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 Staffans inför helgen 9-10 mars 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag igen och vi skriver 8 mars och exakt en månad till seriestart för Herrar A, Juniorlaget samt P 16. 
En vecka senare alla övriga ungdomslag. Alltid lika spännande denna månad med för undertecknads 
del "sätta" alla seriematcher. Ska vara klart 20 mars. 
 
Första lag som drar sig ur serien redan kommen när Höörs IS 2 i P 16 "försvinner" tyvärr det kommer att 
bli fler lag som lämnar in. 
 
Herrar A  
Ut i sin 4:e träningsmatch borta mot seriekollegan Vellinge IF. Kan man be om en vinst och bra spel? 
 
Laget denna lördag börja nu likna en trolig startelva till seriepremiären. Saknas Erik Skiöld känning 
baklår samt Joel Dorp som visat upp ett skavsår på akuten som visade sig vara till blodförgiftning och 
10 dagars penicillin kur väntar. 
Provspelare finns också i truppen denna helg. 
 
Ungdomsfotboll. 
Ett tio tal matcher denna helg med 3 matcher i DM. Juniorlaget ut sin första DM match borta mot GIF 
Nike väntar. 
P 16 hemma mot Heleneholms SK och P 14 borta mot GIF Nike. 
Första tjejmatchen när F 15 möter Torna Hällestad IF. 
 
Knatte. 
Uppstartsmöte i tisdags med Bengt Månsson också på plats och också den som fick flest uppgifter att ta 
tag i haha. Bengts uppgift att vara med på föräldramöte där vi saknar tillräckligt med knatteledare för 
stunden och att föräldrar förstår vikten av att ställa upp annars faller åldersgrupperna samman. 
 
Tillräckligt med ledare idag. 
P 11 3 ledare. 
F 11/12 3 ledare. 
P 12 3 ledare. 
F 13 2 ledare men med bra mentor i Andreas Nilsson i bakgrunden. 
 
Ej tillräckligt med ledare. 
P 13 1 ledare i Christoffer Dragg. 
P 14 killar/tjejer. 1 ledare i Markus Nilsson. 
P 15 killar/tjejer. Ingen ledare överhuvudtaget! 
 
Här hoppas undertecknad på Bengts hjälp att medverka i de föräldrar möte i de yngsta åldersklasserna 
som är mest i behov att omedelbar hjälp. 
Knattestart lördag 6 april kl. 09.30 på Romelevallen. Undertecknad tror på siffran 150 knattar/knattor i 
år! 
 
Utbildning. 
Niklas mailar om denna utbildning. Vi hade Mia Andersson från SISU som igår höll i "För Snack" vilket 
var väldigt uppskattat av över 20 deltagare från föreningen. 
På undertecknads fråga vad kursen handlade om, kom följande svar från Niklas; 

En utbildning som riktar sig åt ledare för åldrar 11-16 år. 
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Innehåll: 

 Värdegrund var står vår förening 
 Barns lika värde 
 VAIF hur ser vi på klubben samt från andra 
 Hälsa/se alla barn i gruppen 
 Praktiska sammanhållningsövningar för ungdomar 
 Barnkonventionen 2020 vad innebär detta för klubben? 

 
Barnkonventionen. 
Vi hade uppe denna fråga även på knattemötet där Bengt informerade lite efter vad han fått ta del av på 
andra möte. 
Svår för att inte skriva mycket svår att ta till sig allt. 
 
Läser nu Barnkonventionen utgiven av Unicef med titeln FN:s konvention om barnens 
rättigheter. 
 
Ska allt där genomföras bokstavligen får vi problem i föreningslivet och framförallt elitklubbarna. 
Ska Kalle få bestämma att han vill fortsätta spela fotboll i MFF även om talangen ej finns, hur gör MFF 
då? 
150 barn i Fotbollsskolan i varje åldersklass och alla vill naturligtvis fortsätta i MFF! 
Vad gör Per Ågren sportchef för MFF Ungdom med flera åt denna fråga 2020? 
 
Vad gör Veberöds AIF när Elsa kommer och vill spela i pojklaget istället för tjejlaget? 
 
Sticker ut hakan och skriver sannings enligt, gillar ej dessa tankar. 
Vad gör att Kalle kommer att trivas bättre som fotbollsspelare i MFF om kunskapen ej finns? 
Ska MFF spela med 10 lag i varje åldersklass? 
Vem vinner på detta? 
 
Vem förlorar på detta. Svar småklubbsvärlden i detta fall alla småklubbar i Malmö som kommer att 
utarmas på spelare. 
 
Är allt bra som det skötts idag med snabb utgallring? 
Svar nej naturligtvis. 
Denna vecka mycket om hur det fungerar i Brommapojkarna. Skrämmande läsning. 

En av ungdomsledarna, han föredrar titeln ”akademichef”, berättar att sex–sju av femhundra barn blir 
elitspelare. 99 procent av alla som söker sig till Nordens hårdast satsande fotbollsförening kammar 
alltså noll. Resterande procenten glider inte runt i sportbilar ute i Europa, utan de flesta av dem växlar in 
sina formativa år mot några säsonger med heltidslön i allsvenskan eller superettan. De kommer ut på 
andra sidan trettio utan särskilt många tusenlappar eller karriärsval. 

