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 Staffans sammanfattning vecka 03 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare. 
  
En dag bort och sen rullar Romelecupen 2017 igång och spel över 4 helger i Svalebohallen väntar och 
cupen spelas med Futsalregler. 
  
Debatten som IFK Simrishamn drog igång med önskan om återgång till Five A Side och till och med 
sargspel gjorde att en stor diskussion drog i gång mest i SKD samt Ystads Allehanda. 
  
Domarinstruktören på Österlen drog IFK Simrishamn i öronen och återgång till Five A Side kommer 
aldrig att ske utan Futsal är här för gott. 
  
Killen ifråga kan säkert ha rätt men mina drygt 40 år i fotbollen har i varje fall lett till att ta ordet aldrig i 
mun är farligt i många sammanhang på jobb, privat, samhället och idrotten så ändras förutsättningar 
över tid. 
  
Orsaken enligt domarinstruktören är dåliga fotbollsspelare som med dålig teknik drar på sig för många 
varningar och även görs för få mål med dålig teknik och detta skulle vara en orsak till att seniorspelare 
ej gillar Futsal. 
  
Slutar denna debatt med ett härligt uttalande från lagkaptenen i Kiviks AIF Lars Gunnarsson som i 
Ystad Allehanda på en klar och enkel fråga från journalisten citat ”vad tycker du om Futsal”? och lika 
klar som frågan svarar Lars G citat ”Futsal är mög” slut citat. 
  
Lars svar är kristallklart och kan inte misstolkas, förvrängas utan än en gång kristallklar ordet mög 
förstår alla på Österlen och även i övriga Skåne tror undertecknad. 
  
Kunde inte låta bli att le lite för mig själv och såg killen framför på bördig mark ute på Österlen klar i sitt 
uttalande, trygg i sig själv och kom inte med för mycket av förändringar kring fotbollen. Känner ni någon 
sådan person i Veberöds AIF haha? 
 
344 matcher ska spelas i Romelecupen 2017 och idag 20 januari har vi åter fullt i alla åldersklasserna 
och förhoppningar på ej sena återbud och dåligt väder. 
 
I år släpper föreningen fram många nya domare en liten kris med u-domare för tillfället i föreningen.  
 
7 till 8 killar födda 02-03 visste inte för 10 dagar sedan att de skulle döma Romelecupen 2017, men 
med Stefan Perssons hjälp (tränare för dessa killar) har killarna nu gått utbildning en söndag och 
söndagen därpå repris. 
  
Undertecknad som för många av er förhoppningsvis är känd som en snäll och hygglig människa 
kan/kommer att visa en helt annan sida om ni ej ställer upp för dessa debutanter som gör sina 
premiärer redan på lördag nervösa, osäkra innan de gjort några domarmatcher, hjälp killarna ha 
förståelse för felbeslut mm. Alla killarna har själv spelat cuper med Futsalregler, men det är något helt 
annat att döma för första gången.  
Tack på förhand! 
Alla ungdomsdomare med mailadress har nu kommit med i VAIF Familjen och undertecknad kommer 
att skicka veckorapporten även till dessa killar och tjejer i fortsättningen. 
 
110 personer i maillistan och på ett ungefär 90 som på något sätt bidrar med sin insats för att klubben 
ska fungera. Imponerande siffra!  



 2 av 3

 
Ungdomsdomar tillsättare. 
Camilla Munthe har slutat med detta uppdrag i år och med stor glädje har en av våra u-domare tagit sig 
an uppgiften i vår (börjar studera i Halmstad till hösten) och ett stort lycka till när Nelly Robertsdotter 
startar med denna domartillsättning inom kort som inte är det lättaste uppgift i vår förening.  
Lycka till Nelly och vi ska hjälpa dig så gott vi kan.  
 
Intag era platser och på lördag eftermiddag/kväll först P 03 och senare en ny åldersklass P 00/01 d v s 
17 årsklass, spännande att följa. 
  
Själv låg undertecknad inlagd på SUS med djup depression och svår ångest för ett år i en mycket påver 
och förnedrande miljö med rostiga duschutrymmen äckliga toaletter och två små handdukar typ 
kökshanddukar att torka sig med då alla större duschhanddukar var slut för tillfället (kom aldrig några 
sådana på 14 dygn) och helt underbart att ett år senare känna sig pigg och frisk och kunna följa 
matcher live igen och fungera fullt ut i livet. 
  
Ska än en gång sägas eller snarare skrivas en underbar personal som fanns där hela tiden, med 
mycket små medel fick denna personal det att fungera fast lokalerna sen länge var utdömda. 
  
Kom därför ihåg matcher vinns och förluster kommer men det viktigaste i livet är att må bra vara frisk, 
allt annat är bara en petitess googlar ordet = bagatell, obetydlighet, småsak, struntsak eller futilitet.  
 
Ha detta med er alltid lätt att glömma när man mår bra och är frisk.  
 
Avslutar min historia från SUS med en rätt kul historia. Stod utanför mitt rum en dag och såg en man 
komma gående i mycket maklig fart fram i korridoren i sandaler inga strumpor på, 10 kg tung stort 
ovårdat skägg och helvit hår ner till axeln. Sa till min rumskompis i raljerande ton citat "här kommer en 
person som mår sämre än vi två" slut citat en stund senare kommer han i korridoren framför vår dörr 
och min rumskompis säger torrt där har du fel Staffan mannen framför dig är överläkaren på 
avdelningen! Du milde Moses.  
 
Senare i veckan fick jag höra att smeknamnet på honom var Tomten och elaka tungor berättade att 
mannen ifråga hade stuckit ner sin hand i en paket Cornflakes en dag och dragit upp ett plastkort där 
det stod att han nu var överläkare.  
Undertecknad får väl tro att detta ej var sant men en bra historia i varje fall. 
 
