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 Staffans inför helgen 6-8 november 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 6 december och nu återstår drygt en vecka innan "frimånaden" är över och föreningen kan 
sammanfatta denna. 
Herrtruppen i det närmsta klar. Precis som sas från början att truppen från årets seriespel ska 
kontrakteras med några nya namn och inte alls av den mängd nyförvärv som klubben skaffat de sista 
åren!   
5:e nyförvärvet en timme gammal och en mycket nöjd sportchef i Lennart Fridh signar i hård konkurrens 
Henrik Ilmanen från BK Flagg och deras bästa spelare under 2019 på innermittfältet precis den spelare 
som föreningen önskat! 
Tommy beskriver honom så här; 

Henrik är vår sista spelare in i truppen och till vårt lagbygge inför 2020. Detta innebär endast två 
(Selmir&Henrik) nyförvärv in i truppen och tre hemvändare och det känns kanon att vi jobbar med våra 
egna produkter och talanger och inte får in en massa spelare som inte har   för klubben.   

Henrik är en fysiskt hård arbetande inner mittfältare som kommer att tillföra vårt lag mycket på mitten. 
Har en vinnarskalle och en spelförståelse som är på en hög nivå också. Och framför allt en kille som är 
ödmjuk och passar bra in i vår grupp. 

Damtruppen däremot helt i händer på att en helt ny trupp finns för seriespel 2020! 
Återstår 2 träningar i nästa vecka innan föreningen har svaret på om ett Damlag finns för seriespel 
redan 2020? 
Avslutar med en sittning på Niromas på torsdagskväll tillsammans med F 04/05 och då vet föreningen 
om ett Damlag finns 2020? 
 
Ungdomsfotboll. 
Fotbollen på väg in i vintervila även om många ungdomslag tränar fortfarande. 
U 19 och årets sista träningsmatch hemma mot Råå IF KL. 13.00 på Svalebo. 
 
Matcher spela i Vinterserien för både P 13 samt P 14. 
 
F 16 i spel i Futsal serie. 
 
P 10 tränar/spelar frekvent i Nils Holgersson hallen i Skurup. 
Tillsammans med FC Trelleborg, FC Rosengård samt LB 07 alla i den allra högsta klassen av lag och 
spelare födda 09 som finns i Skåne.  
 
Delar på hyran, bra exempel vad man kan göra när Veberöd ej ger möjlighet till träning inomhus. 
 
F 09/10 tränar i Harlösa hallen så man kan väl skriva att det är bara fantasin som sätter gränser för vad 
laget kan göra.  
 
Hoppas med den nya hallen på Idala att även VAIF kan få några timmar nästa höst/vinter. 
 
11 VAIF lag i Skånecupen i jul/trettonhelgen har nu blivit 12, då även P 03 anmält 1 lag. 
Skånecupen stängde på fantastiska 534 lag anmälda! 
 
P 14. Fysträning, Klinten, samling vid majbålet. Härligt att läsa! 
 
Får undertecknad att direkt tänka på en seniortränare i Kävlinge GIF på 70 talet och en legendarisk 
tränare i Nisse Johansson, vill minnas att Nisse även tränat VAIF men mest i Lunds BK. 
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En träningskväll på försäsongen kallar Nisse ut hela träningstruppen och pekar på några burar fulla av 
fotbollar. 
Spänner ögonen i killarna och säger citat" titta noga nu på alla fotbollar för det är det sista ni ser av en 
fotboll i kväll" slut citat.  
 
Ja du milde Jesus, undertecknads fråga hade detta fungerat idag?  
En underbar fotbollsprofil detta ska sägas och en person som levde för sin fotboll! 
 
Romelecupen 2020. 
Söndagen den 9 februari kl. 19.15 spelas match 372 och årets sista finala match och Juniorfinalen, 
kan man få önska sig ett VAIF lag på ena halvan av planen? 
Först ut av alla VAIF lag ett av tre VAIF lag i P 09 och till sist har alla 33 lag från föreningen varit i spel. 
Imponerande antal lag! 
 
