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 Staffans sammanfattning inför helgen 29 september – 1 oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Ny månad väntar i oktober och fotbollen på väg in i slutet av alla serier. 

Först i mål alla våra knattar/knattor med stor final denna lördag med korvgrillning, dryck, prisplaketter, 
diplom och som avslutas med ett godis regn. 

Alltid en höjdare med detta avslut på säsongen och välkomna ner till Romelevallen för att se dessa 
festligheter. 

När detta är slut är det bara en dryg till timme till allt ska avgöras för Herrar A och en ödesmatch mot 
Önneköps IF om att slippa kval detta år. Jagas av Hanskogs IS med 3 poäng färre + ett mål sämre. 
Jämnare kan det knappt bli, vinst eller oavgjort för VAIF och kontraktet för division 4 spel även 2018. 

Öja FF-Hanaskogs IS samma tid kl. 13.00 på lördag. Heja Öja FF! 

Har köpt hem två olika maträtter och om vi spelar i division 4 2018 blir det oxfilé med ett gott rött vin att 
dricka på kvällen.  

Förlust och kval blir det hönsfrikassé med vatten som dryck. 

Kval och Veberöds AIF kommer att få möta vinnaren Sjöbo IF-Janstorps AIF. Spelas 4 och 7 oktober. 
14 oktober Segraren i matcherna 4 och 7 oktober möter lag 9 i division 4 Östra i dubbelmöte precis som 
förra året och då Södra Sandby IF. 

Lagtruppen enligt följande: 
Hampus Ekdahl (MV), Bengt Mattsson (MV), Kristoffer Lindfors (K), Eric Skiöld, Hugo 
Lindelöf, Lamin Bojang, Ted Hörman, Joseph Owusu Tabiri, André Wihlborg, Mattias Jönsson, 
Code Demba Sy, Deni Dulji, Alusine Kanu, Mateusz Wieczorek, August Jönsson samt Adis 
Krasnici. 

Ge allt pågar!       

 

Ungdomsfotboll. 
Nästsista omgången för de flesta av våra ungdomslag och denna helg är matcherna under 20 i antal för 
första gången i höst. 

Spelarutbildningsplan (SUP) 2018. 
För undertecknade massor av nyheter när man ej finns på planer och träningar varje vecka och en 
massa förändringar som ska hanteras av Svenska Fotbollsförbundets Representantskap den 1 
december. 

Så spelar vi 2018: 

3 v 3, 5 v 5, 7 v 7, 9 v 9 samt 11 v 11. 

Fotbollens Spela, Lek och Lär är Svenska Fotbollsförbundets tolkning av "Idrotten Vill" 
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Döpt till FSLL är svensk fotbolls policydokument som beskriver inriktningen och mottot för all barn- och 
ungdomsfotboll i Sverige.  

4 punkter. 
- Får spela lika mycket i matchen. 
- Får turas om att starta matcherna. 
- Får spela på olika platser i laget (även målvakt). 
- Får turas om att vara lagkapten. 

Nyheter 2018.  
5 spelformer (3v3, 5v5, 7v7, 9v9 och 11v11). 

Olika planstorlek med eller utan sarg för 3v3 samt 5v5) Läs utomhus och sarg! 

Extra spelare om matcherna är ojämna (t o m 7v7). 
Retreat Line t o m 9v9 
Kort passning istället för inkast (t o m första året 7v7). 
3 perioder t o m 9v9 i stället för 2 halvlekar. 
3 mot 3 spelas av 6 och 7 åringar. 
5 mot 5 spelas av 8 och 9 åringar. 
7 mot 7 spelas i åldern 10-12 år.  
10 och 11 åringar spelar liten 7 mot 7 på en mindre plan, anpassad planstorlek (50 x 30 m).  

Detta innebär att det får plats 4 st 7 mot 7-planer på en fullstor 11 mot 11 plan. 

12 åringar spelar 7 mot 7 på en lite större plan (55 x35 m) och med offside där spelaren endast kan 
vara offside på planens sista del och planen indelad i 3 zoner. 

