör över LB07 med fina kombinationer till publikens jubel. 
 
F 17 Södra Sandby IF-Veberöds AIF upphör med sitt samarbete och tjejerna från vår förening skrivs 
nu över på Södra Sandby IF och spel 2018 i laget med namnet Team Sandby IF och spel i division 4 
Södra. 
Undertecknad tackar nu Thomas Igelström för alla matchreferat de senaste åren, men nu upphör dessa. 
 
Kvar av samarbetsföreningar blir då F 16 med Blentarps BK samt F 14 med Harlösa IF. 
 
En ny åldersklass i knatte för första gången under mina 25 år i föreningen och spel Boll och Lekskola för 
flickor och pojkar födda 2014 ska sjösättas.  
Ska bli spännande att följa 4 åringar och hoppas redan i slutet av januari ha 3 namn på ledare till denna 
verksamhet. 
 
Söker däremot febrilt efter ledare för åldersklassen födda 2013, finns inget namn i dag.   
 
Lite från MFF måste med i detta utskick haha. 
Oscar Lewicki en klok påg skriver kontrakt med MFF fram till och med 2020 i avvaktan på bättre bud 
än de han fick efter denna säsong, naturligtvis bättre betalt i danska Bröndby IF med artistskatt som inte 
som i Sverige är begränsad till 3 år, men Bröndby med ett publiksnitt under 7 000 hur kul är detta? 
 
Is i magen och förhoppningar om ett bättre klubbyte väljer Oscar MFF, tack för detta Oscar. 
 
Stor omsättning i MFF men med 7 kontrakt som löpt ut är detta ej överraskande för någon, ersättare 
kommer det sista namnet ej kontrakterad ännu. 
Anders Christiansen förlänger kontraktet med 4 år, må Gud förbjuda att han säljs i detta januari 
fönster. 
Markus Rosenberg förlänger med ett år, mer av en spelare med status nivå och oerhört populär i MFF. 
Nyförvärv. 
Egzon Binaku från BK Häcken. 
Arnór Ingvi Traustason från SK Rapid Wien mest känd som spelare i IFK Norrköping guldåret.  
Eric Larsson från GIF Sundsvall. 
 
Lämnar MFF. 
Erdal Rakip Benfica, rankad 10-15 lag i Europa och mer farhågor att Erdal fastnar på bänken, 
undertecknad hoppas att mina farhågor är överdrivna. 
Jo Inge Berget lämnar också MFF tillsammans med Magnus Wolff Eikrem och båda norrmännen ska 
vi minnas som två härliga individer var och en på sitt sätt. 
Anton Tinnerholm kan man fortfarande fälla krokodiltårar över Antons försvinnande från MFF, en 
underbar kille med en fighter inställning som många borde ta med sig. 
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Alla årskorten på Norra Stå slutsålda 3 000 sådana och över 9 000 årskort sålda totalt (2017 12 825) 
och fler sålda i år än vid samma tidpunkt 2017. Det blir bra tryck även i år när Allsvenskan startar. 
 
Nu kommer trettonhelgen och sen är vi tillbaka till den vanliga veckan igen med skolstart jobb för många 
mån-fre och strax är all fotboll i den stora småklubbsvärlden igång igen och detta tackar undertecknad 
för. 
 
Ha en bra helg alla! 
 
Hälsar Staffan 
 


