
 1 av 3

 Staffans sammanfattning vecka 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Helg 2 passerad och Romelecupen har kommit halvvägs. P 03 vidare till semi och kan bli en repris från 
förra årets final, då Södra Sandby IF finns i den andra semifinalen. 

Två stora åldersklasser spelades färdigt denna helg i P 07 samt P 08.  

P 03 den enda åldersklassen i tävlingsform denna helg.  

Nationella Nya Spelformer. 
3 mot 3 6-7 år. Individuellt spel. Jag och bollen. 3 utespelare ingen målvakt. Speltid 4 x 3 minuter. 
Inkast används ej utan precis som vid en frispark sparkas bollen in på plan. 

5 mot 5 8-9 år. Individuellt spel. Jag och bollen. 4 utespelare och 1 målvakt. Speltid 3 x 10 minuter vid 
sammandrag. 3 x 15 minuter vid enskild match.  

Retreat line nu redan ändrad till mittlinjen för att slippa dra 2 andra linjer.  

Vid inspark/målvaktsutkast sätts spelet igång genom att målvakten rullar ut bollen. När målvakten har 
bollen under kontroll i sina händer backar motståndarna till sin egen planhalva. Mittlinjen fungerar då 
som en s.k. "retreat line".  

7 mot 7 10-12 år. 10-11 år liten 7 mot 7. 12 år stor 7 mot 7. Kollektivt spel med få spelare. Medspelare 
nära. 6 utespelare och 1 målvakt. Speltid 3 x 20 minuter. 

Retreat line, mitt emellan straffområdeslinjen och mittlinjen.  

9 mot 9 13-14 år. 13 år liten 9 mot 9. 14 år stor 9 mot 9 . Kollektivt spel med flera spelare. Medspelare 
långt ifrån. 8 utespelare och 1 målvakt. Speltid 3 x 25 minuter. 

Retreat line, mitt emellan straffområdeslinjen och mittlinjen.  

Här måste vi komma på en lösning med kritning. Kon som Retreat line ej optimalt. Gäller både i 7 
manna som 9 manna. 

Stor eller liten plan i 7 manna och 9 manna med några meter hit och dit, tveksamt om föreningarna fixar, 
orkar detta. 

11 mot 11 15-19 år. 10 utespelare och 1 målvakt max 3 avbytare och fria byten. Speltid 15 år. 2 x 40 
minuter. 16 år. 2 x 45 minuter. Finns ingen Retreat line. 

 
Grönt kort.  
Nu erbjuder vi din förening möjligheten att delta i Skånes FF:s satsning för att stärka en positiv och 
utvecklande fotbollsmiljö för våra unga spelare - "Grönt kort".  

Rätt idrottsmiljö och ledarskap för våra barn och ungdomar utvecklar, formar och motiverar dem, både 
som idrottare och människor. 
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Med det gröna kortet kan vi tillsammans skapa en tränings- och tävlingsmiljö som är ännu bättre och 
roligare. För det är livsviktigt att barnen har skoj när de tävlar och tränar. 

Målsättningen är att samtliga Skånes föreningar och dess ledare med verksamhet för barn upp t o m 12 
skall genomföra denna utbildning. 

Kursen på 2,5 timmar på hemmaplan och av ett femtontal utbildare finns Bo Jeppsson. Hoppas att vi 
snabbt kan ordna denna utbildning och att samtliga ledare upp tom 12 år ställer upp. 

Föreningen återkommer. Läs på Skånebolls hemsida. 

Redovisning av lag som spelade i Romelecupen i helgen. 

P 03 med Stefans text. 
I lördags var det dags för våra 03:or att spela i sin egen åldersklass. 

Killarna var supertaggade från början och inledde cupen mot Rydsgårds AIF. Spelmässigt var vi helt 
överlägsna men hade svårt att sätta dit målchanserna. 
Men 6-7 minuter in i matchen lossnade det och vi vann till slut rättvist med 3-0. 
2:a matchen spelades mot Janstorps AIF och killarna fortsatte spela lugn och metodisk fotboll. Det blev 
vinst med 3-1. 
I 3:e matchen mötte vi Linero. Nu märktes det rejält att vi hade haft en tuff vecka med en del fys. på 
träningarna. Killarna var lite sega men presterade ändå en fin match. 
Tyvärr petade Linero in en kvittering i slutminuten och matchen slutade 2-2. 
Vi slutade som gruppsegrare och får nu möta Lövestad/Wollsjö i semifinal den 11 februari. 

