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 Staffans veckorpport vecka  09 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
1 mars och nu kan vi nog skriva att utomhussäsongen är på gång på "riktigt". Söndag 2 mars spelas 2 
tävlingsmatcher i DM först ut kl. 13.30 P 14 borta mot Harrie FF och en halvtimme senare P 16 hemma 
mot Staffanstorp United FC på konstgräset och Svalebo och sen är det igång. 
31 matcher i Aktivitetskalender inklusive 8 DM matcher innan seriestart. 
 
Mycket på gång nu! 
2 förslag på serieindelning varit ute till föreningarna. 27 februari fastställs definitiv serieindelning av 
Skånes FF:s Tävlingsutskott. 
Lottning påbörjas torsdag 28 februari och ska vara klar senast torsdag 7 mars (brukar vara klar tidigare) 
 
Alla hemmamatcher ska vara klara senast onsdag 20 mars. 
 
Vilka planer spelar respektive lag på? 
Herrar A Romelevallen 
U-19 Romelevallen 
 
Ungdomsserier.  13 till 17 år. 
P 16 Romelevallen 
F 15 Svalebo konstgräs. 9 o 11 manna fotboll i serien. 
P 14 Svart o Vit Svalebo konstgräs. 9 manna fotboll. 
F 13 Svalebo konstgräs. 9 manna fotboll. 
P 13 Svalebo konstgräs. 9 manna fotboll.  
 
Barnserier. 9 till 12 år. 
F 12 Svalebo konstgräs 7 manna fotboll. 
P 12 Svalebo naturgräs. 7 manna fotboll. 
P 11 Svart o Vit Svalebo konstgräs.  7 manna fotboll. 
F 10 Svalebo konstgräs.  7 manna fotboll. 
P 10 Svart o Vit Svalebo naturgräs.  7 manna fotboll. 
F 9 Romelevallens konstgräs. 5 manna fotboll. 
P 9 Svart o Vit Romelevallens konstgräs. 5 manna fotboll. 
 
IF Löddes knatteserie. 
F 08/07 
P 8 Svart o Vit 
P 7 Svart o Vit 
5 manna fotboll på Romelevallen vid hemmaomgång. 
 
2019 23 lag. 
 
Domarkurs. 
Ny utbildning i mars månad och uppdelad med samma namn som namnet på serierna. Med andra ord. 
Ungdomsdomare. Dömer från 13 år till 16 år. 9 mot 9 och 11 mot 11. Tufft när nu även åldersklassen 
16 år ska dömas av ungdomsdomare! 
Barndomare. Dömer 9 år till 12 år. 5 mot 5. 7 mot 7. 
 
Utbildning till Ungdomsdomare är i år på 6 timmar och Barndomare på 3 timmar. 
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Knatte. 
Start lördag 6 april. För första gången på 3 år har vi samtliga åldersklass på Romlevallen dvs 11, 12, 13, 
14 samt Boll o Lek födda 15. 
Utdelning via Förskolor har fungerat sämre och sämre för varje år, tyvärr. Infobladet om knatte blir helt 
enkelt liggande i något utrymme i för många fall. 
 
Under mina 20 första åren har vi fått hjälp av kyrkan och dess kansli på Kyrkbacken men för några år 
sedan kom nya regler om sekretess och den nya PUL lagen och deras hjälp försvann.  
 
Köpa tjänsten skulle i första läget kostat ca 5 000 kr, på tok för dyrt, men nu ett helt annat pris på  
ca 1 000 kr, men då får vi inga adressetiketter och blir tvingade att skriva namn och adresser till alla 
killar och tjejer. 
 
Hur många barn finns i dessa åldersklasser? 
Svar fler än någonsin. Känslan av fler boende än tidigare i byn och framförallt fler barnfamiljer blev 
besannade när Eva får svaret att vi kommer få adresser till åldersklasserna 12-15 (hoppar över 11) är 
summan hela 360 adresser! 
Måste vara ett rekord i sig och en åldersklass med 95 barn i byn! 
 
Efterlysning. 
Boll och Lek födda 15 har föreningen idag inga ledare till, men på denna maillista som når 120 
mailadresser finns flera föräldrar med barn födda 15! 
 
Ser redan nu hur ni räcker upp handen för att hjälpa oss med denna åldersklass. 
Maila. james73@hotmail.se eller staffandarfelt@hotmail.com. 
 
På knattemötet tisdag 5 mars hoppas undertecknad på hjälp av några i denna grupp med att skriva 
adresser till dessa 350 barn senare i mars månad! 
 