Markus Rosenberg. 
En underbar dikt skriven av Jacques Werup. 
Urvalet ingår den korta kärleksdikten Envoi som har blivit en klassiker:  
Jag har varit med om Dig, jag kan aldrig förlora dig. 
 
Barnkonventionen. 
Lite matcher att kolla och den senaste veckan läst på om den lag som nu är knappt en månad bort och 
Barnkonventionen gäller från den 1 januari 2020. 
Nu börjar det bränna till och som undertecknad skrev förra veckan inget ännu i varje fall som "drabbar" 
vår förening, men elitklubbar med akademiverksamhet lever "farligt" och just nu IFK Haninge på 
tapeten. 

 

IFK Haninge bedriver akademiverksamhet i olika former från tio år med fokus på ambition och 
uppförande vid indelningen mellan akademi- och bas-lag. Spelarna utvärderas varje år och när barnen 
ska fylla 14 år skärps kraven så att fotbollskunskap och mognad får lika stor del som övriga kriterier i 
bedömningen av vilken träningsgrupp de ska tillhöra. 

Nu är ett P 13 lag på gång och skickar ut 3 spelare som varit med i många år, men nu ej duger längre 
och en kille som tagit det så hårt att han under oktober lovet tappade 4 kg på 7 dagar och mamman år 
nu till frontalangrepp mot föreningen. 

Tränaren slår ifrån sig och hänvisar till akademi chefen som är på semester och föräldrarna kräver att 
killarna får träna med laget tills akademi chefen är tillbaka. 

Detta godkänns ej. Samtidigt annonserar IFK Haninge efter provspelare till truppen för detta P 13 lag. 

Malin Träff sakkunnig inom barn och ungdomsidrotten på Riksidrottsförbundet. En nylig 
forskningsrapport kring selektionsprocessen samt talangidentifiering inom fotboll och ishockey är för 
stor och sker i för tidig ålder och gäller pojkar och mest i storstäderna.  

 IFK Haninge bedriver akademier från 10 års ålder. 

Detta fall kan bli det första som kommer att prövas med Barnkonventionen som lag. 

AIK tillsammans med 9 andra klubbar förändrar nu sitt ungdomsarbete och akademier kommer i 
fortsättningen ske först i högre åldersklasser samt att alla spelare i AIK ska vara boende i Solna 
kommun. Värvning mellan dessa klubbar på ungdomssidan blir förbjuden. 

BP, Djurgården samt Hammarby IF fortsätter driva sina akademier som tidigare och avvaktar vad 
Barnkonventionen som lag innebär. 

Nacka FC, där alla barn från sju år provspelar för att få plats, har inte heller frågat barnen själva om 
verksamheten. 
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”Det kommer bli en intressant värld om man inte får selektera till exempel körer eller musikskolor. 
Simklubbar och friidrott blir också intressanta. Hur tränar man en grupp långdistanslöpare tillsammans 
om någon är tio minuter långsammare på milen?” 

Säger en ordförande som försvarar selektering. 

Så hur ska det här då fungera i praktiken? Vem avgör vad som är bäst för barnet, var ska barnens 
inflytande börja och sluta och vem ska straffas om barnens rättigheter kränks? 

Det visste inte ens ministern Lena Hallengren när förslaget presenterades. 

– Vi gör barnkonventionen till svensk lag för att det inte ska råda några tvivel om att barns perspektiv 
ska vägas in. Det gäller domstolar, handläggningsärenden och skolor. Hur det påverkar i konkreta fall 
återstår att se, men det kommer stärka barns rättigheter, sa Hallengren till Dagens Nyheter. 

Undertecknads kommentar. Är det en tandlös ny lag? Eller en lag som kommer att döma när 
barn kommer i kläm i föreningslivet? 
 
Stor fråga 
 
 
 
 
 
 
 


