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Staffans veckorapport vecka 2 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Andra veckobrevet nu och träningar har börjat känns riktigt kul även om det gäller fullt med restriktioner 
naturligtvis. 
 
Nästa viktiga datum från FHM är den 24 januari och om maxgränsen på 8 personer i en grupp i träning 
kommer att förändras? 
 
Ingen förändring då kan vi börja stryka träningsmatcher i februari månad, tyvärr. 
 
Anmälan till seriespel kommer nu i allt snabbare takt (ca 7 till 8 lag anmälda)  och här ser ni nedan om 
vad som gäller i respektive åldersklass. 
 
Födelseår.         Ålder   Kategori  Spelform  Speltid.                 Bollstorlek. 
Födda 12            9 år      Barn        5 mot 5       3 x 15 minuter.      3. 
Födda 11           10 år     Barn        7 mot 7       3 x 20 minuter.      4. 
Födda 10           11 år     Barn        7 mot 7       3  x 20 minuter.     4.  
Födda 09           12 år     Barn        7 mot 7       3 x 20 minuter.      4. 
Födda 08           13 år     Ungdom 9 mot 9        3 x 25 minuter.      4. 
Födda 07           14 år     Ungdom 9 mot 9        3 x 25 minuter.      5. 
Födda 06           15 år     Ungdom 11 mot 11    2 x 40 minuter.      5. 
Födda 05           16 år     Ungdom 11 mot 11    2 x 45 minuter.      5. 
 
Knatte. 
Inbjudan till IF Löddes knatteserie har skickats ut i helgen av Peter Joelsson och tyvärr  glömt att ändra 
längst upp i inbjudan och felaktigt skrivit födda 12 eller senare vilket är fel ska vara födda 13 och 
senare. 
 
Födda 12 spelar i Skånebolls serier som F och P 9. 
 
Födda 13 anmäler till grupp blå lag som spelat tidigare. 
Födda 14 anmäler till grupp röd  lag som är nybörjare. 
Detta gäller pojkar. 
 
Grupp svart för tjejer födda 13 och 14. Här uppger ni vilken åldersklass laget är. 
Endast en serie men arrangören försöker göra en grupp med födda 13 samt en grupp med födda 14. 
 
All anmälan till Eva på kansliet som samlar ihop dessa och skickar till Lödde. 
 
Starten något senare i år i april med förhoppning att en del restriktioner då försvunnet. 
Alla matcher i Löddes knatteserie är 5 manna. 
Spelas 4 omgångar på våren och 4 på hösten. 
 
Herrar. 
Undertecknad haft kontakt med Tommy och 3 träningar genomförda denna vecka. 
Start i måndags och alla kommer säker ihåg ett fruktansvärt väder med blåst och regn och kallt som 
satan. 
Fick knappt ut hunden för att "kissa" haha. 
Tommy nöjd med hur truppen tog sig an träningen dock. 
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Lite uppfräsning och här har ni nyförvärven. 

Oliver Jönewi född 1991, kommer från Göteborg och spelar Innermittfältare. 
Elias Persson född 2002, kommer från Sjöbo IF och spelar vänsterback, Yttermittfältare. 
Dennis Mazilu född 2004, kommer från Janstorps AIF och spelar på mittfältet. 
Andre Andersson född  2001, kommer från Rydsgård AIF och spelar på mittfältet. 

Förluster. 
Johan Jönsson målvakt till FBK Balkan. 
Hampus Ekdahl målvakt till Blentarps BK. 
Viktor Björk studier i Kalmar i 2 år. Ny klubb ej klar. 
Hugo Lindelöf studier på annan ort. Ny klubb ej klar. 

Damer. 

Jörgen  också nöjd med första veckans träningar mindre nöjd med vädret dock. 

Nästa vecka kommer en uppdatering av nyförvärv, finns fortfarande en 3 till 4 spelare i provträning. 
Intressanta namn alla. 

