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 Staffans sammanfattning vecka 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Inne i vecka 2 och full arbetsvecka och tempot i föreningen ökar nu gradvis. Träning åter igång, 
träningsmatcher planeras, domarutbildningar på G och drygt en vecka bort till starten för  
Romelecupen 2018. 
Nu ska allt sjösättas fixas med beställningar och en massa småsaker som måste göras för att allt ska 
fungera lördag 20 januari. 
 
Domarutbildning. 
Årets domarutbildning sker på söndag 14/1 kl. 13.00 i klubbhuset nere på Romelevallen. 
Håkan Persson som så många år tidigare håller i denna utbildning. 
Obligatorisk närvaro för att få döma detta år. Camilla Munthe som samlar in namn på de som anmäler 
sitt intresse. I dag 15 anmälda till denna utbildning. Bra antal! 
 
Skånecupen som MFF arrangerar får mycket text i tidningen genom Per Ågren som tävlingschef.  
20 % ökning av antal anmälda lag mot förra året, men läs inte detta som en succé för Futsal, all ökning 
och lite till beror på utökade spelplatser för 7 manna fotboll på konstgräs och turneringen ändrar 
inriktning till kommande år och vill att fler åldersklasser ska spela 7 manna på konstgräs, men detta 
kräver att Svenska/Skånska Fotbollsförbundet redan ändrar på sina beslut till nästa år. 
 
Plus däremot för 8 åringar med sarg vid sina matcher och betydligt mer effektiv speltid med detta nya 
inslag. 
Jesper ledare för P 09 fann mycket som var bra med detta men påpekar också skaderisken med sarger. 
Även i uppvisningsmatchen på finaldagen gör våra 09;or en mycket bra insats och vinner över Husie IF 
med 3-1. 
 
Min lillebror 64 år går alltid och ser finalerna i Skånecupen och Jörgen var imponerad av VAIF:s  
P 09 lag. 
 
Jörgen fick all fotbollskunskap i familjen och debuterade i Kävlinge GIF i division 3 som 15 åring och 
spelade i Skånelaget också, men talangen var större än träningsintresset tyvärr. 
 
Undertecknad la av på toppen av min karriär efter blivit uttagen som reserv 2 i Kävlinge GIF:s andra 
reservlag och övergick då till ungdomsverksamheten, har aldrig ångrat detta beslut haha.  
 
Kommer föreningen att använda sarg vid utomhusspel 2018? 
Svar vet ej och vid frågan till andra föreningar finns inga sådana beslut ännu.  
Lite tagna på sängen som vanligt. 
 
På grund av så många frågor kring denna nya spelmodell kommer Skåneboll ut i vecka 4 och 5 på 5 
olika ställen för att svara på frågor och även lämna än mer information. 
 
 
Har ställt frågan till Peter Joelsson i IF Lödde hur IF Löddes knatteserie ser ut 2018? 
Spelform, vilka åldersklasser mm.  
Svar kommer inom kort. 
Svar kom snabbt. 
Samma upplägg som 2017 och dessa tre åldersklasser i år P 7 (födda 11), P 8 (födda 10) samt F 7/8 
(födda 11/10). 
Uppstartsmöte tisdag 6 mars kl. 19.00 i Löddeköpinge. 
Anmälan senast 28 februari. 
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Seniortruppen. 
Start på lördag 13 januari med träning, samkväm mm. 
Återkommer på fredag med mer exakta tider. 
Helt plötsligt ”försvinner" en av seriefavoriterna i serien IFK Osby och flyttas upp till division 3 när ett lag 
där drar laget ur serien och IFK Osby med bäst seedningspoäng får chansen och från kvalet till division 
4 kommer istället VMA IK upp till vår division 4 serie.  
Vånga Mjönäs Arkelstorp är hela namnet. 
 
Hörs igen på fredag! /Staffan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