P04 med Henriks text. 
I lördags spelade P04 med ett lag i P03 klassen. Vi visste att det skulle bli en tuff utmaning fysiskt, och 
det blev det verkligen. I första matchen mot Wollsjö AIF tycker vi att vi stod upp bra och försökte spela 
oss fram till lägen. Dock kom vi till avslut väldigt få gånger. Vi hamnar i underläge men kvitterar med ca 
2 min kvar. Därefter är det några svettiga minuter som vi reder ut och matchen slutar 1-1. Härlig 
inställning från alla.  

I nästa match mot Lunds SK så verkar all energi som bortblåst. Mycket stillastående både 
försvarsmässigt och anfallsmässigt. Ingen som hjälper bollhållaren och vi jobbar inte tillbaka. Klar förlust 
med 0-3. Efter matchen gör killarna en klockren analys av vad som behövs ändras.  
I sista matchen är inställningen bättre och lite bättre rörelse. Dock inte som i första matchen. Killarna 
försöker spela sig framåt men vi räcker inte till fysiskt. Rörelsen är inte heller tillräcklig för att spela oss 
förbi S Sandby spelarna. Även denna match förloras. Killarna var besvikna över sin insats men vi hade 
mycket bra samtal efter matcherna där killarna visar bra förståelse över vad som krävs. Detta ska vi 
följa upp på veckans träningar.  
 
P 07 och Martins rader. 
På lördagen var det dags för P 07 att spela i Romelecupen. Dennis valde att ställa upp med tre st. lag 
som stöttades av 6 st. killar från P08. Under hösten/vintern har vi och 08 kört drygt en handfull 
gemensamma träningar med mycket gott resultat. Killarna trivs utmärkt ihop och har väldigt kul 
tillsammans såväl på som utanför planen. Riktigt skoj att få visa detta i vår populära och omtyckta 
hemma cup! Stort tack för hjälpen, P08! Som alltid bjöd Romelecupen på god stämning på läktaren, 
inspirerade spelare, bra motstånd samt professionella och väl organiserade prisutdelningar. 
 
P 08 och Jims rader. 
Nio matcher idag på totalt tre lag. Mestadels vinster och ett par oavgjorda. 
Genomgående är vi helt överlägsna spelmässigt i alla tre lagen, vi spelar ett bra spel med mycket 
rörelse. 
Som tränare är det härligt att se att vår en mot en träning och teknikträning ger utdelning i form av att 
spelarna är komfortabla med bollen under press vilket resulterar i ett fint passningsspel och att vi 
behåller bollen inom laget. 
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P 09 med Henrik W text. 
Vi ställde upp med ett lag i 08 serien. Killarna var taggade och förväntansfulla inför morgonen. Vi 
pratade mycket om att försöka hålla press och inte glömma bort passningsspelet. Vi spelade fin fotboll 
men glömde tyvärr bort passningsspelet emellanåt så vi fick lite för många individuella spelare. Men i 
det stora hela så kämpade vi på bra och killarna/ledarna var nöjda och hade haft kul. 
Resultaten blev en lika, en vinst och en förlust. 
  
Måste passa på att tacka alla som gör Romelecupen till den fina cup den är.  
Vill även passa på att tacka domarna som gör ett fantastiskt jobb 
 
Beröm. 
Glöm aldrig undertecknads kommentar att andas inte bara att vi förenklar prisutdelningen i 
Romelecupen. 
 
Hej alla som fixat med cupen! 
 
Tack för en himla fint ordnad turnering för våra killar idag. Att ni tog er tid för den fina prisutdelningen 
med intåg, musik mm som gjorde det lite extra. Vi var många imponerade föräldrar. Så stort tack för 
idag. 
 
Med vänlig hälsning, Cecilia, förälder i Nike P-08 
 
Mer beröm. 
Tack Jessica och Roger Sjöstedt 11 prisutdelningar klara med hjälp av Anna Wendel har undertecknad 
förstått. 
 
Tack Jessica Gustafsson som förra fredagen fick ett sent återbud i F 09 klassen denna fredag 2 återbud 
i P 03 (inga reservlag fanns) satte sig med mobilen och ringde runt i den skånska fotbollsvärlden och tro 
det eller ej 1 nytt lag förra lördagen och 2 nya lag på plats i lördags. 
Imponerande var ordet! 
 
Tack Åsa som "någonstans" hittade nya kanelsnäckor som värmdes upp i ugnen och såldes i en sådan 
takt att de 3 papporna i P 06 till sist fick ta upp förhandsbeställningar.  Vilken doft där var i serveringen! 
En succé.  
 
Hörs på fredag! /Staffan 
  

 

 
 


