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Staffans veckorapport vecka 17 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  
  
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Inne i sista veckan av april och en Valborg och Första Maj väntar till helgen. 
Kommer fotbollen i gång med breddfotbollen samt ungdomsfotbollen? 
Ja det är den stora frågan. 
 
Finns nu bara två datum som avgör fotboll i vår eller ej. 
Restriktioner som har lättats senast 10 maj och då seriestart 22-23 maj. 
 
Ej lättast 10 maj men senare seriestart 5-6 juni. 
 
Fler alternativ finns inte längre. 
 
Knatte. 
3;e träningen genomförd och då är provträningarna slut och vi får se hur många som vill fortsätta med 
sin fotboll? 
 
I nuläget något så annorlunda jämfört med undertecknads alla 25 år i knatte och den nya åldersklassen 
födda 16 har fler tjejer i träning än killar! Spännande! 
 
Jessicas sammanfattning av den 3;e lördagens knatteträning. 
Då har vi idag haft den 3:e omgången på knatte. Vi ligger på 82 st. i antal per lördag. 
 
Detta är vi då väldigt nöjda med. För de barn som nu provat 3 gånger ska det betalas in 
en  medlemsavgift. 
Anmälan gör man via vår hemsida. 
 
Vi kommer att beställa ledartröjor till de som inte har fått en sådan. 
 
Till er som har fått VAIF kläder ber vi er vänligen att ha dessa kläder synligt. 
Vi representera VAIF och det ska synas. Vi ska även visa barn och föräldrar vem som är ledare. 
 
Tack åter igen för ett fantastiskt jobb som ni gör !! 

Under måndagen kom 5 nya anmälningar till knatte och hela 8 knattar/knattor som betalt sin 
medlemsavgift efter lördagens träning. 
 
Antalet knattar/knattor nu på väg till 100. Fantastiskt!  
 
Sammanfattning av hur serier ska spelas. 
Ungdomsfotboll om seriestarten sker 22-23 maj d v s lättnader i restriktionerna senast 10 maj. 
 

I övriga serier (ej A-lag samt motion) kommer vi inte flytta omgångar utan där stryks de omgångarna i 
maj som är lagda före den 22/5. Återstående matcher spelas enligt planerat schema. 

 
Höstens serier i de fall som normalt brukas lottas om efter vår serierna kommer att spelas med samma 
indelning även till hösten, vilket innebär att det inte blir någon ny serieindelning till hösten. 
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Herrar A som spelar under Svenska Fotbollsförbundets regi blir ett invecklat spelschema som ska 
genomföras. Start 22-23 maj med omgång 7, 8, 9 , 10, 11 samt 12. 
 
Uppehåll i juli sen startar serien med omgång 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 2, 3, 4, 5 samt 6. 
Sista matchen 14 november. Hänger ni med? 
    
Seriestart 5-6 juni. 
Ett sådant förslag kommer från Svenska Fotbollsförbundet nästa vecka gällande Herrar A. 
 
Däremot ungdomsfotboll är nog mycket skrivit i stjärnorna och ser knappt dessa serier starta den 5-6 
juni?  
 
Domarutbildning och Camilla Munthe med en sammanfattning. 
Vi har i år erbjudit de killar födda -05 som inte fick möjlighet att gå vid förra tillfället samt killar födda -06 
att gå barndomar utbildning.  
 
På flicksidan så var det flickor födda -06/07, då de spelar i samma lag, som fick möjlighet att gå 
barndomar utbildning,  
 
Totalt blev det 8 som gick barndomar utbildning och vi hälsar Max Gustafsson, River Paulsson, Ida 
Sjöstedt,  Ludvig Lundquist, Marcus Pettersson, Viggo Larsson, Wilmer Söderberg och Zack Saltin 
välkomna och ett stort lycka till när det är dags att börja döma.  
 
Vi har 8 "gamla" domare som valt att fortsätta döma. De har alla gått  repetition  kurs i 
barn domare eller ungdoms domare.  
 
Barndomar utbildningen har Hampus Möller, Noel Andersson, Hugo Lundquist och Lova Sjöblom 
Wolfbrandt gått och dessa fortsätter att döma 5 mot 5 och 7 mot 7. 
 
Ungdomsdomare är Isac Munthe, Tim Krämer, Kajsa Björk och Cajsa Wanegårdh och dessa dömer 9 
mot 9, ev. 11 mot 11 och får även döma 5 mot 5 och 7 mot 7.  
 
Ny ungdomsdomare är Cajsa Wanegårdh och vi önskar henne lycka till när matcherna drar i gång.  
 
Hörs igen på fredag hälsar Staffan 
 
 
 