Ny tränare för U 19 killar klar. 

Här kommer en presentation från Jesper Eurenius. 

I veckan gjorde VAIF klart med ny U 19 tränare   
Jesper Wallin,  25 år och kommer från Bålsta (strax utanför Stockholm) 
Under dagtid så utbildar han sig på Eslövs folkhögskola. 
 
Jespers mål med tränaryrket är att bli ihågkommen och vara en inspirationskälla för framtidens tränare. 
Han har stora ambitioner för laget och ser fram emot att få träffa killarna.  

Ungdom. 

Sista dagen för att anmäla till DM. 
Klara anmälningar. 
U 19 killar. 
F 16 tjejer. 
P 16 killar. 
Inget F o P 14 i spel i DM detta år. 
 
Från nästa vecka kommer ytterligare fler ungdomslag ut till träning. 
Undertecknad tacksam för att ni uppdaterar kalendern med träningsstart mm. 
Tack på förhand. 
 
Slutligen. 
Thorleif Torstensson 1949-2021. 
Under torsdagen passerades siffran 10 000 avlidna i Covid-19 i Sverige.  
En siffra så stor att man inte kan ta in den. 
 
Okända människor för oss alla i princip som avlider, men plötsligt dyker det upp ett namn där 
undertecknad stannar till och i söndags nåddes vi av att kapellmästaren i Thorleifs Thorleif 
Torstensson gått bort i sviterna av Covid-19. 
 
Kan på inget sätt skriva att undertecknad kände Thorleif, men träffat honom ett par gånger på 
Dansgalan i Veberöd. 
 
Speciellt 2015 satt vi i "kassavagnen" och snackade med honom.  
Ödmjuk, enkel kille med mycket humor och berättade om bland annat om Ko bingo i Småland. Härliga 
historier! 
Minns en speciellt när inga av korna ville släppa ifrån sig något och folk inte kunde kryssa på något på 
sina brickor. 
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Till slut fick den lokala arrangören även godkänna när korna urinerade för att få fart på bingospelet 
haha! 
 
Klockan över 02.00 och en sådan historia gjorde att man vaknade till igen full av skratt. 
  
Berättade också hur många motionsspår han sprunget i under alla år på vägarna med  orkesterbussen 
som drog runt i Sverige.  
 
Bra tränad och ändå endast 71 år fick Covid 19 övertaget och en av många alldeles för tidiga 
bortgångar av människor som innan pandemin mådde alldeles förträffligt. 
  
En väldigt speciell röst och vi kommer naturligtvis aldrig glömma låten Gråt inga tårar. 
 
Ja det var väldigt nära att undertecknad fällde en tår när nyheten nådde mig. 
 
Spelade igenom Thorleifs största och mest spelade hits på Youtube och listan. 
1. Gråt inga tårar. Överlägsen vinnare! 
2. Fem röda rosor till dig. 
3. Blue blue moon. 
4. En dag i juni. 
5. Spar dina tårar. 
 
Vila i frid Thorleif och vi som fick förmånen att ha fått träffa dig kommer aldrig att glömma dig. 
 
Slår undertecknad hur mycket undertecknad saknar Dansgalan i Veberöd.  
Hur många sådana som spridit en sådan glädje i byn. 
 
Många härliga minnen från dessa dansgalor, men när Hasse Andersson spelade och en massa 
kvinnor dansade på borden glömmer aldrig undertecknad och åldern på kvinnorna var inte 20 snarare 
40 och äldre. 
Närmre ett religiöst möte kan man inte komma haha. 
 
Inget fel på de killar som tog över arrangemanget av dansgalan 2019, men känslan är dock att det 
gamla konceptet var det bästa och publiken fick Perikles, sina dansband, god mat och dryck och träffas 
en helg varje år och roa sig var enligt undertecknad det bästa konceptet och det folk ville ha.  
 
Hörs igen nästa vecka. 
 
Hälsar Staffan 
  
 


