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 Staffans sammanfattning vecka 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Då har även andra advent passerat och strax tänder vi ljus tre julstöket ökar i varje fall ute i 
Hemmestorp haha. 
 
Fotbollsträning pågår sen flera år året runt och i kväll avslutar herrarna sin säsong med träning och lite 
samvaro i klubbstugan efteråt och vi når slutdatum på den så kallade frimånaden 15 december och 
det ser det bra ut i vår förening och vi kan strax pusta ut. 
 
Kontrakt 18 och 19 skrevs i förra veckan och Ted Hörman samt Samuel Wale Idowu förlängde över 
säsongen 2018. 

Kanonmatch i omgång 1 i 2018 års seriespel den 7/8/4 och Genarps IF väntar i premiären på 
Romelevallen. 

Omgång 3. 21/22/4 Södra Sandby IF på Romelevallen. Dess i mellan IFK Osby borta. 

Hade räckt med ett derby så tidigt på säsongen om man fick önska något. 

Hela lagtruppen presenteras här i julveckan. 

Ställde frågan till Daniel Lindgren om hans upplevelse av de första två månader som tränare för 
Veberöds AIF och Daniel lämnade följande svar. 

Starten i VAIF känns väldigt positiv, en stimulerande fotbollsmiljö med många engagerade personer i 
och kring. Det är fortfarande lite av en "smekmånad" kanske men de individuella samtalen med 
spelarna gav mig en överblick som är värdefull, både på individnivå men även för kollektivet i stort. 
Responsen i hur den befintliga truppen i vågor förlängt sina kontrakt visar att VI alla är med på banan, 
det skapar en trygghet och ett lugn. Framförallt känns hela truppen oerhört motiverad vilket är ett måste 
för utveckling mot de målbilder vi gemensamt kommer att arbeta mot och i viss del redan startat. 
 
Det är mycket nytt som ska implementeras och det är klart att det finns en viss startsträcka när det 
gäller tillvägagångssätt vad gäller kommunikation, tydlighet och ansvar. Där tycker jag att truppen 
successivt anammat ett gemensamt förhållningssätt som ska ligga till grund för vår verksamhet, en 
eloge till spelarnas mottagande och lyhördhet. Vi arbetar efter devisen LAGET är större än Jaget så 
att ha stora delar av truppen klar redan nu är givetvis glädjande och underlättar stabens arbete. Vi är i 
skrivande stund 19 signade och jag ser det som fullt möjligt att fylla på med 1-2 namn innan "fönstret" 
stänger den 15 december. Framåt VAIF! 
 
Tack för ett fint välkomnande Vaif-vänner, det värmer! 
God Jul & Gott Nytt År! 

Ungdomsfotboll. 
Nya Nationella Spelformer gå in på Skånebolls hemsida och läs där då det haglar in frågor. 

Under onsdagen kom inbjudan ut på Skånebolls hemsida och intressant läsning.  
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13 års serier och uppåt exakt som tidigare. 

Däremot 9 till 12 års serier finns nyheter, där kan man från och med 2018 ej anmäla om föreningen har 
2 lag som ex ett i svårt och ett i lätt, andemeningen ej toppning i dessa åldersklasser utan då ska båda 
lagen spela i samma svårighetsgrad.  

Tre eller fyra lag i samma åldersklass (typ våra 08:or) 1 och 2 i samma svårighetsgrad och lag 3 och 4 i 
svårighetsgrad närmst där lag 1 och 2 spelar, hänger ni med? Lag 1 och 2 i svår grupp och då lag 3 och 
4 i medel. Lag 1 och 2 i medel och lag 3 och 4 i lätt. 

Intressant är också att de flesta serierna kommer att ha längre matchtid och 3 halvlekar. Kommer ni 
ihåg att nu ser Svenska Fotbollsförbundet matcherna som en del i den träning ni bedriver. 

13 och uppåt, serier med 11 till 12 lag och minst 10 matcher på våren och lika många på hösten. 

DM anmälan senast 15 januari och anmälan till seriespel senast 31 januari. 

Fogis öppnar 1 januari 2018, men vi gör som tidigare, mejlar Eva om era anmälningar både till DM som 
seriespel. 

DM 2018 för flickor och pojkar födda 02 samt 04. 

