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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
SM guldet till Djurgården och undertecknad har överlevt detta.  
 
Drog till O Learys i Lund för att följa upplösningen av årets Allsvenska tillsammans med många andra 
MFF:are men också Djurgårdare och folk som höll på Hammarby IF. 
 
Åkte dit med den statistik som sa 5 till 10 procent att MFF tar guld men också att Djurgårdens chans låg 
på 65 procent, men vilka två timmar vi fick uppleva. 
 
En andra plats i Allsvenskan och EL gruppspel även 2020 , då kan inte en luttrad MFF:are skriva att 
säsongen är misslyckad. 
 
Kraven i MFF kommer alltid att vara stora och ett missat SM guld 2020 kommer att ge konsekvenser och 
Röstler är "rökt" då om han fortfarande tränar MFF 2020? 
Tror faktiskt att även sportchefen Daniel Andersson då lever "farligt! 
Många vill ha in "Mackan" som ny sportchef! 
 
Är också glad och tacksam för att ekonomin inte avgör alla seriers tabell. 
MFF kommer vid sitt nästa bokslut vid årets slut visa ett eget kapital på över en halv miljard! 
 
Likvida medel d v s slarvigt skrivit pengar i form av aktier, fonder "papper" en kvarts miljard. 
 
Dessa två belopp är 2 gånger större än vad de övriga 15 allsvenska klubbarna har tillsammans.  
 
Många skriver att detta är ett misslyckat år med dessa ekonomiska muskler och "bara" tvåa. 
 
Än en gång glad att tabeller inte kan skrivas på förhand. 
 
Röstler efter matchen lite halvsurt när nu alla andra lagens spelare åker på semester för att bada spelar 
MFF vidare i EL gruppspelet,  surt sa räven. 
 
Kravet från supportrar och även sansade journalister typ Ola Törner på Skånesporten som kan sitt MFF 
vill se en värvning av absoluta toppklass på ca 25 till 30 miljoner. 
 
Den absoluta dyraste värvningen MFF gjort genom alla år hänför sig till 23 december 2013 när Alfonso 
Alves skrev på och kostade 15 miljoner och "sign on" bonus på 2,5 miljoner.  
 
Idag får vi nog skriva att "återvändare", nyförvärv får det dubbla i "sign on" bonus. 
 
Var finns denna spelare i världen som ersätter Markus Rosenberg? 
 
Tillbaka till Veberöds AIF.  
Sparlåga gäller i föreningen. Lite cupspel i inomhuscuper och denna helg stor avslutning för alla lagen 
som spelat 7 mot 7 och killar och tjejer i samma lag och massa matcher under hela lördagen. 
 
Damlag 2020. 
Då är det dags för Jörgen Svensson att ta sig an uppgiften att försöka få till ett Damlag i seriespel 2020! 
Fick ett samtal med Jörgen idag och gratulerade honom till uppdraget i VAIF. 
Jörgen hade nu plockat av sig plåten runt munnen och tidigare fråga från undertecknad. Klar för VAIF 
2020? Svar no comments. 
 



 2 av 3 

Nu en glad Jörgen som ser sitt uppdrag att få igång ett nytt VAIF Damlag igen som mycket spännande 
även om många frågetecken som måste bytas till utropstecken. 
PÅ onsdagens träning och även torsdagens träning kommer många tjejer för att prova på och spelare i 
och runt Veberöd. "hemvändare" comeback, Team Sandby, Sjöbo IF, Wollsjö AIF med flera och även 
Jennys och Connys tjejer i F 04/05 på plats dessa två dagar. 
Mycket spännande att följa den närmsta tiden och hoppas med hela mitt hjärta att vi till sist har ett lag i 
division 4 2020! 
 
Från detta samtal till Niromas för lunch. Sportchefen Lennart Fridh träder in och har troligen varit hemma 
hos Jörgen för nu har Lennart ett plåster runt munnen och viskar bara no comments hel tiden när 
undertecknad frågar om 3,e nyförvärvet skrivit på?  
 
Får väl skriva till Tommy och fråga och Lennart viskar samma svar från Tommy no comments haha. 
 
Provspelare dyker upp när träningen återstartar för seniortruppen och till slut ett mycket spännande namn 
viskar Lennart om. 
 
Skriver till Tobias Karlsson om läget och naturligtvis om VAIF är aktuellt? 
Svar från Tobias ska träffa min agent i nästa vecka. Svar från undertecknad. Låter dyrt? 
Svar från Tobias. Fridh löser detta! 
 
Ja så går frågor och svar redan och nästan 10 dagar till den så kallade "frimånaden" hur ska det sluta? 
I kväll ungdomsmöte på Veidec och tror att det är rekord i antal ledare och drygt 40 ledare på plats. 
 
