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 Staffan inför helgen 7 – 9 oktober 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare 

 

Fotbollen inne i sitt slutskede och endast 13 matcher i helgen och alla seniormatcher klara i föreningen, 
förutom ett kval som väntar Herrar A med början borta på lördag 15 oktober kl. 14.00 och returmatch på 
Romelevallen lördag 22 oktober kl. 14.00. 

Segraren i dubbel mötet Åsums BK-Södra Sandby IF väntar Veberöds AIF. 

Södra Sandby IF i "förarsätet" efter 2-2 borta i onsdags i Åsum efter reducering och kvittering i andra 
halvlek. Det kan bli ett hett avgörande mot "grannen” om en vecka över 2 matcher. 

Ingen underskattning från vår förening och spioner på plats i onsdags uppe i Åsum och naturligtvis i 
morgon också.   

Damer tränat färdigt denna vecka och Stefan lämnar följande besked om Dam i höst/vinter;  

Uppehåll och återstart 7/11 och då med tre pass/vecka fram tom 15/12.  
- Uppstart igen 10/1 2017.  
- Haha....  Undertecknads fråga om nya spelare som dyker upp! 
 
Färdigspelat i IF Löddes knatteserie förra lördagen och vi tackar P 08 som nu lämnar knatteserien och i 
fortsättningen spelar endast 7 manna fotboll. 
P 09 ett år till i IF Löddes knatteserie, men precis som P 08 lämnar truppen nu Romelevallen för att 
flytta sin verksamhet till Svalebo nästa år fullt ut. 
 
Tråkig nog blev P 08 inblandad i en match som fick ett mycket tråkigt slut. Vårt lag dock helt oskyldiga 
men motståndarlaget med föräldrar och ledare som tog sig in på plan för att skälla ut i en ung oerfaren 
ungdoms domare som missat något. Totalt oacceptagligt och fick via Jessica Jims version av det hela; 
 
Vi var med om en händelse igår i 5 manna i Lödde där motståndarnas föräldrar och ledare går på 
domaren mitt i matchen på planen. När Jim sedan försvarar domaren och menar på att det är hans 
första match och att de fick backa tillbaka går de på Jim. Både Jim och domaren (ung) får ta emot fula 
ord, könsord att de skulle få efter matchen och massa annat.  
Jim gick med domaren till sekretariatet och meddelade dem det hela och matchen avbröts. 
 
Undertecknad talat med Peter Joelsson i ett helt annat ärende och Peter ger all kredit för Jims resoluta 
agerande. Klubben i fråga kommer att tillskrivas från arrangören IF Lödde och kanske Skåneboll också 
blir inblandade. 
 
Förstår mer och mer att 2/3 av alla utbildade ungdomsdomare dömer ett år och aldrig mer. 
 
Avslutning knatte. 
Stor final i morgon lördag 8 oktober och grillad korv med dryck samt prisutdelning för alla och årets 
utomhusträning slutar nu. 
Bosse har ett Utkast på gång om inomhustider som kommer er alla till del inom någon dag och mer en 
satsning på de allra yngsta i Svalebohallen när vi nu är nere i 3 timmars tilldelning till föreningen + 2 
timmar kl. 20.00-22.00 fredagkväll i Svalebohallen. Någon som vill ha denna tid, maila Bosse! 
 
Romelecupen 2017.  
Bra snurr på anmälningar denna första vecka och passerat 100 lag med bred marginal idag 113 lag 
anmälda, men knappt några lag i de äldre åldersklasserna, tyvärr. 
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Kort veckorapport och hoppas däremot att ni orkar skicka referat från era matcher denna helg som 
tidigare. 
Många lag som gör sin sista seriematch för året. På måndag endast 8 matcher kvar att spela. 
 
Trevlig helg alla! 
 
Hälsar Staffan 

 


