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Staffans veckorapport vecka 1 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
God fortsättning alla, 
 
Skriver 2021 och försöker glömma 2020 så fort som möjligt, ett djävla dåligt år. 
 
Hoppas att det någon gång detta år höra att pandemin är på väg att försvinna och att vaccineringen är i 
full gång och att livet kan återgå till det vanliga. 
 
Kommer att njuta av att träffa människor igen, se en fotbollsmatch live, ta en fika och många andra 
småsaker som man aldrig funderat över man har bara gjort det. 
 
Alla helger  är över och ett normalt år hade undertecknat laddat för Romelecupen naturligtvis. 
 
Dock en intensiv månad med att anmäla alla ungdomslag i föreningen till seriespel senast sista januari 
men först och främst att anmäla till DM senast 15 januari. 
Killar och tjejer födda 05 samt 07 och 9 mot 9. 
 
DM juniorer födda 02 eller senare. 
 
Ja på måndag startar träningen upp för både dam o herr. Härligt! 
 
En hel del av föreningens ungdomslag också i träningsstart denna vecka. 
Däremot inte alla  lag  som börjar nu. 
8 max i en grupp och samma grupp alla träningspassen gör det naturligtvis svårt för de trupper som är 
stora och Jim med U 16 och nästan 30 i truppen avvaktar med deras träningsstart. 
Nya direktiv är aviserade den 24 januari. 
 
Undertecknad har alltid något att oroa sig för ligger i undertecknads psyke. 
 
Just nu när tränare för U 19 ej är löst (ingen svarar på min fråga om detta för stunden) när träningen ska 
starta och ett stort misslyckande av föreningen om frågan ej löses inom snar framtid. 
Svårt att veta om det som sprids är en lögn, sanning eller endast ett rykte och när ingen svarar på 
frågan om tränare är löst eller nästan löst blir det än svårare att veta.  
 
Illavarslande rykte gör gällande att laget kanske spricker och att delar av truppen flyttas upp till 
seniorträning och resten "försvinner". 
 
Undertecknad vill inte tro på dessa rykten och ett gigantiskt "självmål" om detta skulle ske. 
En trupp som funnits sen 6 åldern ska spela U 19 2021  inget annat gäller enligt undertecknad. 
Finns inga kandidater som tackat ja får föreningens nya fotbolls koordinator Jonas Stridsberg träna 
laget.  
Jonas arbetsuppgifter får göras om enligt undertecknad. 
 
Ett lag som i 2 år spelat mot äldre killar  gjort det fantastiskt bra och är värda möjligheten att spela i 
division 2 2021  mot jämnåriga killar. 
 
Dam laget i division 3 och här kommer MFF till Romelevallen i år, hoppas att publik släpps in vid den 
tidpunkten och ett nytt publikrekord väntar för Damfotbollen i Veberöds AIF. 
 
Lottning för både herr o dam är på gång i nära framtid. 
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Serieanmälan som alla år spela i Sydvästra zonen och anmäla lag i Svår grupp, 
Medel grupp eller Lätt grupp. 
 
Anmäla laget till Skåneserien om truppen är så bra att förutsättningar för spel mot de bästa lagen i 
Skåne finns. 
 
Gör det i närtid för att underlätta Evas arbete! 
 
De första anmälningar har inkommit till kansliet. 
 
IF Löddes knatteserie 
Anmälan senare i februari men fundera gärna redan nu på vilka lag som ska anmälas och också antalet 
lag i respektive åldersklass. 
 
Peter Joelsson ansvarig för Lödes knatteserie gjorde en heroisk insats 2020 för att få igång serier. 
Många lag som anmälde P 8 till Skånebolls serier, lag som hoppade av sent, lag som hoppade på sent, 
lag som ej ville/kunde arrangera spel på hemmaplan.  
 
Ett betydligt fler lag som anmäldes till höstens spel och undertecknad hoppas att föreningen fortsätter 
stötta IF Löddes knatteserie som de skött på ett alldeles utmärkt sätt i minst 20 år. 
 
Problemet om fler lag anmäler till Skåneboll och deras 8 års serier är att de slutar i Lödde och 7 års 
serier försvinner. 
Hoppas på ett rekord antal lag från Veberöds AIF till IF Löddes knatteserie 2021! 
 
Gäller i år både för killar och tjejer födda 13 och 14. Anmäl många lag! 
 
Till sist önskar undertecknad att alla infoansvariga uppdaterar kalendern på hemsidan med 
träningsstart, möte mm. 
Lättare för undertecknad att följa lagen med denna information. 
 
Hörs igen i nästa vecka. 
 
Hälsar Staffan 
 


