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 Staffans veckorapport vecka 17 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tisdag 21 april och nu lovar meteorologen  upp till 20 grader i Skåne. 
Livet blir lättare även i Coronatider. 
 
Knattestart i lördags och naturligtvis var undertecknad orolig för antalet knattar/knattor? 
 
Tack till Niklas Wendel för flera foton från Romelevallen och även utanför med Boll o Lek. 
 
Ca 90 knatar/knattor på plats och över mina förväntningar. 
 
Förra året blev vi till sist 127 betalande. 
 
Boll o Lek 25 barn. Förra året 50 till antalet och här som minskningen blev störst, föga överraskande. 
 
Känns bra att knatte är igång!   
Tack till alla ledare som ställde upp i Boll o Lek.  
Hela familjen Wanegårdh som ett exempel. 
 
Amanda och Ella som extra ledare. Tack allesammans med Jessica S i spetsen. 
 
Har undertecknad missat någon ber om ursäkt i så fall.  
 
Inga föräldrar i Boll o Lek födda 15 och 16  med handen upp för att hjälpa till i fortsättningen. 
 
 Föreningen får mobilisera några träningar till men till slut måste frågan lösas i föräldragruppen. 
 
Föreningen har aldrig behövt "stänga ner" en åldersgrupp och ska inte behöva göra detta 2020 heller. 
 
70 ungdomsledare i föreningen idag alla föräldrar i princip och så kommer det alltid att vara. 
 
Skönt att seriestarten står vid "dörren" och fredag 1 maj startar vi upp med matchen 
F 9 mot Svedala IF på Romelevallens konstgräs kl. 10.00.  
Kul yngsta lag ut först. 
 
21 lag som spelar under Skånebolls regi och 4 lag i IF Löddes knatteserie.  
 
Ej till spel Herrar A, Damer A, 2 lag P 8 med sammandrag och 4 lag i IF Löddes knatteserie där premiärer 
får vänta. 
 
F 14 står över. 
 
Sist ut Herrar A om de till och med kommer att spela i seriespel 2020? 
 
Damer A som enkelserie om den kommer igång, mer troligt dock. 
 
Ett förtydligande kom i helgen. 
U 19 får ej spela serie eller träningsmatcher. 
 
Nu klart om laget ej innehåller 01:or och spelar som U 18 eller U 17 godkänns träningsmatcher. 
 
Ja klarar vi detta spelår tillsammans så kommer vi att klara allt i framtiden. 
 
Medlemsavgifter tickar nu igen i större skala och mycket bra i alla åldersgrupper av ungdomslagen. 
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Fick någon fråga om klubben X och Y. Ni kan glömma detta gäller spelare som har licens 15 till 16 år. 
Vi har inga lag som kommer spela i någon Sommarcup i år. 
 
För att avsluta denna historia om medlemsavgifter. 
Se till att alla har betalt innan 1 maj så kan vi glömma allt om försäkringar. 
 
I dessa tider när många blivit arbetslösa finns möjligheter att betala medlemsavgiften uppdelad på 2 
gånger. 
 
Har varit så i många år och bara att kontakta Eva på kansliet. 
Behöver ej gå via tränare/ledare utan bara en överenskommelse mellan förälder och Eva. 
 
VAIF Familjen. 
 
Funderar på hur 250 paket som ska delas ut till alla lag från Dam och Herr och ner till F och P 9. 
 
Undertecknad i ett långt samtal med Stefan Persson i lördags och genomgång av det mesta i föreningen. 
 
Tror inte Stefan var beredd på detta när Stefan ringde haha. 
Ringer ordförande gäller att ställa några frågor! 
 
Det bästa beskedet Stefan gav var att 
de 250 paket är snart  utdelade! 
Toppen! 
 
Sen ska de säljas också. 
20 Sverigelotter på 4 veckor per individ. 
Ska gå. 
6 Bingolotter 
500 kr plus 300 kr. Totalt 800 kr per paket. 
 
Naturligtvis har antalet stor respekt 
250 paket x 20 Sverigelotter. 
5 000 till antalet. 
 
6 Bingolotter x 250 paket. 1 500 till antalet. 
 
125 000 kr plus 75 000 kr.  
Totalt 200 000. 
Vinst ????????? 
 
Styrelsen gillar inte när undertecknad skriver för mycket siffror haha. 
 
Full försäljning och då har vi tagit igen förlusten av utebliven intäkt från inställd  Dansgala! 
 
Svårt att sälja allt naturligtvis och tar till uttrycket. 
Sikta mot stjärnorna och nå trädtopparna. 
 
Ungdomsfotboll. 
P 11-MFF15-3. Ja ni läser rätt. 
P 13-MFF 3-2. 
MFF-F 14 5-6. 9 mot 9 med 11 mannamål. 
 
OK både P 11 och P 13 möter ett år yngre lag, men vi talar om 10 till 15 killar som tagits ut från 
Fotbollsskolan med 150 till 200 killar från början i  MFF. 
 
Vad säger siffrorna? 
Utan att skämmas eller rodna. 
 
Föreningen får fler och fler ungdomslag med spets kvalité! 
 
Underlaget i basen läs knatte kommer vi  ha fler och fler ungdomar i träning sköter vi utbildningen rätt 
kommer resultatet att bli allt bättre i konkurrensen i Skåne. 
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P 15 i spel i Skåneserien i år det kommer fler VAIF lag att spela där i nära framtid. 
 
Hörs på fredag och längtan efter 1 maj är stor! 
 
Hälsar Staffan 
 
PS! Tekniskt strul och matchtexter på fredag  
 
 


