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 Staffans sammanfattning vecka 43 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Oktober månad närmar sig sitt slut och till helgen ställer vi om klockan igen och vintertid gäller och 
fotbollen på lågvarv. 

Herrarna ut i träning tisdags med Daniel som ansvarig tränare tillsammans med "Jalle" och de två första 
veckorna endast den trupp som spelat i år. Tränar 2 pass i veckan för stunden. 

18 spelare på plats i går kväll ungefär där truppen ligger idag, möjligtvis saknades någon?  

Ställde frågan till lagkaptenen Kristoffer Lindfors om hans första intryck av gårdagens träning? 

Här kom svaret från honom; 

En mycket bra träning för att vara första träningen för de flesta på ett par veckor. Kändes som alla ville 
ge ett bra första intryck vilket jag tyckte märktes på koncentrationen och kvalitén på alla övningar och 
spelet. Höstrusk kan man verkligen kalla det, ca 10 grader, ganska blåsigt och regn men konstgräset 
tillåter oss få ett bra och snabbt spel vilket är uppskattat så här års. I princip alla från årets säsong var 
plats. 

Eventuella nyförvärv får vänta lite till, troligt att Daniel först vill se årets trupp i träning ett par veckor. 

Skåneboll. 
Så har vi fått första förslaget på serieindelningen 2018 och vi fick som vi önskade. 

Div. 4 Östra 
1 Genarps IF 
2 Hjärsås/Värestorps IF 
3 IFK Osby 
4 IFK Simrishamn 
5 Janstorps AIF 
6 Lunds SK 
7 Lunnarps BK 
8 Näsby IF 
9 Rydsgårds AIF 
10 Södra Sandby IF 
11 Veberöds AIF 
12 Önneköps IF 

Janstorps AIF och undertecknad tippat helt tokigt när Hanaskogs IF inte ens vinner hemmamatchen 1-1 
i Janstorp och 2-2 i Hanaskog och Janstorp AIF upp i division 4 med fler mål gjorda på bortaplan. 

Skånes FF lämnar några förtydligande om förslaget kring NYA NATIONELLA SPELFORMER som ska 
hanteras av Svenska Fotbollförbundets Representantskap den 1 december i Stockholm. 

Förbundsstyrelsen lägger, efter att saken förankrats bl.a. vid två Ordförandekonferenser samt 
Rikskonferensen 2016, ett förslag som innebär att gemensamma spelformer fastställs för av SDF 
arrangerad fotboll och tvingande träder i kraft fr.o.m. den 1 januari 2019. 
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Ska läsas som 2018 blir ett övergångsår och lag kan själv bestämma hur man vill spela nästa år, 3, 5, 7, 
9 eller 11 mannafotboll. 

Romelecupen 2018 
170 lag anmälda 25 oktober och saknas nu 32 lag i olika åldersklasser där vi nu tyvärr har stängt ner de 
två äldsta ålders klasser på tjejsidan och F 02 samt F 03 kommer ej att spelas. 3 lag anmälda totalt och 
intresse finns ej kan vi konstatera och F 03 ströks även 2017. F 08 "lever farligt" med 3 lag anmälda 

Åldersklasser P 12, P 11, P 10, P 09 samt P 08 med många lag i sina respektive åldersklasser och 
kommer ökas upp i några klasser. 

Kan konstateras att inomhuscuper som ska spelas i november sjunker antal lag i varje cup jämfört med 
tidigare år och spel utomhus i olika Vinterserier blir fler och fler, ca 400 lag anmälda i dessa Vinterserier. 

Bingolottos Julkalender. 
Fortfarande ca 5 00 utlämnade, men en känsla av att fler lag är på väg att hämta ut sådana i denna 
vecka. Öppet hos Eva i kväll till kl. 19.30. Välkomna dit! 

Kvalspel. 
Småklubbsvärlden färdig kvalad och nu återstår TFF till kval mot Allsvenskan och på lördag Lunds BK i 
kval mot division 1 Södra. Startar mot FC Trollhättan hemma. 

Hörs igen i nästa vecka någon dag hälsar Staffan 

  