Start lördag 21 januari kl. 08.00 och P 08 som blir årets första åldersklass. Därefter P 03 och P 00/01 
som avslutar första lördagen. 
  
Söndag 22 januari fortsätter vi med P 08 hela dagen och alla 40 lagen har då spelat färdigt i 
denna åldersklass denna första helg. 
 
Årsmötet. 
I kväll torsdag har Veberöds AIF avhållit sitt årsmöte. Föreningen sticker ut på flera sätt. Snart ensam 
förening som använder sig av brutet räkenskapsår (fullt tillåtet) men i föreningslivet är vi ensamma i 
princip med brutet räkenskapsår i vårt fall 1/11-31/10. 
  
En förening som visar upp en urstark ekonomi. Som medlem i föreningen och samtidigt” skattmas” ser 
undertecknad inte många sådana positiva resultat och balansräkningar som i vår förening.  
Mycket slit och hårt arbete som lett till detta och våra arrangemang gett den utdelning som krävs både 
när det gäller Dansgalan som Romelecupen. 
  
Övriga ”ben” som gett föreningen bra intäkter är de statliga och kommunala bidragen, medlemsavgifter, 
reklamförsäljning samt Folkspel.  
 
För första gången sen undertecknat tagit del av dessa handlingar börjar föreningen nu närma sig en 
omslutning kring 2 miljoner. 
  
Eget kapital med 700 000 kr är där många föreningar i Svensk Elit Fotboll som bara de kan drömma 
om.  
Bra jobb från styrelsen ut till föreningens alla ledare och övriga funktionärer. Tack alla! Lagkassor på 
487 000 kr visar att lagen kan mer än att spela fotboll. 
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Herrfotboll. 
Då har även herr dragit igång sin träning och 2 pass denna vecka. Sista nyförvärvet klart och vi hälsar 
målvakten Nehar Maliqi från Torns IF ordinarie i Torns IF hela 2016. 
 
Varför Veberöds AIF? Ej helt säker, men blev nog lite "sur" på Torns IF när klubben värvade Johan 
Mårtensson målvakt från BK Olympic.  En kanonförstärkning i vilket fall som helst. 
 
Kommer med hjälp av lagkaptenen Kristoffer Lindfors att få lite mer vad som händer i herrtruppen under 
säsongen. Tack Kristoffer som redan denna vecka mailat om en bra start där flera imponerar redan, 
men nu återstår ett tufft jobb att få denna grupp att sträva mot samma mål och hålla alla spelare på ett 
bra humör. 
 
Denna helg spel i Eslöv och Skurup i 2 cuper. 
 
Hörs på tisdag och förhoppningsvis rapporter från första helgens spel i Romelecupen, /Staffan 
                    
Ungdomscuper. 
 
P 07 och Niklas rapport. 
Vår träning i onsdags blev inställd pga. vädret efter juluppehållet. Ingen träning innan en cup är väl inte 
den bästa förberedelsen. Vi fick en vakant plats i cupen med ett lag till och då lånade vi in 3 spelare från 
P 08. En grym insats av alla i lagen, stabilt försvar och rolig anfallsfotboll. Efter 8 matcher blev det 7 
vinster och en 0-1 förlust. Målskillnad 28-4 är vi tränare mycket nöjda, ett stort tack till P 08 killarna. 

Här kommer rapport från Harlösaspelen F04-05 som i fredags spelade med ett lag i F03 gruppen 
och Jennys text. 
Fredagen den 13:e och cupspel för våra F 04 tjejer mot ett år äldre tjejer i Harlösaspelen.  Upplägget för 
att gå vidare var sämst fyra. Vi startar cupen med ett riktigt derby Harlösa/ Veberöd mot GOF! Som sig 
bör i inledningsmatcher så är det nervöst spel från båda lagen. En intensiv och jämn match som slutar 
0-0. O match två väntar Gislövs IF och nu har tjejerna kommit igång lite mer.  Vi får ett tidigt mål och 
sedan rullar vi runt bollen fint och vinner med 4-0. Tredje matchen mot GIF Nike och första sju 
minuterna spelar vi bra, men får inte in bollen. ... Och istället tar GIF Nike ledningen samtidigt som vi 
tappar vårt spel. Förlust 3-0. Sista matchen i gruppen väntar Lilla Torg och nu spelar tjejerna bra igen 
och en fin vinst med 2-0.  Trea i gruppen och då väntar semifinal mot GIF Nike. I denna match är vi med 
på ett helt annat sätt och spelar bra. Tyvärr förlust med 1-0. Sista matchen för kvällen mot Lilla Torg och 
en tredje plats står på spel.  I fjol kom vi fyra så vi var revanschsugna! Vi är på hugget från början och 
spelar fin Futsal, men åker på ett skitmål.  

Nya tag och mycket slit och till slut trycker vi in 1-1. Matchen går till förlängning och första två minuterna 
känns som 30 sekunder.  Lite list och mycket taktik från tränarna och vi startar två mot två spelet 
offensivt.  Inga direkta målchanser från något av lagen, det är mest långbollar från målvakterna och 
tiden bara tickar på.  Sedan händer det. . Ännu en rensning från vår målvakt strax utanför straffområdet 
och vilken träff hon får på. 

Det är som att se matchen i slowmotion, alldeles tyst i hela hallen och minsann bollen rullar in i 
måååååååååållllll. 

Fantastiskt att se tjejernas glädje över att ha lyckats knipa bronsmedaljen!  
 
Tjejerna slet och kämpade för varandra i varje match, en härlig laganda och positiva vibbar från 
åskådarna (fullsatt läktare). Så häftigt och härligt att lyckas i "hemmacupen" i "fel" åldersgrupp! 

 
 
 
 


