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 Staffans sammanfattning vecka 46 
 
 
 
 
 
 
  
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare,  
 
17 november och två veckor till första advent nu springer tiden iväg. 

Nyförvärv nummer 2 och en "gammal" VAIF:are tillbaka i vit tröja i Axel Rosberg samt förlängt kontrakt 
över 2018 i Alexander Moberg. 

Tror att vi nu är 14 i truppen? 

Läs under Herrar A och Daniels text.   

Spelas nu också matcher i olika Vinterserier och redan förra helgen P 05 i sin första match i 11 manna 
fotboll. Se referat. 
 
Andreas och P12 med texten. 
Hemmapremiär för 11-mannaspel, mot Staffanstorps United i Skånes vintermästerskap. Lite tunn trupp 
pga. skador tyvärr, trots detta blev det en bra match. Jämnt spel i första halvlek och mållöst, inte många 
målchanser från något av lagen. Vi försökte ta det lugnt och hålla i bollen när vi hade den, lyckades 
ganska bra med det. I andra halvlek utökades både skadeläget och trötthet, vi släppte då in ett par mål. 
Vi kämpade på bra och fick ett par bra målchanser, blev tyvärr inget framåt denna gången. Slutresultat 
0-2. 
Vi är nöjda med matchen, det var riktigt kul att äntligen spela 11-manna!  
 
Jessica S med denna text och våra 6 åringar födda 11. 
Söndag den 12/11  bjöd vi i P 11 hit Sjöbo IF på träningsmatch. 
Det var ett gäng laddade och uppspelta killar som stod redo för match. 
 
Publiken var på plats, kiosken var redo med kaffe och kaka. Domaren redo! 
Dags för match 1. Killarna spelade bra lite svårt med Futsal men de var duktiga. 
Första matchen blev 1-1 2:a matchen fortsatte vi med vårt spel. De kämpade på bra. Många skott på 
mål. Vinst i andra matchen. Vi hade tid över så vi spelade en match till. 
Killarna fortsatte med sitt spel med många skott och mycket spring i benen blev det vinst i sista 
matchen. Vi ledarna är mer än nöjda eftersom detta var P 11 första inomhusmatch. 
Roligt att se hur dem utvecklats 😊 
 
Julkalendrar. 
831 utlämnade. 
Kanon! 169 kvar på kansliet.   Nu fyller lag på med extra beställningar. 
 
Representantskapet Skånes Fotbollsförbund 
Repskapet på Star hotell som vanligt och serierna spikades och lottning i vecka 49. 
Andra förslaget på serieindelning lämnat till Representantskapet och inga föreslagna ändringar i division 
4 Östra.  
En motion från Södra Sandby IF som gick igenom var; 
 
Efter motion från S. Sandby IF införs det ett förbud mot föreningsarrangerade tävlingar i åldersklasserna 
9-19 år under pågående seriespel, närmare bestämt under perioderna 15/4-25/6 samt 15/8-15/10.  
Undertecknad mycket nöjd med denna motion då cupspel under seriespel är helt fel och bara ställer till 
problem med seriematcher som är lagda. 
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Mycket info inom ett par veckor kring allt tänk och de nya idéerna kring ungdomsfotboll i framtiden. 2018 
blir ett övergångsår. 

 

Ålder och spelform 2017 Ålder och spelform 2018 (SvFF:s förslag om nya nationella spelformer) 
 

06 år   07 år och föreslås spela 3-manna  

07 år, har spelat 5-manna  08 år och föreslås spela 3-manna, men möjlighet för dispens till 5-
manna finns!  

08 år, har spelat 5-manna  09 år och föreslås fortsätta spela 5-manna  

09 år, har spelat 7-manna  10 år och föreslås fortsätta spela 7-manna  

10 år, har spelat 7-manna  11 år och föreslås fortsätta spela 7-manna  

11 år, har spelat 7-manna  12 år och föreslås fortsätta spela 7-manna  

12 år, har spelat 7-manna  13 år och föreslås spela 9-manna  

13 år, har spelat 11-manna 
 
 
14 år, har spelat 11-manna 
 

 14 år och föreslås fortsätta spela 11-manna (lokalt avsteg från de 
nationella spelformerna)  
 

 15 år och föreslås fortsätta spela 11-manna 

 
 
Läs och begrunda 
Vi hörs i nästa vecka  
Staffan 