Ändå pågår det. Föräldrarna skyfflar in pengar och hoppas, barnen tränar morgonpass och prioriterar 
ner skolan. Hur är det möjligt? 
Brommapojkarna Nordens största förening på ungdomssidan 260 ungdomslag och 3 800 ungdomar i 
föreningen undertecknads kommentar. 
Spela i ett akademilag. Kostnad i Stockholms klubbarna minst 15 000 kr per år men kan nå siffror som 
50 000 kr med många cuper utomlands och i Sverige. 

Billigaste akademilag MFF, kostnad högst 1 600 kr per år. 

Brommapojkarna. Varje årskull från åtta år för pojkar och elva år för flickor har en till två akademilag 
med professionella tränare och tillgång till sportchef och akademichef. Under dem finns sedan en 
mängd breddlag. 
Extra bra tränare. Kostnad 70 000 kr som föräldrar får betala. Domare till akademilaget, betalas av 
föräldrar. 

Jimmy Wallingstam känner väl igen Brommapojkarnas spelarutbildning och filosofi, först som spelare 
och sedan som ledare i klubben. Men när klubbledningen bad Wallingstam att rangordna spelarna i 
hans elvaåriga flicklag fick tränaren nog.                                                                                                    
– Jag vill träna fotboll med tjejer och se dem ha roligt. Jag orkar inte hålla på med föräldrar som ringer, 
att det mejlas, pratas bakom ryggen och att sitta i 40 möten med BP. Jag vill ha barnidrott och de vill ha 
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akademi, säger Wallingstam och fortsätter: Sju av tolv tjejer i laget valde därför i vinter att flytta med 
tränaren Jimmy Wallingstam och lagledaren Stefan Westerberg till Kälvesta IOFF FK och i dag är 
tjejerna födda 07 klubbens enda flicklag. Laget tränar på samma planer som många av 
Brommapojkarnas barnlag men har en medlemsavgift på 1 100 kronor. I det ingår domaravgifter och 
varje lag får sedan dessutom ett cupbidrag på 5 000 kronor från föreningen 

Ja med alla dessa tokigheter är väl förslaget att Kalle ska spela i MFF så länge han vill och Elsa i 
pojklaget i Veberöds AIF så länge hon vill det bästa? 

Undertecknads svar, Nej tror ej på denna lösning heller!  Något som heter sunt förnuft i stället. 

Hörs igen på tisdag fullt med nya rapporter från lagens matcher 

Hälsar Staffan 

Ett par matchreferat som undertecknad missade i tisdag 

P07 med Markus text. 
I söndags var det tid med Sparbanken Cup i Sjöbo för P12. Vi har två lag i turnering som båda gör en 
mycket bra turnering. Passningsspelet börjar sakta men säkert växa fram hos spelarna och vi åker hem 
med 5 vinster och 1 förlust. 
Precis som i Romelecupen så släpper vi in väldigt lite mål, skall blir intressant och se om vi kan fortsätta 
med det när vi nu kommer dra igång med 7-manna matcher och cup 

P08 med Jims text. 
Efter 3 månader utan 7-manna matcher drog det igång på allvar med fullt schema. Överlag märker vi att 
vi är matchotränade men då många motståndare den här veckan har spelat matcher hela vintern är det 
mycket bra presentationer vi bjuder på.  

Torsdag mot BSH Österlen: 
Börjar lite stelt med svårt att hitta positioner mot snabba och tekniska BSH spelare. Efter 10 min ligger 
vi under med 3-0. Vi jobbar ikapp och spelar jämnt i de två sista perioder men förlorar med 4-6. 

Lördag mot Dalby GIF: 
Kommer tidigt i underläge men jobbar oss in i matchen. Spelar fin fotboll stundtals och är efter 2 
perioder i övertag med mer än 4 mål så Dalby får sätta in en extra spelare vilket gör att det blir en 
jämnare match. Bra genomkörare som vi vinner med 7-5. 

Söndag mot Kalmar FF: 
Åkte till Tipshallen i Växjö på en inbjudningsturnering där 6 lag var med. Första matchen mot Kalmar 
dominerar vi från start till mål och vinner i underkant med 3-1. Stundtals är vi väldigt bra och Kalmar 
kommer inte över mittplan. 

Söndag mot IK Tord (Jönköping): 
Andra matchen för dagen och vi fortsätter spela en väldigt fin anfallsfotboll. Full fart och vi skapar 
mycket chanser men vinner bara med 1-0. 

Söndag mot Vänersborg: 
Grabbarna börjar bli trötta efter en lång dag och vi börjar matchen väldigt dåligt. Men vi kommer igen 
och jobbar oss in i matchen som vi tyvärr förlorar med uddamålet 2-3. 

Söndag mot Östers IF: 
Sista matchen och här orkade vi inte stå upp mot ett väldigt duktigt motstånd. I november tog vi dem 
med 3-1 men nu blev det samma siffror men omvänt.  

Sjätte inbjudna laget var MFFs -08 or men vi fick inte möta dem då alla lag fick fyra matcher var.  

Trötta killar åker hem efter 4 bra och jämna matcher mot högklassigt motstånd, väldigt stolt tränare att vi 
hävdar oss mot dessa lag. 
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