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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Skriver fredagen 22 januari. Både dottern och Britta har fyllt år i veckan och kalas på lördag haha.  
Den totala isoleringen läggs lite till sidan under några timmar och vårt första barnbarn på plats! 
 
Viktig datum 24 januari då FHM ska lämna sin rapport vad ska gälla om max 8 i en grupp? 
 
Ett beslut som är taget av Region Skåne som på något sätt "kört över" FHM.  
 
Region Skåne har inte kommit med nytt beslut om maxantalet 8 per grupp ska gälla eller ändras? 
 
Sammanfattning - nuläget för fotbollen under pandemin finns att läsa på Svenska 
Fotbollsförbundets hemsida  uppdaterad idag 22 januari. 
 
Yrkesidrottslag får både träna och spela matcher. 
Barn födda 2005 och senare får träna, både inomhus och utomhus, samt spela enstaka matcher. 
 
De som är födda 2004 och tidigare och som inte är yrkesidrottare) får träna, men inte spela 
match. 
 
Håll med att det är lätt att gå vilse i alla regler och undantag. 
Svenska skriver att enstaka matcher får spelas för födda 05 och yngre,  men Region Skåne har 
så här långt inte ändrat på maxantalet i en grupp och 8 personer. 
Det blir att avvakta igen för nya direktiv och när Region Skåne tar bort antalet 8 per grupp. 

Imorgon lördag spelar Tobias Karlsson en intern match med TFF efter att gjort 5 träningspass därnere 
denna vecka och hoppas att Tobias får chansen att spela  i 2021! 
 
Tobias i TFF samt Oscar i Landskrona BOIS 2021 hade varit härligt att se och båda killarna goda 
representanter för Veberöds AIF. 

Fotbollen och antal lag i träning ökar stadigt och nästa vecka i princip alla ute på Svalebo 
konstgräs och Romelevallens konstgräs. 
 
Nu har de första preliminära serieprogrammen kommit och Herrar A börjar  hemma mot Vellinge IF. 
Samma motstånd 3 år på rad rätt tråkigt och för Damer A borta mot Hallands Nation. 

 Var i kontakt med Svenska Fotbollsförbundet under onsdagen. Kände att en uppfräsning av 
utbildningsbidrag samt solidaritetsersättning behövdes och när föreningen nu kommer att få fram allt fler 
talanger med den satsning VAIF gör nu var frågan  intressant. 

 Killen skrattade när undertecknad sa att du märker väl på mitt språk från vilken landsände 
undertecknad kommer ifrån? 

Fortsatte med  att undertecknad representerade  Veberöds AIF och snabbt svarade killen aha ni som 
slog ut IFK Göteborg i Svenska Cupen. Otroligt  hur denna match 18 år senare satt Veberöds AIF på 
kartan i hela Sverige. 

Satte mig under kvällen och såg matchen igen som spelades 1993 och allt runt den. 
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Laget. 

Anders Nilsson, Magnus Sjögren, Thomas Igelström, Magnus Bertilsson, Roger Andersson, Stefan 
Ståhl, Lars-Göran Pettersson, Lennart Fridh, Brune Tavell, Magnus Johansson Peter Andersson, 

Avbytare. Jonas Johansson, Fredrik Andersson  samt Rickard Anderlind. 

9 som spelat all ungdomsfotboll i Veberöds AIF och 7 i startelvan. Otroligt imponerande! 

Allt enligt Veberöds AIFs levande lexikon Jonas Adolfsson. 

Kan föreningen nå dit igen? 

Ja om du frågar sportchefen Lennart Fridh, som spelade en magnifik match på mittfältet mot 
"änglarna" 

Vilket lag av duktiga fotbollsspelare. Underläge 3 gånger men till sist 4-3 till hemmalaget. 

3 400 åskådare på Romelevallen. Hur fan fick alla plats? 

Ser en yngre Leif Olofsson som ordförande och intervjuer i hela byn hos frisörer där tanterna sitter 
under hårtorkar och får papiljotter i håret (får tanterna detta fortfarande)?   

Ja du milde Jesus vilken dag för byn. Kommer aldrig att glömmas. 

Mycket enkel sammanfattning om utbildningsbidrag och  solidaritetsersättning. 

Utbildningsbidrag för en spelare kan endast klubben få 1 gång. 
Solidaritetsersättning däremot kan klubben få flera gånger om en spelare från klubben A = VAIF byter 
klubb igen från klubben B till klubben C. 

Dock ska skrivas att solidaritetsersättning får föreningen endast om spelaren som "sålts" en gång byter 
klubb igen när spelaren står under kontrakt. 

Spelar spelaren ut sitt kontrakt och sen byter klubb får ingen solidaritetsersättning utan bara klubb B 
som säljer till klubb C och då får klubb B utbildningsbidrag. 

Klubb A=Veberöds AIF får då ingen ersättning överhuvudtaget. 

Utbildningsbidrag i samband med nationella övergångar utbetalas till och med det år en spelare fyller 23 
år.   

När en spelare skriver sitt första professionella kontrakt ska ersättning utgå till samtliga klubbar som 
medverkat i spelarens utbildning mellan 12 och 21 års ålder. 

En spelare som funnits klubben från 12 år till 21år och får ett kontrakt med Allsvensk klubb ger 
idag Veberöds AIF 410 000 kr. 
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Anmälda lag till seriespel så här långt. 

Herrar och killar.                                    Damer och tjejer. 

Herrar A Division 3 Södra Götaland.       Damer A Division 3 Sydvästra. 
U 19  Division 2.                                      Damer B.  
U 16 Skåneserien. Gr A eller B.              F 15 Skåne. 
U 16 Sydvästra Svår.                         
U 14 Sydvästra Lätt. 
U 13 Sydvästra Svår. 
U 13 Sydvästra Lätt. 
P 10 Sydvästra Medel. 
P 10 Sydvästra Lätt. 

Saknas P 12 2 lag, P 11 1 lag, P 9 1 lag, F 12 2 lag, F 9 1 lag. 

På ett ungefär om undertecknad kollar vilka lag vi anmälde 2020 i dessa åldersklasser. 

Hoppas på ett nytt rekord igen för femte året på rad i så fall ca 25 lag med knattelagen som spelar i IF 
Löddes knatteserie inräknade. 

Anmäl i helgen till Eva på kansliet, senast nu på måndag 25 januari för sen börjar Fogis systemet bli 
trögt och segt att lägga in alla anmälningar i Skåne. Hjälp Eva!  

Jonas Stridsberg samt Jesper Wallin. 

Båda nu med i mailkorgen och veckobrevens utskickande och undertecknad hälsar båda välkomna 
till VAIF Familjen och ska bli mycket intressant att följa Jonas arbete som fotbollskoordinator i 
klubben samt Jesper som nu startat upp träningen med U 19. 

Jonas också med delat ansvar för herrtruppen tillsammans med Tommy. Jonas har redan varit igång i 
föreningen någon månad.  

Hörs i nästa vecka och nu börjar fotbollen röra på sig i allt intensivare tempo. 

Staffan 

 

 