Knatte 2018. 
Tack för tips på föräldrar namn och eventuella intresse till flickor och pojkar födda 13 och 14. 

I princip är alla tipsen om föräldrar till barn födda 14 och första kontraktet "signades” i fredagskväll nere 
vid Konsum och en "gammal" ledare i ny författning och Andreas Nilsson klar som ledare för 
åldersklassen 14 då dottern börjar sin fotbollskarriär nästa år. 

Andreas redan idag huvudansvarig för pojkar födda 05 och en andra son i P 08. 

På frågan från undertecknad om det finns fler barn var svaret citat" inte vad jag känner till?" slut citat no 
comments haha.  

Bingolotto och Folkspels produkter. 
Redovisning av Julkalender var i går onsdag 13 december och till sist nådde vi den fantastiska 
slutredovisningen av 752 sålda Julkalendrar och då har vi gått i mål i en av fem produkter från Folkspel 
och kalenderförsäljningen läggs på is. 1 000 kalendrar till kansliet, 150 av dessa kom aldrig ut till 
försäljning och av 850 kalendrar som hämtades ut lämnades 98 till retur. Bra jobbat alla! 

Försäljning 7 och 8 december vid Konsum och undertecknad fixade extra pass då vi har en bit till upp till 
toppresultat 2016 och ett STORT TACK till Ida och Amanda, Roger och Jessica Sjöstedts döttrar en 
föreningsfamilj och tjejerna satt tillsammans 4 timmar på fredagen och 4 timmar på lördagen.  

Strålande jobbat! 

Omsättningen ökades och nu börjar vi sälja lite bingolotter också, men vi vet sen tidigare år att först i 
julveckan denna försäljning ”exploderar" på allvar. 

Det går faktiskt att utläsa av försäljningen vilken dag löner trillar in den veckan. 

SMS från Peter Sundén marknadsansvarig för Södra Sverige och en monumental succé för årets 
Julkalender och slut i hela SVERIGE i princip. Undertecknads fundering om årets kalender såld in som 
Färgfemman är svaret på den ökade försäljningen? 

Föreningen kom att slå förra årets 609 kalendrar med marginal och målet redan klart för 2018 då vi ska 
sälja över 1 000 sådana, några lag till som vill sälja då så når vi den siffran.  

I år endast en tjejklass eller snarare 2 då F 06/07 sålde, men inga andra lag. 
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13/12 2017                    23/12-2016 

Enkel bingolott   120          827 
Dubbellott               20            88 
Julkalender         752          609       Plus 143 2017 jämfört med 2016. 

Sverigelotten "Jul"  350      809 (såldes alla 100 Julkuverten då)  
varav 45 Julkuvert hittills.   

.  8/12 2017                       

Enkel bingolott  40           
Dubbellott   10                  
Julkalender   120              
Sverigelotten ”Jul"  180  

 

Avslutar denna veckorapport med att skriva; 15 februari kl. 19.05 2018 på Jämtkraft Arena spelar  

FK Östersund mot FC Arsenal i sextondelsfinal i Europa League och detta är sant mina vänner och 
ingen skröna. 
Funderar var dessa fotbollsmatcher av FK Östersund under 2017 av alla matcher undertecknad sett 
under ett halvt sekel ska placeras? 

Tagit Sverige och faktiskt också Europa med storm och en fotboll som undertecknad i form av teknisk 
briljans aldrig sett ett svenskt lag klara av, ursäkta mitt MFF, men så är det. 

Lottning i måndags och något TV bolag följde lottningen från klubbhuset i Östersund och halva truppen 
på ett ungefär var kvar i Östersund andra hälften lämnat landet för hemresor och semester. I klubbhuset 
åt killarna pizza och varsin 1,5 liter Coca Cola och man insåg direkt att årets spel och träning var över 
haha. 

Lottning med FK Östersund kom upp på tavlan och sen drogs FC Arsenal och killarna reser sig upp och 
jublar över en drömlottning???????.  

Vad är det ordspråket säger citat" det är inte de blyga killarna som får kyssa de vackra flickorna" slut 
citat. 

Lycka till FK Östersund ni har hela Sverige bakom er!  

Hörs i nästa vecka med nya uppdaterade försäljningssiffror, senior truppen inför 2018 med nyförvärv 
och spelarförluster. 

Ha en bra tredje advent önskar Staffan 

 


