
 1 av 3 

Staffans inför helgen 12-14 februari 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 12 februari, 
 
Ännu en vecka är på väg att ta slut och kylan består. Gick en "kisserunda" med hunden Ester kl.07.30 i 
Hemmestorps  skogen och termometern visade minus 17 grader. 
 
Ni som älskar vinter kyla föreslår  undertecknad att ni söker direkt till någon Vårdcentral haha! 
 
Inget fotbollsspel i Skåne och nu börjar det "pyra"  bland de skånska fotbollsklubbarna 350 till antalet. 
 
Naturligtvis stoppet i Skåne, men fritt fram i övriga Sverige. 
Skåneboll gav denna korta information i veckan citat "  

Men nu har vi experter på  Region Skåne som trots en aning minskning i fallen inte vill riskera något och 
då får vi lita på dessa" slut citat. 

Inga träningsmatcher i februari helt klart och nya direktiv kommer först efter sportlovet och då är vi på 
väg in i mars. 

DM matcher?  

I division 3 Södra Götaland spelar IF Lödde  träningsmatcher med speciellt tillstånd, då laget kvalificerat 
sig till Svenska Cupen och i helgen slog laget IFK Malmö med 1- 0 i en träningsmatch med andra ord ett 
bättre resultat än vad MFF klarade av  mot di gule 2-2. 
 
Vad betyder det inför seriestarten att IF Lödde då mött; 
IFK Malmö, Österlen FF, Sirius FK, Örebro SK, TFF. Innan de övriga 11 lagen i serien knappt spelat 
några matcher alls. 
 
Hoppas luften går ur IF Lödde till seriestarten (fy på dig Staffan) 
 
Alla lag i Veberöds AIF 2021. 
11 mot 11. 
Herrar och Pojkar.                                  Damer och Flickor. 
Herrar A division 3 Södra Götaland.        Damer A division 3 Sydvästra. 
HJ division 2 Södra.                                 Damer B division 3 västra. 
P 16 Skåne Gr A eller B.                          F 15 Skåne. 
P 16 Sydvästra. 
 
9 mot 9. 
P 14 Sydvästra C 2. 
P 13 Grön. Sydvästra A 1. 
P 13 Vit. Sydvästra A 2. 
P 13 Röd. Sydvästra C 2. 
P 13 Svart. Sydvästra C 3. 
 
7 mot 7. 
P 11 Sydvästra B 3.                                F 12 Vit. Sydvästra A. 
P 10 Vit. Sydvästra B 2.                          F 12 Svart. Sydvästra C 1. 
P 10 Svart. Sydvästra  C 1. 
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5 mot 5. 
P 9 Sydvästra B 2.                                   F 9 Sydvästra B 3. 
 
IF Löddes knatteserie. 
P 8 Vit                                                      F 8. 
P 8 Svart. 
P 8 Grön. 
P 7 Vit. 
P 7 Svart. 
 
Ja mina vänner undertecknad imponerad av att kunna presentera 25 lag i Veberöds AIF. Nytt rekord för 
7;e året på rad! 
 
"Hållen" i de äldsta åldersgrupperna på pojksidan är som bortblåsta.  1 HJ lag,  2 pojklag P 16 i 11 mot 
11 samt 5 lag i 9 mot 9.  
1 lag i P14 samt 4 lag i P 13! 
Helt otroligt! 
 
Även om lagen på flicksidan har ökat har det avstannat de sista 2 åren önskar undertecknad att fler 
flickor vill prova på att spela fotboll i Veberöds AIF. 
 
Syns tydligt när undertecknad gjort denna uppställning ovan att här finns "hål" att fylla. 
Bra dock att Damtruppen innehåller ca 30 spelare i träning och 2 seniorlag 2021! 
 
Plus för vårt äldsta flicklag  F 06/07 är ett topplag i Skåne och här finns många tjejer för framtidens 
Damlag 
 
Något som är negativt från 2020? 
Ja tyvärr så att vi för första gången på många år var att anmälningar till knatte minskade och ett 
minus  ca 30 knattar/knattor. 
4 års åldersklassen i Boll och Lek störtdök och föreningens beslut att börja knatte med barn 5 år är 
säkert helt rätt. 
 
Lite för mycket "stök" med 4 åringar och kändes att dessa barn ej var helt bekväma på Romelevallen.  
 
Alla som känner undertecknad vet att min åsikt  fortfarande är att ha direkt utskick till samtliga som kan 
anmäla sig till knattefotboll. 
Dock förstår undertecknad att kostnaden för denna tjänst är för dyr för stunden. 
 
Tror dock att föreningen måste bli mer offensiv i att nå dessa åldersklasser som kan vara med i knatte (i 
år födda 13, 14, 15 samt 16) genom om vi får besöka skolor bland annat  och naturligtvis alla forum som 
finns. 
Kom gärna med tips om era förslag för att nå fler barn till knattefotbollen! 
 
För ska sanningen fram får föreningen ej med dessa knattar direkt  kommer de aldrig in i 
verksamheten senare heller. 
 
Skånebolls olika datum som gäller fram till lottningen. 
 
Eventuella synpunkter på serieindelningen ska vara Skåneboll tillhanda senast på söndagen 14 
februari. 
 
Reviderad serieindelning läggs ut på Skånebolls hemsida onsdagen 17 februari. 
 
Lottning av serierna börjar torsdagen den 25 februari och finns att se torsdagen den 7 mars (med stor 
sannolikhet tidigare). 
 
Jim huvudtränare för de 2 P 16 lagen (ca 30 spelare i truppen födda 05 samt 06) och uppflyttad från 
Skåneserien Gr C till Gr B har önskat att få spela i Gr A då IFK Hässleholm önskar flytta ner till B. 
 
Skåneboll tar beslut i nästa vecka  onsdag 17 februari. 
Kom direkt att tänka på ordspråket sikta mot stjärnorna........... 
Googlade ordspråket. Läs nedan.  
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”Siktar du mot stjärnorna så kanske du når himlen om du inte når hela vägen.  
 
Siktar du bara mot himlen så når du bara trädtopparna om du inte når hela vägen” 
 
Det är inte ett misslyckande om du inte når hela vägen fram.  
 
Det blir bara ett misslyckande om du själv gör det till ett misslyckande. 
 
Därför är det alltid bättre att sikta så absolut högt som du kan tänka dig! 
 
Hörs i nästa vecka och ha en skön helg alla! 
 
Hälsar Staffan 
 


