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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 21 januari och denna fredag fyller hustrun år. 
 
Vill ni "döpa om" era lag när årets matcher börjar och även träningar skrev undertecknad förra veckan. 
 
Jättebra respons  och tror att de allra flesta har nu rätt benämning på sina respektive trupper, men inte 
alla. 
 
Även lagens hemsida. Gärna namn på huvudtränare och kontaktperson i övriga frågor. 
 
Anmälan DM. 
Idag har Herrar A, Herrjunior, F 16 samt P 14 anmält sig till DM och fler blir det inte. 
Föreningen saknar P 16 och F 14. Damlaget ska ej spela DM.  
 
Anmälan seriespel. 
F och P 9 Födda 13. Inga svårighetsnivåer. 
F och P 10 Födda 12. I åldersklassen 10  finns det två nivåer. Lätt samt Medel. 
F och P 11 Födda 11. I åldersklassen 11 år finns det två nivåer. Lätt samt Medel. 
F och P 12. Födda 10. I åldersklassen 12 år finns det tre nivåer. Lätt-Medel-Svår. 
F och P 13 Födda 09. I åldersklassen 13 år finns det tre nivåer. Lätt-Medel-Svår. 
F och P 14 Födda 08. I åldersklassen 14 år finns det tre nivåer. Lätt-Medel-Svår. 
F och P 16 Födda 06. I åldersklassen 16 år finns det tre nivåer.  
 
Kom ihåg att ej anmäla Svår och Lätt i samma åldersklass! 
Kommer ej att godkännas. 
 
Anmälan till kansli@vaif.se 
Senast 15 februari men gärna tidigare. 
 
Anmälda serielag den 21 januari. 
 
IF Löddes knatteserie, 
P 8 Vit och Svart. 
 
Skånes Fotbollsförbunds serier 
F 9 Vit och Svart. Ingen nivåanpassning. 
F 11 Vit Medel. 
P 12 Vit, Svart samt Grön Medel, Medel samt Lätt. 
I veckan har pojkar födda 11 och 12 blivit en träningsgrupp med 28 spelare och 5 ledare och 3 
seriespelande lag. 



 
3 mot 3. 
Någon skrev varför är du emot spel 3 mot 3? 
 
Svar från undertecknad kanske mina texter har föranlett att tro att undertecknad är helt emot 
spel 3 mot 3. 
Varit med i småklubbsvärlden i drygt 50 år och alltid i ungdomsfotbollen. 
 
Naturligtvis spel på mindre plan och färre spelare ger mer kontakt med fotbollen för varje individ. 
Bra naturligtvis! 
 
Nej min tveksamma förhållning till spel 3 mot 3 ligger snarare på hur det ska organiseras? 
 
Tog en kvart förra fredagen innan den första ledaren dök upp med samma fråga. 
Hur ska vi med 25 knattar födda 15 (7 år) fixa detta med 3 mot 3? 
Frågan är befogad och svaret är för stunden är inte kristallklart. 
 
Hur många spelare ska vara med i ett lag? 
Antal avbytare? 
Hur många lag ska föreningen anmäla? 
 
Ja frågorna är många och svaren är få så här långt. 
Sarg måste köpas in, typ 2 sådana. 
 
Har i veckan ringt runt till olika leverantörer men priset ligger i princip på samma belopp. 
Safepitch 10 x 15 meter fotbollssarg utan mål. 
Passar till spel 3 mot 3. Pris 32 600 kr. 
Där kom första smällen och investerings kostnad på minst 65 000 kr plus 4 mål plus moms. 
 
Är det vettigt med dessa kostnader när endast en åldersklass 7 år (i år födda 15)  ska spela i 
knatteserie och 3 mot 3 och inga fler? 
Sarg ska sättas upp och plockas ner efter varje träning och match. 
Ska föreningen låta bli spel för 7 åringar för att slippa dyra utgifter och en massa administrativa 
problem? 
 
Peter Joelsson funderar vidare hur de ska hantera spel för 7 åringar i IF Löddes knatteserie. 
 
Deras avslutning på vår och höst kräver minst 10 planer med sarg spel.  
 
Frågan för vår förening får till sist upp med styrelsebeslut i frågan. 
 
Flera föreningar i Sverige som direkt svarat att dessa pengar har vi ej att investera i Sarg spel. 
Från Göteborgs Fotbollsförbund som ligger i framkant med spel 3 mot 3 har man försökt  med 
”levande” bollplank och avbytare i laget samt föräldrar bildar bollplank runt planen.  
Ja mina vänner allt är möjligt.  
 
