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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Första veckobrevet 2022! God fortsättning! 
 
Är det som att svära i kyrkan när en pensionär skriver skönt att alla röda dagar är slut och vi kan gå 
tillbaka till normala veckor igen? 
Även en pensionär påverkas av att det blir helg dagar titt som tätt haha. 
 
Är det förmätet att skriva att undertecknad tycker synd om sig själv tillsammans med 
Jessica Gustafsson då vi slitet med att hitta de sista 50 lagen till Romelecupen  med massor av SMS, 
Mail, mobil och söka ledare i massor av föreningar.  
 
Mer tid har undertecknad aldrig lagt under 25 år med Romelecupen än denna höst. 
 
Ett  på gränsen till halvtidsjobb innan alla lag var på plats,  och då kom käftsmällen direkt och inställt 
för andra året på rad och bara att skicka tillbaka 140 000 kr till alla anmälda lag, surt sa räven. 
 
Barnfotboll. 
Undertecknad kopierar ett par stycken från utredningen som Svenska Fotbollsförbundet initierat och 
sen Skånes Fotbollsförbund tillsammans med ett par Högskolor jobbat vidare med. 
 
Skånes FF bildade hösten 2020 en intern arbetsgrupp som tillsammans med högskolorna i Halmstad 
och Malmö nu tagit fram ett förslag till förändrade tävlingsnivåer.  
 
Skåne FF:s styrelse har 2021-06-14 fattat beslut om att from den 1 januari 2022 införa nedanstående 
förändringar i distriktsfotbollen.  
Barnfotboll 9 till 12 år. 
 
Syfte.  
Barn spelar fotboll för att det är roligt, fotboll är lek och det är genom leken barn testar sina 
begränsningar, lär sig hantera olika situationer och utvecklar färdigheter. Oavsett om det är på 
skolgården eller på en fotbollsplan, oavsett om det är träning eller match. Därför ska vi ge de bästa 
möjliga förutsättningar att lyckas.  
 
De nationella spelformerna med tävlingsnivåer som grundar sig på föreningsstyrka handlar 
övergripande om att skapa förutsättningar för ett långsiktigt idrottande och vi vill med förändringen 
vara tydliga med att det är den långsiktiga utvecklingen som är viktigast!  
 
Spelformerna är framtagna genom forskning och av experter för att främja barn och ungdomars 
lärande, sett ur deras egna perspektiv och på deras villkor - för barnens bästa helt enkelt!  



 
Förklaring  
I Svenska FF:s utbildningsmaterial står det klart och tydligt att man i barnfotbollen bör undvika en 
permanent nivåindelning.  
 
Alltså att man inte ska dela upp i A- och B- eller C-lag inom en och samma förening. Skåne FF:s 
uppfattning är att detta tyvärr i allt för stor omfattning ändå görs i många av distriktets föreningar och 
detta vill vi komma till rätsida med.  
 
Största utmaningen med nivåindelade serier är att det riskerar att sända en signal till tränare att de bör 
dela upp barnen i olika lag utifrån hur långt dom kommit i sin utveckling – särskilt då föreningar som 
har flera lag i seriespel i samma ålder.  
 
Dessutom kan det finnas risk att en del ledare vill spela på en så hög nivå som möjligt, alltså den 
svåra serien men för att kunna göra det kan man bara ha med dom just nu bästa spelarna eller i 
värsta fall även behöver värva spelare från andra föreningar.  
 
En uppdelning i mer eller mindre permanenta A- och B-lag inom idrotten riskerar att barn känner sig 
mindre värda och i värsta fall även utanför i gruppen vilket även kan få följdverkan i bland andra 
fritidsverksamheter och skolgången.  
 
Det är viktigt att föreningarna får klart för sig att det är åldersgruppens kollektiva nivå som ska ligga till 
grund för anmälan av lag och inte hur långt enskilda spelare nått i sin utveckling. Det är viktigt att 
skapa två eller flera heterogena lag avseende fysisk mognad och fotbollsmässig spelarutveckling. 
 
Motivering. 
Skånes FF har länge jobbat med att motverka tidig selektering och utslagning, exempelvis genom vårt 
ställningstagande avseende distriktslagsverksamheten där Skåne varit föregångare till ett nu delvis 
omarbetat nationellt upplägg.  
 
