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Staffans veckorapport vecka 5 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Onsdag och vi skriver 3 februari och ljuset blir allt längre och längtan efter fotboll blir bara större och 
större. 
 
Sverige är ett avlångt land och vi som bor i Skåne är längst ner på kartan. 
 
Därav kanske rätt märkligt att fotboll spelas snart i alla landskap och regioner, men inte längst ner i 
söder. 
 
Naturligtvis en orsak som att Skåne sen nyår haft den största pandemin i landet, men nu sjunker 
siffrorna varje vecka och alla hoppas på ( i varje fall vi som älskar fotboll) att max 8 per grupp ska 
slopas och enstaka matcher kan spelas först för födda 05 och yngre och sen äldre. 
 
Skrev i tisdags att vi nu är så många lag att Svalebo konstgräs ej räcker till under försäsongen. 
Frågan måste lyftas och vi måste inför säsongen 2022 ha en strategi för att klara av alla matcher. 
 
I år klarar vi oss, då Corona gör att vi kommer att spela färre träningsmatcher. 
 
Undertecknad har lämnat några synpunkter på hur en lösning kan vara. 
Att respektive lag måste spela minst 50% av träningsmatcherna på bortaplan. 
Rikta vilka lag som får spela hemma på jämna veckor respektive udda veckor ett annat förslag. 
Föreningen måste än mer påverka politikerna  om bristen på planer. 
 
Har faktiskt aldrig varit sämre än nu. 
Förr hade vi Idalafältet som inte var en green men gick att både träna o spela på. 
Ett annat förslag att vi får söka tider i Genarp för att spela en del av våra  träningsmatcher där under 
försäsongen. 

Går redan nu om vi sköter våra kort att skriva att 2022 kommer vi att bli fler lag igen för 8;e året. 
 
Redan nu vet undertecknadatt F 7 med Elin Öjerholm kommer att spela med 1 lag. 
 
Madde o Marcus, My kommer med P 6 2 lag och just nu ser jag inte att lag i seriespel i år som 
försvinner 2022! 
 
P 07 är en utsatt åldersklass med få spelare dock.  
 
Hur som helst föreningen kommer att fortsätta växa och en plan behövs till i Veberöd.  
 
Även om undertecknad med mitt depressiva tillstånd alltid är mer pessimistisk än optimistisk men 
feb/mars 2022 har undertecknad svårt att tro att det finns 2 konstgräsplaner i Veberöd? 
 
Med all respekt för Nils-Åkes o Johnnys arbete tillsammans med Falk mot kommunfolket inne i 
Lund. 
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I år klarar vi oss, då Corona gör att vi kommer att spela färre träningsmatcher. 

Herrar A. 
Damer A. 
Damer B. 
HJ. 
P 16 2 lag. 
F 15. 
7 lag som ska spela 11 mot 11. 
 
P 14. 
P 13 4 lag. 
5 lag som ska spela 9 mot 9. 
 
12 lag som behöver hel plan vid match på försäsongen och Svalebokonstgräs. 
 
För ca 5 år skrev undertecknad att det kommer att ta tid att fylla luckorna för de äldre åldersklasserna 
som vi då ej hade och plötsligt 12 lag som ska spela 11 mot 11 och 9 mot 9. Hur gick detta till?  
 
F 12 2 lag. 
P 11. 
P 10 2 lag. 
 
5 lag 7 mot 7 på Svalebokonstgräs.  
  
17 lag som har 1 plan tillsammans för matcher. 
 
F 9 1 lag. 
P 9 1 lag. 
F 8 1 lag. 
P 8 3 lag. Föreningens största trupp 27 spelare. 
P 7 2 lag. 
 
8 lag på Romelevallens konstgräs. 
 
Där  har ni alla föreningens 25 lag och som vi måste ha en planlösning för nästa års försäsong! 
 
Just nu mer av först till kvarn........ 
  
Hjälp undertecknad att hitta en lösning som håller och gärna en ny plan haha! 
Denna text skickade undertecknad på ett ungefär till styrelsen i söndags för att lyfta frågan redan nu. 
 
Seriematcher säsongen 2021. 

Undertecknad måste även få styrelsen att ta ett beslut om hur våra seriematcher ska spelas på 
Svalebo? 

Känner inte riktigt att undertecknad har detta mandat. 

Har under tisdagen haft kontakt med Stefan Persson som kommer att lyfta frågan på nästa 
styrelsemöte. 

Gillar att lägga dessa matcher och fullt upp ett par veckor, men problemet de sista åren är att knappt 
något lag vill spela på naturgräset nere på Svalebo. 

Herrar A, HJ, Damer A samt Damer B på Romelevallen. 
2 P 16 lag, 1 F 15 lag 11 mot 11. 
1 lag P 14, 4 lag P 13. Ska spela 9 mot 9. 
F 12. 2 lag. 
P 11. 
P 10. 2 lag. 
5 lag som ska spela 7 mot 7. 
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F 9. 
P 9. 
F 8. 
P 8. 3 lag. 
P 7. 2 lag.  

8 lag på Romelevallens konstgräs. 

12 lag på Romelevallen. Herrar A, Damer A, Damer B HJ. F 9, P 9 samt 6 knattelag. 

13 lag på Svalebo konstgräs. P 16 2 lag, F 15, P 14, P 13 4 lag. 11 mot 11 samt 9 mot 9. 

F 12 2 lag, P 11 samt P 10 2 lag- 7 mot 7. 

Inget lag på Svalebo naturgräs. 

Är vi överens om att detta inte fungerar? 

Gillar inte att ”köra över” ledare, men fler lag måste spela på naturgräset. 

Nu får styrelsen ta ett beslut om hur vi ska göra om inga lag anmäler att de kan tänka sig spela på 
naturgräs. 

9 februari. Preliminär serieindelning klar i Fogis. Publiceras på www.skaneboll.se  

14 februari. Sista dag att skriftligen lämna föreningens synpunkter över indelningsförslaget. 
 
 17 februari. Reviderat indelningsförslag publiceras på www.skaneboll.se  
 
8 mars. Preliminär spelordning (spelprogram) klar. Publiceras på www.skaneboll.se och i Fogis  
 
20 mars. Sista dag för föreningen att tidsboka sina hemmamatcher i Fogis  
 
Avslutning.  
 
Alla försöker bidra med någon konstruktiv lösning på hur vi ska hantera seriematcher på Svalebo? 
 
Maila stefan.persson@veidec.se  
 
Kom med förslag för det är bråttom och snart ska undertecknad sätta matcherna. Start 8 mars. 
 
Ha en bra helg alla, så hörs vi nästa vecka och på tisdag ser ni första förslaget på serieindelning. 
 
Hälsar Staffan 
 
 
 


