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 Staffans sammanfattning vecka 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tack för alla krya på mail till Britta det värmer. 
Tufft på jobb nu med alla deklarationsfrågor och en liten splittrad tillvaro privat. 
 
Fotbollen snurrar fortare och fortare och undertecknad som levt i detta i över 45 år så blir 2018 den 
jobbigaste av alla starter. 
 
Naturligtvis de Nya Spelformerna som gör starten för alla föreningar betydligt jobbigare än tidigare år.  
 
Föreningen kommer nu in med "egna" lösningar till Skåneboll och i går torsdag fick tävlingschefen Mats 
Hansson gå ut med klarläggande uppgifter till alla föreningar. 
 
9 manna med för 13 åringar och 14 åringar som ställer till det för stunden. 13 åringar spel på "liten" plan 
och 14 åringar i spel på "stor" plan och då handlar det om kritningar av straffområden långlinjer mittlinjer 
i en skala av att planer kommer vara bra streckade för att uttrycka det milt. 
 
Första frågan kommer kommunen att fixa detta som ägare av anläggningarna? 
 
Har Skånebolls information nått ut i leden efter en sittning med kommundirektörer? 
 
Nu säger Skåneboll ok att mål inte finns av alla olika storlekar, men kritning ska ni klara av.  
 
Ja en djävla soppa och premiär om 2 veckor. 
 
Serieprogrammet klart för alla föreningens lag och för stunden korrigerar undertecknade kollisioner när 
bortamatchen dyker upp samtidigt som ena laget har hemmamatch, men trupperna för tunna för spel 
samtidigt. 
Känns dock helt ok för stunden. 
Endast 3 u-domare på kursen i Södra Sandby i tisdagskväll och drygt 15 matcher att döma i 9 och 11 
manna i vår i Veberöd och nu också en del u-domare som "svajar" i om de ska fortsätta döma? 
 
Betydligt fler den 4 april och kurs i klubbstugan för att döma 5 och 7 manna fotboll. 
Camilla ute för att få förhoppningsvis klartecken från alla domare som är aktuella. 
 
Knattemöte i veckan med Jessica Sjöstedt och Nils-Åke från föreningen. 
F o P 11, F o P 12 klara med ledare/tränare, men betydligt färre på de två nya åldersklasserna F o P 13 
samt Barn o Lek för födda 14. Här behövs betydligt fler. 
Vädjar till alla ledare i föreningen om hjälp den 7 april när knattestarten sker. 
Inga u-lag spelar seriematch denna lördag. 
Första intrycket alla föräldrar får av föreningen och då måste vi vara bemannade i alla åldersklasser. 
 
Maila gärna Jessica Sjöstedt eller undertecknad om ni kan ställa upp mellan kl. 09.30-11.00. 
james73@hotmail.se Jessicas mailadress eller staffandarfelt@hotmail.com  
 
Herrar A ut i sin nästsista träningsmatch mot division 3 laget Tomelilla IF. 
Mycket sjukdomar, skador mm gjort att det saknats ett halvt dussin spelare de sista veckorna, tyvärr. 
Återstår sedan Vellinge FF skärtorsdag den 29 mars kl. 19.30. 
En sen provspelare kvar spelade mot Kosova och uttagen till matchen mot Tomelilla IF, avvaktar med 
besked om killen skriver på? 
 
Var kommer premiären att spelas 7 april mot Genarps IF kl. 14.00? 
 
De u-lag som kommer ut till seriespel samma helg som Herrar A har turligt nog fått bortamatcher och 
inga plan problem denna helg. 
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Ja nu är det nära och allsvensk premiär i påskhelgen och undertecknad klär sig i blått och tillsammans 
med 3 000 andra blåa supportrar åker till Borås på annandag påsk och IF Elfsborg väntar. 
 
Tågresan till premiären 2017 och 7 000 MFF:are i tåg, buss, bil var en underbar tillställning och just nu 
är MFF Support i förhandling med SJ om ett än längre tågsätt som tar oss till Stockholm och Cupfinalen 
mot Djurgården FF den 10 maj.   
 
Hemmapremiär mot AIK 9 april och 100 personer från vår förening på familjeläktaren när våra 09:or och 
10:or spelar förmatch och agerar maskotar vid inmarschen till match. 
 
Ett minne för livet och redan nu över 18 000 biljetter sålda. Stadion blir fullsatt med andra ord. 
 
Ett par referat från DM matcher. 
 
P 16 och deras sista match och 3:e match i DM med. Stefans text.  
I söndags spelade vi sista gruppspelsmatchen i DM mot Hörby FF.  
Det var en spelmässigt jämn match som vi till slut vann med 4-0 efter 4 riktigt fina mål. 
Vårt passningsspel var bättre än tidigare matcher men fortfarande alldeles för slarvigt. 
Dock ett stort plus till killarnas inställning och till att de jobbade stenhårt för att hålla positionsspelet som 
vi kommit överens om före matchen. 
Gött med en seger! 

P 14 och deras 3:e match i DM. Henriks text. 
Öja FF – VAIF 
Sista matchen I DM spelades ikväll, tisdag, eftersom den blev uppskjuten pga. snö i lördags. Vi inledde 
bra och hade mesta av spelet. Dock svårt att komma till bra avslut. I andra halvlek så hade vi fortsatt 
klart mest boll men spelade inte bra. Dålig rörelse, bekväma och tyckte nog att det gått för lätt. Då 
kontrar Öja och gör 1-0. Vi lyckas göra 1-1 innan nästa pausvila. I sista halvlek har vi återigen mycket 
boll men inget skönspel. Vi får dock en straff som leder till 1-2. Denna gång fick vi en straff med oss där 
vi i tidigare matcher fått straff emot oss. Det var aldrig någon fara för kvittering. Vinst, vilket ska ge 
avancemang till slutspelet. 

Ja helt rätt skriver undertecknad och Hittarps BK borta i påskhelgen. 
 
Hörs igen i påskveckan hälsar Staffan 
 


