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 Staffans inför helgen 8-10 november 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 8 november lite stiltje i föreningen och seniortruppen U 19 P 15 och säkert flera andra 
ungdomslag samlar krafter efter en lång säsong. 
Seniorträning herr startar igen på tisdag i nästa vecka och tränar tis. o tors. fram till mitten av december 
på ett ungefär. 
U truppen börjar träna den 19 november. 
 
Den nystartade Dam träningen har nu gjort 2 pass ons. o tors. under Jörgen Svenssons ledning och 
Jörgen nöjd med antalet i träning som dock förstärkts av F 04/05 spelare dessa två träningar 
 
Jörgen mejlar att antalet spelare i träning dessa 2 dagar d v s antalet spelare som ej är registrerade i 
Veberöds AIF 2019 har varit 14 till antalet, men torsdagens träning hela 26 tjejer på plats då också med  
F 04/05 i träning. 
 
Jörgen skriver nöjd med uppstarten men mycket jobb återstår för att få ett Damlag på plats redan 
2020.  
Fortsättning följer och massor av övergångar behövs för att nå målet. 
 
Ett i det närmsta enormt intresse för att få ett Damlag på plats igen i Veberöds AIF och undertecknad 
såg igår torsdag på Jörgens Facebook ett hundratal lycka till önskningar. 
 
Ledarmöte i Veidec lokaler i tisdags och drygt 40 ledare på plats, jättebra. Mötet hölls av Mats 
Larsson samt Tommy Johnsen som presenterade den uppdaterade Svart Vita Tråden. Dokumentet 
kommer att skicka ut till alla ledare så snart det är tryckt.  Meningen är att dokumentet S&V tråden skall 
användas av samtliga och presenteras vid bland annat föräldrar möte.  
 
Frågan som mest lyftes upp är när spelare ska flyttas upp till äldre lag och om det ska ske permanent 
eller under viss tid under säsongen? 
 
Här finns olika åsikter naturligtvis och kom på mig att samma diskussioner upplevde undertecknad som 
20 åring och i styrelsen i Kävlinge GIF dvs. redan på tidigt 70 tal. 
I Veberöds AIF säger Svart Vita Tråden 17 år. 
 
Sticker ut hakan direkt och om undertecknad fick bestämma  (tur att detta ej får göras säger säkert en 
hel del haha), men skriver här bör sänkas till 15 år! 
Skåneserien böjar med 14 åringar, geografiskt under våren. 1, 2, 3 och bästa 4 spelar i Gr A under 
hösten. 
 
Året därpå 15 år och Gr A med de 10 bästa lagen i Skåne från förra året , Gr B lag 11-20,  Gr C lag 21-
30. 
 
Här anser undertecknad att bästa spelare i Veberöds AIF ska spela oavsett ålder. 
Föreningen kommer med stor sannolikhet ha fler och fler lag i Skåneserien i framtiden. 
 
Här kommer serieförslaget 2020 
Som tur var kommer motförslaget från Högaborgs BK ej att gå igenom. Någon ledare där som tänkt för 
djupt och inte bedömt konsekvenserna av sitt förslag.  Förslaget hade inneburit att Veberöds AIF fått 4 
resor till Blekinge. För att inte tala om Blekingelagens reser till Skåne. 
 
Saxemara IF, Ronneby FK, IFK Karlshamn samt Sölvesborgs GoIF. 
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Nu blir med all säkerhet serien enligt Skånes FF förslag. 
 
Div. 3 Södra Götaland 
IF Lödde 
GIF Nike 
Kulladals FF 
Malmö City FC 
FBK Balkan 
Veberöds AIF (4 kv.) 
Vellinge IF (4) 
IFK Trelleborg FK 
Tomelilla IF 
IFK Simrishamn (4) 
Högaborgs BK 
Råå IF 
 
Romelecupen. 
Nu 194 lag anmälda, bra påspädning i veckan med flera tjejlag efter att MFF skickat vår inbjudan för 
andra gången till drygt 100 Nätverksklubbar.  
Efter detta inga lag överhuvudtaget de sista två dagarna. 
 
Saknas nu 14 lag i tävlingsklasserna; 
F 04. 1 lag. Jenny. 
F 05. 3 lag. Jenny. 
F 06. 4 lag. Låtta. 
 
P 05. 2 lag. Jim. 
P 06. 3 lag. Andreas F. 
P 07. 1 lag. Någon? 
 
Vill ni mejla, SMS eller ringa någon ledare om att vi söker lag till Romelecupen 2020 i dessa 
åldersklasser? 
 
MFF. 
Uruselt spel och årets sämsta match, tyvärr. Nu är alla på Himmelriket förbannade och bara surmjölk 
serveras! Strax slut. 
Röstler ska bort och ny tränare söks för 2020. 
 
Blandat. 
Jims nya lag P 05;or ut i sin första match 11 mot 11 på lördag kl.12.30. Spännande! Lunds BK väntar. 
 
P 10 två träningsmatcher på söndag mot Blentarps BK samt FC Trelleborg.  Kl. 10.30 samt 12.00. 
 
Sandby cupen och debut för F 11 tror undertecknad även F 09/10 i spel i Sandby cupen denna helg. 
 
En mycket lugn fotbollshelg väntar oss, men i nästa vecka startar "frimånaden" och alla sportchefer 
sliter i sitt hår och de med lite hår redan från början börjar plocka sina ögonbryn, äta Novalokol för 
sura maguppstötningar och annan skit. 
 
Hemsk tid 15 november till 15 december! 
 
Hörs igen på tisdag hälsar Staffan 
 


