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 Staffans inför helgen 16-18 mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 16 mars och om inget annat har Skatteverket med start 15 mars börjat skicka ut en 4 miljoner 
inkomstdeklarationer till er. En ny digital värld som undertecknad kommer att sluta i. 
2,2 miljoner med Digital brevlåda och mer än halva befolkningen i landet har sina eventuella 
skattepengar tillbaka innan midsommar.  
 
Tillbaka till fotbollen dock. Nu i ett uppskruvat tempo och för undertecknad ett par tuffa veckor med att 
match sätta drygt 20 lags hemmamatcher, där önskemålen är många med framförallt de åldersklasser 
vi spelar med 2 lag som inte vill spela hemma och borta samma dag och många andra önskemål där 
åldersklassen är i behov av att låna spelare från annan åldersklass.  
 
Likväl kul och spännande med dessa spelscheman. 
 
Allt är nu klart med serier för 11 manna respektive 9 manna serier och P 16, F 16, P 14, F 14 samt P 13 
och F 13 finns att se på Skånebolls hemsida.  
 
Nu tuffare direkt med 5 och 7 manna serierna och alla lagen har 2 lag igång i respektive åldersklass. 
Ska vara klart på tisdag. 
 
Än svårare är att få till årets domarutbildning och naturligtvis alla de nya reglerna, spelformerna som 
ställer till det. 6 utbildare i Skåne och dagarna räcker ej till. 
 
Nu är det dock klart med utbildningen för 5 och 7 manna spel och onsdagen den 4 april kl. 18.00-21.00 i 
klubbstugan sker detta. 
Alla "gamla" u-domare måste gå denna nya utbildning för att få döma, inga undantag medges. 
 
Även alla spelare i föreningen födda 04 är det obligatorisk närvaro för dock frivilligt att sen döma. 
Föreningen behöver alltid ett tillskott på nya domare och det blir oftast ett antal nya domare efter denna 
kurs. 
 
9 och 11 manna utbildning och undertecknad i kontakt med André Ovenberger i Södra Sandby IF som 
tillsammans med Dalby GIF ska köra en sådan utbildning inom kort. 
Hoppas kunna få skicka ett halvdussin domare dit från Veberöds AIF.  
Svar nu strax innan fredag lunch och vi är välkomna till Södra Sandby på tisdag 20 mars. 
 
Tack för detta André. 
 
Det går fort nu till seriestart och några av våra ungdomslag kommer ut i seriespel samma helg som 
Herrar A har sin premiär hemma mot Genarps IF där premiären kan komma att flyttas till konstgräset, 
värme måste till för kunna spela på Romelevallen den 7 april och framförallt sluta snöa. 
 
Flyttade till Hemmestorp 1988 och då från Kävlinge, kan inte undgås av att imponeras av denna by med 
5 000 innevånare och ska vi gissa på 1 800 hushåll och Veberöds AIF med 20 lag och drygt 100 
knattar/knattor i knatteverksamheten. 
 
Något över 300 ungdomar totalt och på en lista över alla Skånska Fotbollsföreningar ca 250 sådana 
skulle föreningen ligga högt på listan med 300 ungdomar av 5 000 innevånare totalt. 
 
Mellan tummen och långfingret ska vi spela ca 135 till 140 matcher i Veberöd från den 7 april till den 24 
juni. 
 
Vill någon anlägga en plan till i byn, gärna idag! 
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Nya spelformer. 
Ja undertecknad vet ej vad som ska sägas/skrivas, ju närmre vi kommer seriespel ju mindre av de nya 
spelformerna kommer att användas, tyvärr. 
Föreningen och kommunen framförallt men även Svenska samt Skånska Fotbollsförbundet har kraftigt 
missräknat vilken tid det tar att ställa om. 
 
De skånska kommunerna säger ja till dessa nya spelformer men har inga pengar att investera med för 
att köpa nät, sarg, nya storlekar på mål och fler olika retreatline på planerna och då har vi bara att spela 
med regler som förra året. 
Ny matchtid för seriematcherna är det enklaste att anamma. 
 
F 9 och P 9 i femma manna spel och ska ha mindre storlek på mål, dessa finns idag på Romelevallen 
för att användas vid knatte och alla knattesammandrag. 
 
Kan vi spela seriematcher för F o P 9 på Romelevallen där rätt storlek på målen finns? 
 
Det finns ett hundratal sådana frågor och de blir ej lösta denna säsong vågar undertecknad skriva. 
 
F 13, F 14 samt P 13 får spela 9 manna fotboll med de gamla offside reglerna för utan en retreat line på 
planen blir det bara trubbel vid offside blåsning och detta är ingen hjälpt av framförallt inte våra u-
domare. 
Ja mycket att fundera på och som alltid finns inte pengarna för dessa investeringar och också som alltid 
en fråga vem som ska ta dessa investeringskostnader kommunen eller föreningen? 
 
Vågar också skriva att förbunden har kraftigt underskattat dessa frågor. 
 
Skånes Fotbollsförbund har träffat alla kommundirektörer en gång och inga kommunpersoner kände till 
alla dessa nya Nationella Spelformer och Regler överhuvudtaget. 
 
Vi får ta det som det kommer för fotboll ska vi spela i någon form även detta år. 
 
Hörs av i nästa vecka och i kväll spelar Herrar A hemma mot Kosova IF kl. 19.00 på konstgräset och nu 
återstår bara 3 träningsmatcher innan serien drar igång. 
 
Hälsar Staffan 
 