Här kommer lite text och funderingar på de 2 första träningsveckorna för Herr, Dam samt 
Junior. 
 
 
 
Jims text från Herr. 
A-truppen är i gång med sin andra vecka efter ledigheten och har fått ihop en ambitiös trupp med 
många unga spelare (födda 03/02) spelare och en hel del rutinerade spelare, en bra mix.  
 
Träningsupplägget de första 5-6 veckorna är 2 fotbollspass och 2 alternativa träningar per vecka.  
På måndagar är det brottningsträning för gruppen, väldigt bra träning för att bygga upp fysik och är 
även tänkt som skadeförebyggande träning.  
 



Tisdag och torsdag är det fotbollsträning där vi arbetar med olika principer som bygger upp vår spelidé 
lördagar är vi uppe på Romeleåsen  och har backträning.  
Vi har varit ca 20 spelare i träning, en del borta pga. karantän, utlandsstudier etc. men vi hoppas på 
ett par till nästa vecka.  
 
Vi kommer förbereda oss väl till matcherna går i gång i februari, vi har bokat väldigt många 
träningsmatcher för A och B laget, plus DM gruppspel. Det ger spelarna många möjligheter att tillämpa 
de nya spel principer vi har, allt för att vara redo till seriepremiären i april.    
 
Ninos text från Dam. 
"Otroligt härligt att ha fått komma i gång med laget! 
Till en början ägnade jag mig åt att lära känna spelarnas egenskaper på plan och jag har snabbt 
kunnat bilda mig en uppfattning. Känns även bra och tryggt med en skön ledarstab tillsammans med 
Jörgen, Jenny och Elin.  
 
Och jag får inte glömma  Mr. Fridh som gör ett otroligt grymt arbete som sportchef. Vilken vilja! 
 
Det är kul att jag fått förtroendet och att vi har lyckats behålla majoriteten av spelarna. Dessutom har vi 
fått in tre grymma namn,  Alishia Coleman som kan spela på alla positioner framåt, henne kan ni 
redan lägga in i målprotokollet.  Lina Jeppsson, generalen på mitten som återvänt hem till VAIF och 
Matilda Wennberg Bengtsson som ansluter från Blentarp men som också tidigare har tillhört VAIF 
Matilda ska vara en klippa i försvaret. 
 
Vad det gäller träningarna nu i början så övar vi på våra principer i anfallsspel och återerövring av boll, 
då dessa skeden av spelet är lite svårare att öva in kollektivt i jämförelse med det kollektiva i 
försvarsspelet. 
 
Min förhoppning är att vi ska lyckas ha en hög närvaro för att få in samarbetet på plan de återstående 
20-25 träningarna innan seriestart. Lyckas vi med det så lovar jag, att laget inte bara kommer vara 
med och slåss i toppen av div 3, utan vi kommer då även att bjuda på en underbar och modern fotboll. 
Träningsmatcher är inbokade varje helg fram till seriestart, om situationen i samhället tillåter så klart. 
Dessa hittar ni i vår kalender. 
 
Jonas text från utvecklings laget. 
Utvecklingsgruppen startade upp träningen tisdagen den 11 januari och tränar tisdagar, torsdagar, 
lördagar (gemensam backträning/löpning med A-gruppen) samt ett antal måndagar innan vi kör i gång 
träningsmatcherna.  
Från starten den 11 januari har vi 11 träningar inplanerade i januari.  

Träningsmatcherna startar v7 med match mot IS Halmia resp. Hörby FF och sedan rullar det på.  
i kommer också anmäla oss till DM (v9-11) för Herrjuniorer. 
 
Vi har varit ca 20 spelare i snitt per träning, vilket får anses vara bra då vissa killar har varit 
förhindrade att träna pga. egen Covid-smitta eller karantänsregler. 
 
I skrivande stund är vi ca 30 killar i U-gruppen och tanken är (fortsatt) att ha 2 lag i seriespel. 
 
Sedan har vi glädjande - efter två ytterst hastiga avhopp - fått in ytterligare en tränare till U-gruppen i 
form av Adam Asmundsson. Adam är 24 år och kommer från Lunds BK och från bland annat en roll 
under 2021 som ass tränare för P 16. 
 
Hörs nästa vecka och då kommer Dam ut till årets första träningsmatch! 
 
Trevlig helg alla!/Staffan 
 
 


