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 Staffans inför helgen 22-24 november 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag igen och snart är november över en månad av mörker, regn och blåst och för få fotbollsmatcher 
haha. 
 
Nästa vecka tar vi farväl av Markus Rosenberg och undertecknad kommer säkert att fälla en tår eller 
flera när ikonen lämnar scenen för alltid. I varje fall på fotbollsplanen. 
 
Har en gång lyckats få Markus som prisutdelare till Romelecupen så länge sedan att vilket år det var 
har glömts, men innan Markus blev proffs. 
 
In i Svalebohallen släntrade en ung kille i jeans t-shirts och MFF tröjan hängandes på sin höger axel. 
Lutade sig över kanten på läktaren blickade ut över hallen log och sa ungefär så här citat "här har jag 
spelat många finaler för MFF och vunnit de flesta om inte alla" slut citat. Ni känner direkt att denna kille 
har ett ego, humor och ikonstatus över sig. 
 
Kommer att kontakta honom och be om ett besök till som prisutdelare den 9 februari 2020. 
 
Herrar A ut i en av två provmatcher för nya spelare och igår kväll match mot Janstorps AIF. 
Ut släppte Tommy ett mycket ungt lag och i det stora ett U-lag.  
 
Hemvändare i form av Hampus Isberg 01, Isac Munthe 01 samt Tim Krämer 02 spelade, en ung 
kille Kim 01 från IF Lödde, ett par killar från U-truppen i Ludvig Söderberg 02 samt William 
Andersson 04. 
 
Hampus Ekdahl 99 i mål, Fredrik Persson 94 , Axel Petersson 02 , Magic 93 , Dante Kolgjini 99, 
Hugo Lindelöf 00 samt August Jönsson 01 från årets trupp. 
 
2-2 slutade matchen och en mycket nöjd tränare i Tommy (utbildning idag och längre text på tisdag) och 
som snabbt mailade 8 U 19 spelare i vardera halvleken och gjorde det mycket bra mot ett ordinarie 
Janstorp AIF fysiskt starka lag. 
 
I andra halvlek debut för endast 15 åriga William Andersson som mittback. 
 
Ungdomslagen. 
Stor aktivitet denna helg ute som inne spel. 
U 19. Veberöds AIF-Lilla Torg FF. Lördag kl.15.30. 
  
P 14. (05). Billecupen i Billesholm. 2 lag. 
P 14. JAIF Cupen i Skurup. 2 lag. 
 
P 13 (06).Knutscupen  i Södra Sandby. 2 lag. 
P 13. Vinterserien. Veberöds AIF-Lunds BK. Lördag kl. 13.00. 
 
P 12. (07). Avslutning på Bounce. 
 
P 11. (08). GIF Nike-Veberöds AIF. 
P 11. Coerver träning. Lördag kl. 10.00-14.00 på Svalebo. 
P 11.  Knutscupen Södra Sandby. 2 lag. 
 
P 10. (09). GIF Nike-Veberöds AIF. 
P 10. Coerver träning. Lördag kl. 10.00-14.00 på Svalebo. 
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Någon fler som spelar hör av er med text efter helgen! 
 
Romelecupen. 
F 04. FULL! 
2 lag i F 05 saknas. 
Tävlingsgruppen (läs Jessica G) försöker "väcka upp" F 11/12 igen. Svårigheten är att hitta speldag och 
speltid, men hoppas att vi löser detta snart. 
 
Från representantskapet. 
I onsdags höll Skånes Fotbollsförbund årets representantskaps möte som vanligt i Lund.  

Här kommer några nyheter inför 2020. 

Det är nu möjligt att söka åldersdispens för överåriga spelare även till juniorlag division 2 och 3. 

Efter motion från Everöds IF med stort majoritetsbeslut förändras nu seriepyramiden i distriktet för 
herrar. Division 7 slopas och framgent kommer distriktets herrserier att innehålla tre serier i division 4, 
sex serier i division 5 och tolv serier i division 6. Förändringen införs redan till säsongen 2020 då 
division 6 blir lägsta distriktsserie för herrar. 

B-lagsserierna kommer from 2020 att spelas som delade vår-/höstserier med omlottning i 
sommaruppehållet och det kommer då att vara möjligt även med nyanmälan av lag till höstserierna. 
Sista anmälningsdatum för B-lag blir den 31 januari respektive den 15 juni. Anmälan sker i vanlig 
ordning till tre nivåer, division 1, 2 och 3. 

Skånes FF kommer fr.o.m. 2020 att organisera matchverksamhet även för spelare 8 år, mer information 
kommer i inbjudningarna som går ut i december månad. 

Undertecknads kommentar. IF Löddes knatteserie kommer att genomföras precis som tidigare år. 

Andreas Friberg med en sammanfattning från P 13 den senaste tiden. 

9 nov Trianon Cup  
  
Vi åker till Bunkeflo med två lag för att spela första inomhuscupen. 
Båda lagen spelar bra i grupperna och vinner samtliga matcher. 
Vi visar upp ett moget spel och radar upp chanser. 
  
Ena laget ställs mot Simrishamn där vi spelar bra men åker tyvärr ut med uddamålet. 
Andra laget möter FC Bellevue och tar sig vidare genom en 3-1 vinst. 
  
I kvartsfinalen ställs vi mot FC Rosengård, ett lag som spelar väldigt fint med bra rörelse inom laget. 
Grabbarna är inte riktigt vakna och 1-0 till dem efter 15 sek. Men vi resor oss snabbt och kvitterar. 
Sen tappar vi till 2-1 och efter det står matchen och väger. Vi får en kontring och har ett bra tillfälle att 
kvittera men deras målvakt räddar och de vänder spelet snabbt och gör 3-1. 
Efter det tappar vi boxen och släpper till alldeles för många målchanser. 
Sett överlag är vi nöjda och spelar bra med båda lagen. 
  
Nästa cup är Knutscupen i Sandby den 22 nov, där vi också ställer upp med 2 lag. 
Och dagen efter börjar Vinter serien och Lunds BK står som motståndare. 
  
 Hörs på tisdag/Staffan 
 
 