Romelecupen 2020. 
Några lag till under Allhelgonahelgen. Just nu 191 lag. 
Saknas i tävlingsklasserna. 
F 04. 1 lag.          P 04.   Full. 
F 05. 3 lag.          P 05. 4 lag. 
F 06. 4 lag.          P 06. 3 lag. 
F 07.  Full.            P 07. 1 lag.  
 
16 lag som saknas, men dessa åldersklasser blev till sist fulla till årets Romelecup. 8 tjejlag och 8 lag i 
pojkklasser som saknas. . 
Hoppas och vet att alla försöker hitta lag till dessa åldersklasser  
 
3 lag som saknas i tävlingslös åldersklass och alla i P 13. 
 
Fullt i övriga 7 åldersklasser som spelar tävlingslöst.  
 
MFF skickar i morse ut en påminnelse om Romelecupen 2020 och att vi saknar 21 lag i tävlingsklasserna 
och plötsligt 2 timmar senare är siffran 16. Kanon och 5 tjejlag in! 
 
Nu också 14 lag på reservlistan. 
 
F 06 som saknar flest lag 4 av 8 klara och frågan är om F 06 skrämt bort motstånd då laget var VAIF:s 
enda lag som stod som slutsegrare i år! 
 
P 05 kan justeras från 12 lag till 8 lag som är anmälda nu, men 3 VAIF lag anmälda och vi ser gärna 3 
grupper i P 05. 
 
Niklas Wendel med text från lördagens avslutning för 7 mot 7 och spel på Svalebo konstgräs. 
Lördag morgon och som vanligt hänger det regn i luften. Tidig morgon och alla hjälps åt med att göra 
fotbollsplanerna, kiosk och ungdomstältet klara.  
 
Niklas och Johan A förklarar för domare, ledare och spelare hur dagen kommer att se ut. Alla lagen ska 
spela minst 7 matcher x 15 minuter i en rak tabell. Matchblock ett med 4 omgångar avlöser varandra 
snabbt till musik från mittplan. Sedan blev det lunch och hamburgare till alla, under dagen fanns det hela 
tiden tillgång till saft, frukt och lite godis.  
 
Efter matchblock 2 så stod Napoli och Roma klara som finallag. En spännande final där Napoli vann till 
sist och gick igenom hela dagen utan förlust. Nu till prisutdelning, alla ungdomar fick en vattenflaska ifrån 
VAIF och sedan delade domarna ut 4 st gröna-kort till personer som gjort något speciellt för sitt lag under 
dagen.  
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Grattis Tyra Thorsén, Alice Larsson, Alexander Lisowski och Valter Thorsén till grönt-kort 150 kr i 
biocheck. 
 
Vi har bara fått positiva ord från alla om årets upplägg. Detta tar vi med oss och försöker utveckla 
avslutning ännu mer nästa år. 
 
Stort tack till våra domare: Albin Bring, William Andersson, Cajsa Wanegårdh och Toby 
Rannamaa. 
 
Thomas och P 15 med föreningens sista seriematch. 
U 15 åkte till Malmö kylig onsdag kväll för match mot BK Olympic killarna gjorde en riktigt bra match vi 
visste att BK Olympic är ett riktigt bra motståndare så vi pratade om vikten av att jobba som ett lag men 
bra organisation och att när vi har boll att vi ska våga spela vårt spel och de gjorde killarna riktigt bra gör 
0-1 i minut 30 och ökar på till 0-2 i 32 minuten i andra börjar bra men ju längta matchen går ju mer ner 
tryckta blir vi och dom skapar fler läggen i 78 minuten får dom en straff och reducerar sista 10 min blir lite 
väl spännande men vi håller ut och matchen sluta 1-2 som innebär att laget sluta på 2 plats på 24 poäng 
samma som tabell ettan.  
Killarna gjort en kanon höst ser vi framåt 2020 ! 
 
F 13 och Henriks text från Gåsacupen. 
Vi ställde som vanligt upp i Gåsacupen men i år blev det i åldersgruppen F13/14 vilket var lite skillnad 
rent fysiskt men fotbollsmässigt hängde vi på väldigt bra trots att de flesta spelare var både ett och två år 
äldre. Det blev tre jämna matcher i gruppen men vi vinner välförtjänt detta gruppspel och får möta 
Svedala IF i kvartsfinalen. Det blev åter en tuff match där vi kommer i underläge men kämpar oss tillbaka 
och utjämnar till 1-1. I förlängningen tar det tyvärr stopp efter några minuter då vi mycket oturligt släpper 
in ett mål på en hörna och det känns naturligtvis tufft men med lite distans så får vi vara nöjda med 
dagens spel. 
 
Hörs på fredag hälsar Staffan 

 
 