Beställda adresser från Spara ett företag som drivs under Skatteverket och först en ansökan där vi talar 
om vad vi ska använda dessa adresser till? 
Handläggningstid 14 dagar (jaja har jobbat i staten under 47 år) vilket innebär att adresserna kommer 
först i mitten av mars. 
 
Dansgalan 2019. 
Lennart Frid samt Jesper Eurenius ingår i gruppen runt årets Dansgala från föreningen och alla biljetter 
som säljs av föreningen får klubben en bra peng för detta. 
Säljs via föreningens hemsida. 
 
17 maj 23-24 maj med andra ord 3 festkvällar och fredagen 17 maj döpt till Warm Up Party.  
 
Early Bird erbjudande med bra rabatter för de 250 första köparna! 
Stort utbud av mat med bl.a. grillbuffé på lördagen och från meny övriga dagar. 
 
Fredag 17 maj finns följande artister på plats; Drängarna, Björn Rosenström enligt många mycket 
populär samt Sound Trip. 
Fredag 24 maj. Patrik Isaksson, Hasse Andersson samt Prebens Pågar. 
Lördag 25 maj. Arvingarna, Charlotte Perrelli samt Magnus Carlsson. 
Otroligt starka namn som uppträder i år och det kommer att krävas stor publik. 
Känns spännande med ett helt nytt koncept och mail från Nils-Åke har redan biljetter beställts till 
dansgalan och även till grillbuffén. 
 
Fotboll.  
Från och med nästa vecka kommer undertecknad att presentera trupper i de lag som finns under 
Ungdomsfotboll plus seniorer. 
Börjar med seniortruppen sedan U 19, U 16, F 15, P 14 och slutligen F 13 och P 13. 
 
Hörs nästa vecka! 
Staffan 
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Jag har fått ett par texter från Kristoffer lagkapten i A-laget och två förluster mot Genarps IF samt FC 
Staffanstorps United. 
Kristoffers text. 
Första träningsmatchen mot grannen Genarps IF stod på agendan och det känns som det kvittar vilken 
division, form, tabellplacering något av lagen har när vi drabbar samman, det blir alltid tuffa och täta 
matcher. Båda lagen känner väl till varandra där många är gamla lagkamrater och även vänner utanför 
planen. Uppladdningen från vår sida var inte den bästa med massvis av sjukdomar samt ovisshet om 
matchen skulle bli av eller flyttas. Vi fick dock precis ihop lag och de flesta uttagna spelare fick 90 
minuter i benen vilket var positivt och nyttigt.  
Svårt att försöka analysera matchen på djupet men där finns som alltid efter första träningsmatchen för 
året bra och mindre bra delar. Vill egentligen inte dra för stora växlar av resultatet men alltid segt att 
förlora (1-2). Dock en bra påminnelse till oss alla att det är stenhårt jobb som gäller för att bygga upp 
konditionen och kvalitén i allt vi gör och även få marginalerna med sig i avgörande lägen.  
Vi ser fram emot kommande träningsveckor och träningsmatcher där truppen och staben kommer få 
chansen att fortsätta stärka samarbetet och kemin på och utanför planen.  
 
Försäsongens andra match mot Staffanstorp hägrade. Vi hade ett par spelare tillbaka från 
skada/sjukdom men saknade ändå ett par viktiga kuggar. Detta problemet verkar dock inte enbart 
drabba VAIF:s A-lag utan många föreningar och lag har skador/sjukdomar såhär års. Matchen i fredags 
var ett steg framåt från förra matchen, positivt med en utvecklingskurva som går i rätt riktning. Första 
20-25 minuterna av matchen var väldigt bra och precis så som vi vill spela med ett kvickt passningsspel, 
god rörlighet, pondus, fina kombinationer och framåtanda. Vi gör dessutom ett väldigt fint mål som 
grädden på moset.  
Resterande del av första halvlek blir ett ställningskrig där Staffanstorp dessvärre utnyttjar ett gratisläge 
från ingenstans och kvitterar till 1-1.  
Andra halvleken blir något märklig då vi får 4 spelare skadade och spelar sista halvtimmen med en man 
mindre. Vi får se det som en bra lärdom då man under en lång säsong någon gång lär spela med en 
man mindre pga. utvisning men såklart inte optimalt i en träningsmatch i början av säsongen. Matchen 
slutar 1-3, resultatet är inte det viktiga i träningsmatcher men det ger en bitter eftersmak och 
revanschlust att göra det bättre kommande träningsveckor och nästa match. Tack till personerna som 
kom ner och stöttade oss trots kylan.  
 