Vi vill nu ta ytterligare ett steg för att minska gradering och selektering av barn- och ungdomsspelare i 
våra skånska föreningar – fler ska spela fotboll längre. 
 
Mycket text men förkortat "toppa" inte lagen i åldersklasserna 9 till 12 år. 
Har du 2 lag anmälda i samma åldersklass ser gärna Skåneboll och Svenska Fotbollsförbundet att 
lagen spelar på samma nivå. 
Svår-Medel eller Lätt. 
 
Exempel 2 lag båda spelar i Medel men du kan också anmäla dina 2 lag i Svår-Medel eller, Medel-
Lätt. 
3 lag i sammaåldersklass ska lagen spela på samma nivå eller maximalt 2 nivåer. 
Svår-Medel, Medel-Lätt   
 
Svår-Lätt kommer inte att godkännas 2022. 
 
Läs utredningen och många intressanta frågor. 
1.Varför är det fel att toppa laget inom barn- och ungdomsfotboll? 
2.Finns det fler risker, förutom att spelare slutar i förtid?  
3.Vad säger man som ledare till en förälder som undrar varför laget inte toppas?  
4.Går det att erbjuda spelare som kommit långt andra alternativ till toppning för att stimulera de? 
5.Varför är det så fel att försöka nå en vinst i en match genom att toppa?  
6.Är det därför tabellerna slopats för barn under 13 år?  
7.Varför fortsätter vi att jaga snabba resultat?  
 
Läs svaren och hela texten kring Barnfotboll. 
 
 
 
 
 



Anmälan till seriespel och DM 
 
Herrjuniorklassen är öppen för spelare födda 2003 eller senare.  
Flickor & pojkar 16 födda 06 spelas enligt spelformen 11 mot 11.  
Flickor & pojkar 14 födda 08 spelas enligt spelformen 9 mot 9.  
 
Tävlingen startar med gruppspel i veckorna 9, 10 och 11.  
Sista anmälningsdag är 2022-01-31 
Anmälan skickas till kansli@vaif.se. 
 
Tommy som förutom är koordinator till Herr A-B och U17-U 19 även kommer att ha administrativa 
arbetsuppgifter på kansliet. 
 
Denna uppgift att alla föreningens anmälan till DM samt seriespel sköts i fortsättningen av 
Tommy. 
 
Seriespel. 
Läs all text kring inbjudan till seriespel. 
9 år födda 13 Inga svårighetsnivåer. 
 
10–11 år födda 12 och 11 finns det 2 nivåer.  
Lätt-Medel. 
 
I åldersklasserna  finns det två nivåer Lätt-Medel. 
12 år födda 10  finns det tre nivåer. Lätt-Medel-Svår. 
 
Ungdom 13-16 år. 
I alla åldersklasser finns 3 nivåer. Lått-Medel-Svår. 
 
FOGIS är öppet för anmälan av lag t.o.m. den 15 februari 2022. 
Anmälan skickas till kansli@vaif.se. 
 
Matchkalender. 
Undertecknad ber er alla att "städa" era kalendrar. 
Ta bort alla matcher i Romelecupen och eventuellt fler? 
Lägg in när era träningar börjar 2022 och ta bort träningar som inte kommer att ske. 
 
SportAdmin kommer att uppdateras nästa vecka då Nils-Åke överlämnar dessa arbetsuppgifter till 
Tommy. 
 
Fotboll.  
Det roligaste till slut! 
Måndag 10 januari startar träningen för Dam och tjejgruppen och dagen efter tisdag 11 januari 
kommer Herr ut till sin första träning och sen är det full rulle och Herrseniorer tränar 12 pass från 11 
januari till 31 januari.  
Med andra ord 4 pass i veckan i januari.  
Kommer inte att falla på dålig kondition. 
 
Lycka till i Klippiga berget och Romeleåsen. 
För att ni inte ska missförstå det på Romeleåsen ska ni inte ta med er golfklubbor haha. 
 
Till alla ledare/tränare för våra ungdomslag läs igenom allt på Skånebolls hemsida om Barnfotboll och 
övrig text. 
 
Skicka era anmälningar till DM och seriespel till  
kansli@vaif.se och Tommy skickar alla dessa till Skåneboll. 
Använd anmälningsblanketterna som finns på Skånebolls hemsida. 
 
Hörs i nästa vecka/Staffan 


