
 1 av 2

 Staffans inför helgen 26-28 januari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 26 januari och helg 2 för Romelecupen väntar. Tre åldersklasser denna helg och P 07 samt  
P 08 med 24 lag i vardera åldersklassen och på lördagkväll P 03 i tävling. Laget förlorade finalen 2017 
med 1-0 mot Södra Sandby IF. Revansch i år? 
 
Om allt stämmer ska vi nu öka försäljningen i kiosk och framförallt serveringen. 
Årets fattigaste vecka är över och även årets fattigaste dag den 24 januari har passerats. Påverkar 
detta Romelcupens försäljning? Svar ja för första helgen har genom alla åren varit den sämsta ur 
försäljningssynpunkt faktiskt och samma antal matcher varje helg. 
 
Herrar. 
Till Skurup och 1/8 delsfinal mot Rydsgårds AIF på söndag kl. 10.00 och sedan bara en vecka bort till 
utepremiär och träningsmatch mot Janstorps AIF lördagen 3 februari kl. 12.30 på konstgräset. 
Träningen 3 pass i veckan och fys.-träning på måndagar på Idalagård och konstgräset tisdag och 
torsdag. 
Ställde frågan till Kristoffer om läget efter 2 veckors träning? 
 
Kristoffer. De senaste veckorna har vi sett en stegring av träningen både i det fysiska men även 
fotbollsdelen. Försäsongen är verkligen här och det både känns och märks, med all rätt. Vi har tränat på 
riktigt bra tycker jag med en ökad kvalité och ett successivt bättre tempo i allt vi gör. NH Cup har gett 
oss blodsmak på tävlingsmatcher så det ska bli roligt med slutspel på söndag samt att 
träningsmatcherna sakta med säkert börjar dra igång.  
 
Aktivitetskalender. 
Börjar nu närma sig 25 matcher inbokade hemma. Skånsk Vintermästerskap, DM matcher samt 
träningsmatcher finns i agendan.  
 
Nya Nationella Spelformer. 
Delgav nyheter till alla ledare/tränare sent onsdagkväll infon från mötet med Skåneboll i Baltiska Hallen 
och Malmö. 
En nyhet undertecknad missade, avbytare obegränsat dvs. inget tak på antalet 2018. 
Alla cuper som arrangeras av föreningarna i Skåne kommer 2018 att spelas med samma regler 
som fanns 2017 som ex.  
Här precis som för Skåneboll en omställning som kräver mer tid och planering för omställning.  
 
Fortfarande gäller förberedd er för de nya spelformerna som innebär 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 
samt 11 mot 11 och strunta i de materiella sakerna är budskapet från Skåneboll. 
I sinom tid kommer detta också på plats men det kommer att ta tid. 4 olika färger för olika streck på en 
plan är inte optimalt och inte så säkert att det blir av överhuvudtaget? 
 
En film som visades från en hypermodern stor inomhushall i Stockholm visandes alla spelformer var 
imponerande, men hur många sådana finns i vårt land? 
 
Sedan flyttades filmen ut i "verkligheten" och pinnar, koner som användes som mål, linjer och även 
Retreat line. 
 
Fotbollsfolket är i sin grund försiktiga, konservativa med nya regler mm, men denna kväll slöt alla upp 
med att spela fotboll på olika stora ytor beroende på ålder och någon speciell kritik kom inte fram under 
kvällen mer än allt materiellt kring inventarier med olika storlekar på mål, nät samt sarger och linjer i alla 
dess färger. 
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Ska skrivas direkt att skulle allt detta inhandlas blir det en mycket dyr affär för föreningarna, men väljer 
vi att spela i dessa nya Spel former med lite förenklade ramar så ska det fungera ändå. 
 
Debatten om att "flytta" upp lag i en äldre åldersklass hörde undertecknad reda på tidigt 70 tal och 
debatten idag har funnits med mig i dryga 40 år. 
Finns lika många åsikter som personer enligt undertecknad. 
En fråga undertecknad tycker ni ledare/tränare ska diskutera när utbildningen SUPEN startar inom kort 
(märkligt namn på en utbildning?) 
 
Ann-Helén Grahn känd Damtränare profil på elitnivå också och Förbundskapten för flera Flicklag i 
Skåne de senaste 10 åren. Hennes åsikt att det ska räcka med att välja svår grupp i sin åldersklass var 
tydlig, men också att talanger ska flyttas upp till äldre åldersklasser om fysik och talang finns i större 
grad än vad som sker idag, då talar vi om 15 o 16 åringar. 
 
Hemma i vår förening har vi 2 åldersklasser som har haft svårt att hitta ett motstånd som räcker till, ett 
positivt problem men likväl ett problem och undertecknad ej glad för förbud, mer att vi för en öppen 
diskussion i föreningen om vilken väg vi ska gå? 
 
Skrev redan i onsdagskväll att u-domare kommer att ha en tuff uppgift detta år och här framkom också 
under kvällen det otäcka trycket föräldrar/ledare sätter på dessa u-domare. Samma problem rakt över i 
Skåne, tyvärr och det accelererar också.  
Här har vi ledare/tränare/funktionärer en mycket stor och viktig funktion att fylla genom att ge 
dessa domare allt stöd de behöver. 
 
Avslutar med ett utdrag från ett mail från Henrik Boman som han gett undertecknad klartecken för att 
publicera.  
Ibland kan en sådan text ge mer än bara torr fakta i detta fall handlar det om Retreat line. 
 
Henrik. Var det ett bra möte annars? Det kommer så klart att ta tid innan allt satt sig och det visar sig 
kanske att man får göra justeringar. 
Det positiva tycker jag är att man försöker sig på nya grepp.  
Retreat line har Blekinge kört ett antal år i de lägre åldrarna och det har funkat bra där. Jag anställde 
en kille från Blekinge för ngt år sedan som var domarinstruktör och ledare för ett knattelag. Hans 
erfarenhet var att det fungerade bra och barnen kunde sätta igång spelet enklare och snabbare! Att 
vara 6-8 år och kanske stå i mål första gången i sitt liv – se 4 hungriga motståndare precis utanför 
straffområdet, 4 medspelare som skriker på bollen, ledare som gapar från linjen att man ska sparka ut 
bollen. Nervösa föräldrar som börjar få panik för att barnet inte gör ngt. Det snurrar i skallen på 
grabben/tjejen och ska för första gången koordinera att släppa bollen och träffa densamma med en bra 
utspark… Krävs lite kyla för att klara det:).  
 
Hörs igen i början av nästa vecka/Staffan 
 
 
 
 


