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 Staffans inför helgen 15-17 maj 
 
 
 
 
 

 

 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 15 maj och idag kommer beslutet från Folkhälsomyndigheten om Allsvenskan och dess start? 
 
Om ja till den 14 juni, då kommer samtliga seniorserier också igång. 
Är beslutet glasklart, absolut inte Anders Tegnell pratade så sent som i onsdags om ett beslut senare i 
juni. 
 
 Skrev detta torsdagskväll och min oro för ett negativt besked blev tyvärr sann. 
 
Nya beslut i början av juni och redan nu negativa kommentarer kring detta när flera länder öppnar upp 
för start i olika ligor och först ut Tyskland under lördag och söndag. 
 
Går nog att skriva att här tog den vänliga tonen slut mellan Svensk Fotboll och Folkhälsomyndigheten. 
 
Svenska cupen 1 juni kan redan nu sägas ej blir av och om Allsvenskan startar  upp den 14 juni står 
nog skrivit i stjärnorna. 
 
Division 3 under Svenskas regi kan idag ingen på Svenska Fotbolls Förbundet svara på. 
 
Division 4 Damer under Skånebolls regi.  
Styrelsen på Skånes Fotbollsförbund sammanträder på måndag och under tisdagen ska alla 
föreningar i Skåne få ett besked när seniorserier samt U 19 ska/kan starta. 
 
Ungdomsfotboll. 
Även denna helg full av matcher och 16 matcher som ska spelas. 
 
Herr o Dam och fortfarande spelförbud. 
 
Ingen U 18 match och inget spel i IF Löddes knatteserie och då 5 matcher färre än förra helgen. 
 
Plötsligt kom beskedet att Hörby FF ej kommer till spel mot två av våra lag och tydligen finns fortfarande 
föreningar som ej kommer att spela i vår. 
Kändes konstigt och märkligt på något sätt att först nu lämna återbud. 
 
Nästa vecka spelfritt för seriespel och en massa cuper som skulle spelas, men av det blev det inget och 
nu flera lag som denna vecka lagt in träningsmatcher. 
 
Plötsligt 12 matcher inbokade, men fler matcher får plats. 
Spel från torsdag 21 maj (röd dag) till söndag 24 maj. 
 
Antal aktiva medlemmar. 
15 maj och om en månad sommaruppehåll. 
Medlemsinbetalningar klara med få undantag i knatte. 
 
Herr - P 9 = 175 st. 
Dam - F 9= 69 st. 
Totalt 244 st. Mycket bra! 
 
94 knattar/knattor. 
Totalt 338 aktiva till antalet. 
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Undertecknad hade hoppats på 350, men vi nådde inte riktigt dit i vår, några knattar/knattor kvar i 
träning ej bet dock och kanske 350 till slut. 
 
Tyvärr Boll o Lek som blir vårens besvikelse. 
Vägrar ta ordet katastrof i munnen när världen ser ut som idag. 
Vad är då  en Boll o Lekskola för  Veberöds AIF ställt till problemen globalt ? 
 
Konstaterar dock att antalet betalda i år för 4 och 5 åringar är 18 st. 
2019 var antalet 46 st. 
 
Pojkar  födda 15 är 14 till antalet. Helt godkänt! 
Flickor födda 15. 1. 
Pojkar födda  16. 2. 
Flickor födda  16. 1. 
 
Naturligtvis en besvikelse att se och läsa detta och en minskning med 28 mot förra året 
knattar/knattor i Boll o Lek. 
 
Svåranalyserat?  
Undertecknad och Jessica Sjöstedt överens om att "stänga" åldersklassen 4 år 2021 och ingen 
inbjudan till barn födda 2017. 
 
Återgå som förr till start som 5 år och träna i knatte som 5, 6, 7 samt 8 år och därefter Svalebo som 
träningsområde och spel under Skånebolls regi som F och P 9. 
 
Naturligtvis en diskussion med ansvariga ungdomsledare i styrelsen. 
 
Började Boll o Lek  med åldersgruppen födda 14 och förra året 15 och nu 16. 
 
Rätt mycket med föräldrar inne på plan och barn som kom en lördag borta nästa lördag och lördag 
nummer 3 deltog en halvtimme för att se gå av planen. 
 
För undertecknad känns bäst med start som 5 åring och så har föreningen gjort sen undertecknad kom 
med 1996. 
 
Projektet VAIF Familjen 250 paket. 
Samtalade med Peter Sunden marknadschef för Södra Sverige och Bingolotto tidigare i veckan. 
12 föreningar fick chansen/möjligheten att vara med på detta projekt att sälja 250 paket. 
1 förening tackade nej. 
 
9 föreningar har sen slutet av februari kört sin försäljning och nu bara VAIF samt en annan förening som 
säljer. 
 
Fick Peter som är snäll, trevlig och ärlig kille att erkänna att ingen av de 9 föreningar som avslutat sin 
försäljning lyckades sälja alla 250 paket. 
 
Idag ett glatt besked  när 28 paket nu landat på 83 paket sålda. Toppen! 
Slutspurt nästa vecka. 
 
Ett tips från Peter: 
 
Peppa slutspurt i Era sociala media till alla som hjälper till och säljer. 
Att få medlemmar (föräldrar mm) att köpa lotter, tacksamt om de även kontaktar släktingar, 
Facebookvänner, arbetskamrater mm att stödja Veberöds AIF! 
 
Gör ert bästa i era respektive åldersgrupper i slutspurten, mer kan ingen begära. 
Försök uppmuntra och heja på i finalveckan. 
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Matcher i helgen. 
Fre. 15/5 kl. 19.00. U 13-Dösjebro IF. 
 
Lör. 16/5 kl. 10.00. Lunds BK- P 9 Svart. 
Lör. 16/5 kl. 10.00.P 10-Lunds BK. 
Lör. 16/5 kl. 10.00. Svedala IF-P 11 Vit. 
Lör. 16/5 kl. 10.30. GIF Nike-F 11 Vit. 
Lör. 16/5 kl. 11.00. IF Limhamn Bunkeflo-U 15. Skåneserien. 
Lör. 16/5 kl. 12.00. F 16-Husie IF. Romelevallen. 
Lör. 16/5 kl. 12.00. Lunds BK-P 9 Vit. 
Lör. 16/5 kl. 13.00. P 12-Askeröds IF. 
Lör. 16/5 kl. 14.30. Sjöbo IF-U 15. Sydvästra. 
Lör. 16/5 kl. 15.00. U 14 -IFK Malmö. 
 
Sön 17/5 kl. 10.00. Lunds FF-P 11 Svart. 
Sön 17/5 kl. 10.30. Spjutstorps IF-F 9. 
Sön 17/5 kl. 11.00. U 13-BK Höllviken. Träningsmatch. 
Sön 17/5 kl. 11.30. Vellinge IF-P 12. 9 manna i 13 års serie. 
Sön 17/5 kl. 14.00. Västra Ingelstad IS-F 11 Svart. 
 
Hörs på tisdag och massor av texter från helgens alla matcher. 
 
Ha en bra helg alla och nästa vecka kommer värmen tillbaka 
 
Hälsar Staffan "Bingoberra" Darfelt 


