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 Staffans sammanfattning vecka 08 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Ett par lugna fotbollshelger när sportlovet startade och strax slutar och först när vi kommer in i mars 
månad som det sätter fart på alla fronter, träningsmatcher ökar markant, domarutbildningar påbörjas 
och förberedelser för årets matchläggningar sker och knatte med inskrivning förbereds. 

Herrar A och plötsligt en ny inlagd match mot Lunds SK torsdag kväll, men Kristoffer mailar följande 
text och en irriterad "Koffe" som vill ha detta ut i veckobrevet; 

Matchen inställd av domare på plats när båda lagen var ombytta och klara. Tyvärr något som borde 
beslutats tidigare då SMHI varnat för snöoväder och kuling vind med start vid 18-tiden. Båda lagen med 
spelare körande från Malmö och Lund i snöstorm är ingen bra kombination. Blev inte bättre när jag i 60 
km/h körde av vägen mellan Dalby och Staffanstorp vid 20-tiden. Lyckades precis undvika BMW´n som 
5 min tidigare kört av på samma ställe. Stående i diket och hemma 2 timmar senare efter polis och 
bärgare gjorde underverk och hjälpt bilen upp på vägen. Ingen skadad, varse sig på kropp eller bil och 
änglavakten tackar jag för.  

Finns anledning och fundera på om vi som ansvarig för matchen borde agerat tidigare och ställt in 
matchen, undertecknads kommentar? 

Knatte. 
Tyvärr ett tufft läge detta år med ledare/tränare i knatte och just nu endast 2 eventuellt 3 ledare på 
tjejklasserna F 09-F 12 och den helt nya gruppen P 12 finns inget namn för stunden och 
konsekvensen blir om namn ej hittas att vi ej kör igång åldersklassen för 5 åringar pojkar detta år, 
tyvärr.  

Hjälp till alla med eventuella namn som har en pojke född 12. 

Två tips har kommit ett Christian Ahldin som ej var helt bekväm med frågan som undertecknad ställde 
och även Johan Andersson en pojke född 12, men Johan finns ju redan i ledarskaran för pojkar född 
2004.  

Här behöver vi i knattegruppen, undertecknad, Roger o Jessica Sjöstedt all hjälp från er som 
kanske känner någon pappa eller mamma som vill ställa upp. 

P 09 samt P 10 klara med ledarnamn och kommer att träna nere på Svalebo. 2 träningar i veckan. 

På Romelevallen kommer detta år att ha åldersklasserna F 09, F 10, F 11 samt F 12. 8, 7, 6 samt 5 
åringar. Indelade i två grupper med Agnes för flickor födda 09 samt 10. Anton med flickor födda 11 samt 
12.  
Pojkar P 11 samt P 12. 6 och 5 åringar.  

Föreningen hoppas på Madeleine "Madde" Nilsson som min sin dotter Tindra född 10 i träning är 
tillfrågad och gett oss vissa förhoppningar.  
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Pojkar 11. Jessica Sjöstedt, Iza Lundell samt Christoffer Isberg. 

Pojkar 12. Blankt med ledarnamn för stunden. 

Ungdomsserier 
21 februari kom ett reviderat förslag från Skåneboll efter att föreningar/lag kommit med 
förslag/önskemål på ändringar.  

Återstående tidplan: 
26/2 – sista dag att lämna föreningens synpunkter över det reviderade indelningsförslaget. 
  1/3 – tävlingskommittén fastställer vid sammanträde definitiv serieindelning. 
  1/3 – sista dag att lämna eventuella förbehåll inför lottningen. 
  2/3 – lottning påbörjas i Fogis. 
10/3 – spelprogrammen för de olika seriegrupperna publiceras i Fogis och på www.skaneboll.se  
 
20/3 – sista dag för föreningen att i Fogis boka matchdatum och speltider för hemmamatcherna, 
se vid behov manual på; http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/  

 

Nätverket i MFF. 
MFF – AIK (22 oktober) V Ingelstad IS, Veberöds AIF, Staffanstorp United FC   

Grundregeln 15 spelare fördelade på pojkar och fickor. Alla spelare som ej får spela förmatch eller vara 
maskot ska tilldelas biljett för att kunna se matchen från läktaren d v s först alla spelare sen föräldrar 
syskon som får en biljett av de 100 som föreningen erhåller. 

En diskussion vi kan ta efter sommaren, men meddela gärna föräldrar så tidigt som möjligt om denna 
aktivitet. 100 biljetter 2016 som försvann fort.  

100 biljetter och 15 spelare i F och P 09 får var med antingen i förmatch eller som maskot när 
lagen marscherar in till match den 22 oktober och AIK på plats för att möta MFF. 

 
Hälsning Staffan 
 
PS! Se Cumap http://www.cumap.eu/calenderonweb/visakalender.php?Knr=460&Grp=0  för matcher i 
helgen samt Herrar A mot Genarps IF på tisdagkväll kl.19.40 på Svalebo konstgräs. 

 

 

Sammanfattning av de få matcher som spelades i helgen. 

Herrar A hemma mot Janstorps AIF och Kristoffer med följande text. 
En match som stod och vägde och två lag som inte ville ta några större risker kändes det som. Vi har ett 
spelmässigt övertag och kommer till bättre lägen än Janstorps AIF men vi lyckas inte förvalta dem. 

Deras första riktiga chans dyker slumpmässigt upp på en långboll där dem rinner igenom och innebar 
dessvärre 0-1 precis innan halvlek. 

Andra halvlek tycker jag att vi äger spelmässigt, har ett par bra lägen men kan inte sätta dit bollen. Med 
ca 15-20 min kvar slår Pippo en fin frispark som går in i bortre krysset och 1-1 blir slutresultatet.  

Känns som vi har mer att ge och framförallt effektiviteten måste upp ett par snäpp.  
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P 07 och Sportlovscupen i Eslöv och Niklas lämnar följande rader. 
P 07, Sportlovscupen i Eslöv. 

Tidig morgon och 2 spelsugna lag, 10 matcher på 4 timmar. 
Vi lånade in 5 från P 08 som aldrig spelat med oss, detta på grund av skidsemestrar. 
 
Cupen startade med en förlust för ena laget men summerar vi matcherna och motståndet så höll denna 
cup hög standard. 
Det ända som inte var så bra var domarna, vi i Veberöd är lyckligt lottade. 
 
Killarna gick till snabba avslut och pressade våra motståndare högt uppe i planen. Våra motståndare 
hade svårt att stå emot vår press spel. Målvakterna gjorde mycket bra ifrån sig. 
 
Summering: 4 vinster, 5 oavgjorda och en förlust. 
 

 


