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 Staffans inför helgen 6 - 8 mars 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Vaknar upp efter en mardröm kallsvettig och hör en otäck röst viska i mitt ena öra  
retreat linjer flera gånger. 
Fy fan vad hemskt! 
 
För  att få lite hjälp med detta nya ord ringer undertecknad Mats Hommel legendarisk allt i allo i 
Veberöd. 
Då får man igång skrattmusklerna mellan allt klagande från oss båda haha. 
 
Retreat linjer ett fanskap som Skåne, Svenska FF hittat på och som  ska användas överallt. 
 
När regler införs måste det vara förankrat bland annat i kommunerna som i princip äger alla 
idrottsplatser. 
 
Kommuner har tagit ett beslut rakt över i Skåne, en plan stor för 7 mot 7 samt stor 9 mot 9 och retreat 
linjer och en plan med liten plan 7 mot 7 samt liten 9 mot 9 och retreat linjer och inget annat. 
 
Vi kan önska oss retreat linjer kors o tvärs det kommer ej att ske. 
 
Division 3 under Svenska Fotbollsförbundet och inte en retreat linje eller andra linjer får ej  finnas på 
planen. 
 
Skönt att tala med Mats vi var de 2 sista som ville fortsätta  använda trumpeten på Romelecupen.  
 
För er unga var trumpeten en stor pappersskiva  som hängdes upp på en vägg för att skriva in alla 
resultat på under Romelecupen. 
 
 Underbar tid långt innan datorn tog över haha och stor sorg när den försvann! 
 
Avslutar samtalet med Mats om att det var bättre för, nej svarar Mats men du var bättre Staffan, rätt 
kul faktiskt. 
 
Planen på Romelevallen aldrig varit bättre så tidigt under Mats 40 år som planskötare och planen göds 
nästa vecka. 
Mats godkänner knattestart redan 4 april. Tack Mats! 
 
Stora problem med att kantringen till spel på konstgräset har tagit fart de sista dagarna och endast 3 lag 
som önskar spela på naturgräs och 10 lag på konstgräset. 
 
Innebär stora problem med matchläggning och undertecknads förslag lämnat till styrelsen att ett beslut 
måste tas av styrelsen om hur fördelningen konstgräs kontra naturgräs ska ske i framtiden? (2021) 
 
Undertecknads förslag 11 manna spel från 15 år och uppåt spel på naturgräset och då används inga  
R-linjer. 
 
Skummat alla serierna och det finns flera helger när överhuvudtaget inga matcher kommer att spelas på 
Svalebo naturgräs under våren.  
 
Så kan vi ej ha det i framtiden. Detta tror undertecknad att ni alla håller med om! 
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Andreas Friberg i mail till undertecknad. Staffan fotboll ska spelas på "riktigt"  gräs och undertecknad 
faller ner i gråt efter läst mailet. 
 
Andreas med 2 lag och undertecknad ser plötsligt ljust på framtiden tills undertecknad läser regeln P 14 
och  spel på stor 9 mot 9  plan och retreat linjer som endast finns  på konstgräset och faller ner i gråt 
igen.  
Djävla retreat linje. 
 
Herrar A och Damer A ut i träningsmatcher i helgen på Svalebo och för första gången ställs Herrar A 
mot lag spelandes i division 3 och IFK Simrishamn på besök och precis som VAIF nykomlingar i 
division 3 efter vunnit division 4 Östra överlägset. 
 
Trupper enligt följande; 
Damer A fredag 6 mars kl. 19.00. Svalebo. Blentarps BK.  
Nytt motstånd då Husie IF lämnade återbud pga. skador/sjuka??  
Emma Larsson, Basma Abenar, Moa Annelöv, Ida Ullner, Elin Öjerholm, Amanda Sjöstedt, 
Martina Nilsson, Elin Ullner, Lova Sjöblom-Wolfbrandt , Iza Rosén, Nellie Nordin, Klara Bring, 
Linn Olsson, Elin Nilsson, Kajsa Andersson. 
 
Herrar A lördag 7 mars kl. 12.30. Svalebo. IFK Simrishamn. 
Daniel S (MV), August J, Kristoffer L, Joel D, Isac M, Martin P, Filip Q , Hampus I, Henrik L, Maciej 
B. Hugo L, Mattias J, Besnik R, Axel P samt Selmir H. 
Viktor B sjuk. 
Dante K kör trav på V 75. 
 
Med en dryg månad kvar till seriestart den 10 april kommer här en uppdaterad trupplista: 

MV. Hampus Ekdahl, Johan Jönsson, Daniel Svensson. 
Försvar. Hugo Lindelöf, Joel von Dorp, Fredrik Persson, Martin Pintaric, Isac Munthe, Ted Hörman, 
August Jönsson, Kristoffer Lindfors, William Andersson. 
Mittfält. Hampus Isberg, Maciej Buszko, Viktor Björk, Henrik Ilmanen, Axel Pettersson, Philip Qvist,  
Eric Skiöld, Dante Kolgjini. 
Forward. Mattias Jönsson, Besnik Rustemaj, Selmir Halilovic, Tim Krämer, Linus Pettersson. 

Tommys kommentar: 
Sedan rullar vi på som vanligt med att flytta upp spelare från U 19 som kommer att träna med  oss i 
omgångar. 

Undertecknads kommentar. 
8 födda på 2000 talet i seniortruppen hela tiden och ytterligare 4 till 5 födda på 2000 talet  som är uppe i 
seniorträning då och då.  
Underbart att konstatera! 
 
U 19 borta i DM andra gruppspels matchen och mycket tufft motstånd i BK Olympic med sitt första lag i 
division 1 (topp 5 i Skåne) och lag 2 i samma serie som Veberöds AIF och division 2.  
 
Se  upp för Mardin Comusia som gjorde alla 4 målen mot Södra Sandby IF (vinst 4-0) förra helgen och 
spås en lysande fotbollsframtid! 
 
Ungdomsfotboll. 
Inte samma tryck som förra helgen då med spel i Sparbanken Cup i Sjöbo. 
 
U 15 I 1/8 dels final mot BK Landora i Vinterserien. Svalebo. Söndag kl. 11.00. 
 
U 14 i DM mot Svalövs BK.  Svalebo. Söndag kl. 14.00. 
 
P 12 till Trelleborg för träningsmatcher. 
 
P 11 och det vanliga upplägget med spel i Nils Holgersson hallen mot FC Rosengård, FC Trelleborg 
samt LB07 
 
P 10 till Dalby för träningsturnering. 
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Hörs på tisdag med texter från helgens alla matcher. 
 
Hälsar Staffan 
 
 
PS! Fått lite kritik då undertecknad ej skrivit om F 14 och Silver I Sparbanken Cup i Sjöbo. (Ej Låtta 
dock.) 
 
Tror mig lärt känna Låtta efter flera år med hennes tjejer säljandes Bingolotter och svarar henne, skriver 
bara om guld vinns. 
 
Kommer på mig att Låtta inte känner till min bisarra humor och skriver ett mail till att detta kommer att 
delges i dagens veckobrev. 
Enligt folk på plats skulle VAIF vunnit finalen om rättvisa funnits. 
 
 


