Staffans sammanfattning vecka 09

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Mars månad på ingång nu och tro det eller ej i kylan bara en månad till allsvensk premiär och 5 veckor
till seriestart för Herrar A samt alla ungdomslag som har 11 eller 12 lag i sin serie, sådana finns.
Rätt stökigt för tillfället och de Nya Nationella Spelformerna som "spökar". Material som saknas, men
framförallt domarutbildning som måste på plats och gärna nu.
Alla träningsmatcher spelas med de nya reglerna d.v.s. ändrad matchtid, förändring av antal spelare på
plan, Retreat line som vi måste lägga nya linjer på planen för att kunna bedöma offside mm kommer ej
att ske 2018, tyvärr. Koner som markerar retreat line längs långsidan, ej optimalt, men vi får försöka och
se hur det utfaller?
Alla matcher som ligger i aktivitetskalender behöver ni ej kontakta om domare till era matcher.
Camilla fixar dessa och domare på plats när nu alla träningsmatcher drar igång.
Domarutbildning nu på gång och alla domare måste närvara på dessa för att få döma 2018.
Vi börjar med en kurs för 5 och 7 manna.
Nya som repetition måste delta för att få döma 2018. Kursen i år ca 3 timmar drygt.
9 samt 11 manna lite osäker ännu om denna utbildning blir med Södra Sandby IF som tidigare år eller i
egen regi.
FALK har träffat kommunföreträdare och Nils-Åke berättar att kommunen under 2018 kommer att krita
till 11 manna spel som tidigare och även till 7 manna och 9 manna med stor plan.
Investeringskostnader på olika storlekar på mål till alla idrottsplatser i Lunds kommun skulle kosta en
knapp halv miljon och dessa pengar finns ej i budgeten för 2018.
Lite "sirap" och trögt för att få besked om vem som fixar detta och framförallt tar kostnaden i framtiden?
Så pass stort denna förändring och TV inslag i söndagens Rapport och 200 ungdomar i Göteborg som
testade på allt som är nytt.
Ser bra ut i TV, då finns det sarg till alla matcher i de yngre åldersklasserna, 3 till 4 streckade linjer på
planerna, men kommer det att se lika bra ut när klubbarna dra igång träningsmatcher direkt i mars
månad (svar nej) och framförallt hur ser det ut när serierna börjar 7/8 april?
Ja föreningarna har lite att bita i för stunden
Intervju med ledare/tränare i spel med sarg och 3 mot 3. Alla ledare jättenöjda med denna ändring.
Bollen i spel hela tiden och betydligt fler bollkontakter med mindre plan och färre spelare.
Preliminärt spelschema på plats under Skåne-Bolls hemsida senast 8 mars och för undertecknad är
det bara att börja lägga in matcher men nu andra speltider och spel under hela dagen nere på Svalebo.
Sövde IF flyttar sin verksamhet (säte) till Veberöd och kommer att spela sina hemmamatcher på
Romelevallen och träna ett pass i veckan på Svalebo.
Känner de flesta killarna i Sövde IF många komna från våra ungdomslag och vi varken kan eller vill
stoppa denna flytt, däremot ställer det till problem när vår förening redan är trångbodda i Veberöd med
alla våra ungdomslag som slåss för träningstider.
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En plan till hade vi varmt tagit emot när nu Idalafältet är ett minne blott. Här talar vi inte om sirap utan
snarare tjock klibbig tjära för att sådant beslut ska tas av våra politiker och tjänstemän på Lunds
kommun.
Vi kommer att spela rekord antal matcher när man på något sätt knyter veckans träningar till matchspel
på helgerna och för många av våra lag är antal lag i varje serie fler än tidigare år och framförallt längre
speltid i varje match.
Ska våra u-domare ha bättre betalt med längre matchtider och frågan redan ställd av dessa
killar/tjejer haha.
Svar verkar logiskt, men finns inga sådana beslut ännu och vi avvaktar vad Skåne-Boll rekommenderar.
Hörs kanske på fredag igen om text finns att förmedla när nu Herrar A spelar hemma och också de
första träningsmatcherna för våra u-lag drar igång på Svalebo konstgräs.
Hälsn. Staffan
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