9 mot 9 spelas av 13 åringar liten 9 mot 9 och 14 åringar stor 9 mot 9. 

11 mot 11 först som 15 och 16 åringar. 

Mycket att ta in och massa ändringar och Mats Hommel får krita linjer överallt på planerna känns det 
som.  

Är det bra nyheter? 

Varför alla dessa ändringar? Har skummat igenom alla handlingar på Svenska och en mycket kort 
summering blir att varje ungdomsspelare ska förbättra sin teknik och ha större bollkontakt än i 
dag. 

Ja här var det mycket att fundera på och sargspel ute har undertecknad aldrig upplevt under mina dryga 
40 år i småklubbsvärlden. 

Fotboll i den lite större svären och våra pågar från Veberöds AIF. 

Det är kring ungdomarna som Halmstads BK bygger sin framtid. Ännu en i raden av talangfulla spelare 
skriver nu långtidskontrakt. Oscar Petersson, bördig från Malmö FF, är HBK:s spelare i minst tre år.  

Det är något med fotbollsspelare födda 1999. I samma klass på Sannarps gymnasiet går Jonathan 
Svedberg, Gabriel Gudmundsson och Oscar Petersson. Alla tre talangfulla spelare som har – eller 
håller på – att blomma ut. Som alla vet har deras fjärde klasskompis Sead Haksabanovic lämnat för 
West Ham och hans framfart har sporrat de andra tre. 
– Han bevisar att det är möjligt, konstaterar Oscar Petersson precis när bläcket har torkat på 
treårskontraktet. 

Oscar är en bollsäker mittfältare med rötterna i Veberöds AIF, som kom till Halmstads BK från Malmö 
FF i januari i år. 
– Jag tror att Halmstads BK är en snabbare väg till A-lagsspel och jag gillar den satsning på unga 
talanger som klubben gör. Dessutom trivs jag med laget och med Igor som tränare, bland annat 
eftersom han ger unga spelare chansen, konstaterar Oscar. 
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Tobias Karlsson 98;a och Torns IF hämtar sig snabbt efter finalförlusten mot Hässleholm IF och vinner 
borta mot Österlen FF och serieledare igen och Torns IF är nu snubblande nära att vinna division 2 
Östra. 3 omgångar återstår. 

Romelecupen 2018.           

Anmälningar trillar in om inte med ett stort antal så dock att vi idag har 118 lag anmälda och 
anmälningstiden går ut först sista november. 

Ser bra ut även om det i några åldersklasser blir svårt att nå 8 lag för att åldersklassen ska startas upp, 
men vi låter alla åldersklasser ligga ute för anmälan och tar ett beslut senare i höst. 

Yngsta tjejklasserna tunna och även ett par i de äldre åldersklasserna är få lag anmälda i.  

Preliminär spelordning i Sandby cupen och för att få Södra Sandby IF lag hit så får vi naturligtvis 
anmäla oss till deras turnering och vise versa. Win Win. 

Se nedan när alla åldersklasser spelas där. 

fredagen den 10 nov 2017 
17:30-23:30 F03 

lördagen den 11 nov 2017 
09:00-12:30 P08 
13:00-19:00 P05 

söndagen den 12 nov 2017 
09:00-12:30 F08 
13:00-19:00 F04 

fredagen den 17 nov 2017 
17:30-23:30 P03 

lördagen den 18 nov 2017 
09:00-12:30 P10 
13:00-19:00 P06 

söndagen den 19 nov 2017 
09:00-12:30 F09-10 
13:00-19:00 F06 

fredagen den 24 nov 2017 
17:30-23:30 P04 

lördagen den 25 nov 2017 
09:00-12:30 F07 
13:00-19:00 F05 

söndagen den 26 nov 2017 
09:00-12:30 P09 
13:00-19:00 P07 

Med hopp om rätt resultat när domaren blåser för slutsignal och klockan närmar sig 15.00 på 
Romelevallen på lördag önskar undertecknad alla en skön helg. 

Hälsar Staffan 


