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 Staffans sammanfattning vecka 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Påskveckan på ingång och i varje fall ute i Hemmestorp visade på plus 11 grader en underbar känsla 
med två siffriga grader. Ute på de stora fälten nedanför vår fastighet bor Joel och Tia och där kalvar nu 
ett 50 tal kor i det fria och en fantstatisk bild denna helg med tvillingpar som fötts och ett par nyfödda 
kalvar under lördag natten knappt ett halvt dygn i det fria när undertecknad kollade dessa djur.  
 
Nu närmar sig seriepremiären med stormsteg och endast 1 träningsmatch återstår för Herrar A mot 
Vellinge FF på skärtorsdag. 
0-0 mot division 3 laget Tomelilla IF ett bra resultat, men också en match kemiskt fri från målchanser 
och när nu försvarsarbetet sitter känns det som laget har svårt att göra mål eller? 
Kristoffer med dessa rader; 
Ja en riktigt bra match från vår sida, bästa i år! Ett stabilt försvarsspel, bra inställning och fint 
passningsspel där vi dock måste vässa till avsluten/inläggen/inspelen sista tredjedelen.  
 
På topp i dagens match spelade Samuel och Joe på undertecknads fråga om vilka som spelar på topp 
och vem som ska kliva fram som målskytt till seriepremiären. "Vigge" kanske?   
 
Herrar A mot Genarps IF i premiären den 7 april och matchen kommer till 99 % att spelas på Svalebo 
konstgräs. 
 
Under söndagen var undertecknad med några andra ledare/tränare och Nils-Åke Stålring nere på 
Svalebo konstgräs för att diskutera 7 manna samt 9 manna spel och stor samt liten plan. 
 
Första beslutet allt spel både 7 och 9 manna spel blir 2018 på stor plan. 
 
Lunds kommun (läs Mats Hommel) kommer att linjera enligt de nya mått som finns. 
 
En diskussion inför 2019 är att krita liten plan för 7 och 9 manna t.ex. på naturgräset för att slippa en 
massa linjeringar på en plan dvs. en plan för liten 7 o 9 manna spel och en för stor 7 o 9 manna på 
annan plan. 
 
5 manna spel med 5 manna mål finns ej på Svalebo och nu får i varje fall undertecknad för första 
gången lägga seriematcher på Romelevallen för 5 manna spel under Skånebolls regi. 
5 manna mål och en kostnad för kommunen att köpa in till alla idrottsplatser i kommunen ca 400 000 kr 
och dessa pengar fanns ej i årets budget. 
 
Skåneboll säger nej i det längsta till 5 manna spel med 7 manna mål. 
 
F och P 09 som kommer att ha sina hemmamatcher på Romelevallen.  
Får se om undertecknad kan ändra matchtider så här sent när seriestarten bara är 2 veckor bort? 
Allt godkänt av Lunds kommun (läs Mats Hommel) om spel på Romelevallen. 
 
Viktigt möte på onsdag kl. 18.00 på Veidec. Grönt kort och också en genomgång av nya regler, 
domarfrågor och Hasse Karlsson på plats för att försöka svara. 
 
Viktigt att minst en ledare för varje u-lag finns på plats denna kväll. 25 till 30 ledare anmälda. Bra! 
 
Knattestart 7 april och Romelevallen får användas för knatte allt enligt Mats Hommel.   
Med lite humor från Mats kommer då knattarna att springa bort lite mögel i gräsmattan. 
 
En möjligen två som ställer upp för att hjälpa föreningen denna första lördag ser gärna minst ett par 
tränare till då vi ej lyckats hitta föräldrar i tillräckligt antal så här långt i F o P 13 samt F o P 14.  
 
Ställ upp mina vänner! 
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Tror med dessa meningar att vi håller påsklov och hörs först nästa vecka och då har MFF spelat i Borås 
med undertecknad på plats och förhoppningsvis 3 poäng med hem till Skåne. 
 
En glad och trevlig påskhelg och våren måste komma någon gång! 
 
Hälsn. Staffan 
 
  
 


