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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 14 januari och dottern fyller år (grattis Frida). 
 
Träningarna är i full gång. 
Bara att få skriva det gör undertecknad varm inombords. 
Däremot inga nyheter att skriva om utan avvaktar något innan frågan ställs till respektive tränare och 
läget i truppen? 
Ska däremot hälsa Dino Becic välkommen till Veberöds AIF som ny huvudtränare för Damerna och 
välkommen även till VAIF familjen där bland annat undertecknad skickar ut veckobrevet  2 eller 1 gång 
i veckan mest 2 gånger haha som handlar om alla VAIF lagen från senior till de yngsta knattarna och 
rätt ofta lite om MFF som undertecknad följt i 55 år. 
 
Matcher redan i helgen och spel i bland annat Vinterserien. 
 
2 träningsmatcher på lördag för P 13 mot Hässleholm och Kajsa Wanegårdh  dömer båda matcherna. 
Söndag P 14 mot Kristianstad FC som döms av Distriktsdomare. 
 
Vill ni "döpa om" era lag när årets matcher börjar och även träningar. 
Se nedan. 
Födda 06/07 till F eller P 16. 
Födda 08 till F eller P 14. 
Födda 09 till F eller P 13. 
Födda 10 till F eller P 12. 
Födda 11 till F eller P 11. 
Födda 12 till F eller P 10. 
Födda 13 till F eller P 9. 
Födda 14 till F eller P 8. 
Födda 15 till F eller P 7. 
Födda 16 till F eller P 6. 
 
Seriespel. 
Hoppas ni läst igenom texten från Svenska och Skånes Fotbollsförbund. 
Lång text med mycket information! 
 
Läst den 3 till 4 gånger och en nyhet till. 
Flyttar ni upp 1 lag till en högre åldersklass och ni har ytterligare 1 lag i samma åldersklass måste 
båda lagen spela i den högre åldersklassen. 
 



Än en gång man vill stoppa tävlings hets, toppa lag spela Svår och Lätt serie och förlitar sig på vad 
forskningen säger. 
 
Sen tror undertecknad att det finns lika många åsikter om detta som det finns folk som uttrycker sina 
åsikter om ni förstår vad undertecknad menar? 
 
Anmälan DM. 
Herr juniorer födda 03 eller senare. 
F och P 16 födda 06 eller senare. 
F och P 14 födda 08 eller senare. 
Anmälan till kansli@vaif.se 
Senast 31 januari men helst tidigare. 
Idag har Herrar A, herrjuniorer samt F 16 anmält sig till DM. 
 
Anmälan seriespel. 
F och P 9 Födda 13. Inga svårighetsnivåer. 
 
F och P 10 Födda 12. I åldersklassen 10  finns det två nivåer. Lätt samt Medel. 
 
F och P 11 Födda 11. I åldersklassen 11 år finns det två nivåer. Lätt samt Medel. 
 
F och P 12. Födda 10. I åldersklassen 12 år finns det tre nivåer. Lätt-Medel-Svår. 
 
F och P 13 Födda 09. I åldersklassen 13 år finns det tre nivåer. Lätt-Medel-Svår. 
 
F och P 14 Födda 08. I åldersklassen 14 år finns det tre nivåer. Lätt-Medel-Svår. 
 
F och P 16 Födda 06. I åldersklassen 16 år finns det tre nivåer.  
 
Kom ihåg att ej anmäla Svår och Lätt i samma åldersklass! 
Kommer ej att godkännas. 
 
Anmälan till kansli@vaif.se 
Senast 15 februari men gärna tidigare. 
 
IF Löddes knatteserie. 
2022 kommer inbjudan till åldersklasserna 14 samt 15. 
För åldersklassen födda 15 lika med 7 år måste fotbollsmatcher spelas 3 mot 3 och här får väl ledare 
fundera på om födda 15 anmäler sig till födda 14? 
25 killar i truppen nästan och spel 3 mot 3 kommer bli tufft att klara och IF Lödde läs Peter Joelsson 
funderar vidare med att skriva 3 månader till start. 
 
Ett "problem" som dyker upp till Romelecupen 2023 med spel 3 mot 3 i de yngsta åldersklasserna och 
sarg spel, men låt oss ta 2022 års säsong först. 
 
MFF. 
Ja då är die blåe i gång med tester och läkarundersökningar mm. 
Ny tränare och som alltid på Himmelriket fel tränare anställd haha. Milos Milojevic. 40 år. 
 
Tränat följande klubbar. 
2013–
2015 
2015–
2017 
2017 
2018 
2018–
2019 
2022 

 Víkingur (ass. tränare) 

 Víkingur 

 Breidablik 
 Mjällby AIF (ass. tränare) 
 Mjällby AIF 

 Röda stjärnan (ass. tränare) 
 Hammarby IF 
 Malmö FF 



Tuff tränare rätt kaxig och en filosofi om att alla matcher ska vinnas.  
 
Inte rädd för press och på presskonferensen och talade klarspråk har man varit tränare i Serbien vet 
man vad press betyder och så var det nog snackat om press. 
 
MFF gör sin första träning på måndag både Dam och Herr på Gamla IP med stor publik som alltid. 
 
Pavle Vagic 22 år spelandes i Rosenborg men fått all sin fotbollsutbildning i MFF säger i en intervju 
citat " av alla tränare jag haft är försäsongsträningen  i Mjällby under Milos det värsta jag upplevt" slut 
citat. 
 
Det blir bra! 
 
Igår torsdag kom det icke överraskande beskedet att Bonke Innocent lämnar MFF efter drygt 4 år i 
MFF. 
 
På Norra Stå där undertecknad finns kan man skriva att det knappt finns en spelare i MFF som är så 
älskad som Bonke. 
 
Aldrig ett gnäll från honom även under tider då speltiden varit knapp. 
 
Stenhård och ett närkampsspel som varit på gränsen till varningar alltid.  
 
På dessa dryga 4 år var Bonke inte i närheten av att göra ett mål! 
Tack Bonke för din tid i MFF. 
 
Colak i spel i Grekland så ser fotbollen ut nu för tiden. 
Pena hemma i Peru för 2 träningslandskamper godkänt av MFF. Ja än en gång så ser fotbollen ut nu 
för tiden.  
 
MFF Dam. 
Fick ett snack med Rebecca Holm när MFF mötte VAIF i höstas. 
Rebecca berättade arr de drygt 20 kontrakterade spelarna sen starten 2020 skulle avslutas sista 
november.  
Ett par starka nyförvärv redan och någon till ska  in. 
Samtidigt blev det 7 damspelare som ej fick ett nytt kontrakt och undertecknads fundering är när MFF 
Dam nått Elitettan hur många tjejer finns kvar från de som fick kontrakt 2020? 
 
En högst personlig gissning max 3 spelare hoppas vår egen VAIF tjej Rebecca Holm är en av dessa. 
 
Hörs i nästa vecka/Staffan 
 
 
 


