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 Staffans inför helgen 24-26 januari 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 24 januari och dags för helg två av Romelecupen. 
 
Lördag och spel för P 08 med 3 lag. 2 lag P 08 samt 1 lag P 09.  Först ut av de 3 lagen med start redan 
kl. 08.00 09;orna. 
 
Fortsätter med 2 tävlingsklasser i F 07 samt F 04 och med 2 lag i respektive åldersklass. 
 
Söndagen enbart P 12 den näst yngsta åldersklassen för pojkar och 24 lag.  
 
Minst antal matcher av dessa 4 helger och svårt att nå det fantastiska resultatet från helg 1, men vi 
hoppas på samma framgångar på plan som helg 1 dock. 
 
180 sallader tillagade bara under lördagen antal söndag ej känd. `"Tjejmaffian som är 6 tjejer i gruppen 
kanske 7 i gruppen lagar allt detta och gick att hitta borta där PRO håller till med att fixa fler sådana.  
Alltid en i denna grupp som finns på plats under hela Romelecupen från kl. 07.00 till 24.00! Fantastiskt 
och som gör Romelecupen unik. 
 
Har döpt gruppen till "mina töser" då dessa töser även ser ett år yngre ut än förra året, Hur gör de för 
att föryngras? 
 
 Kan inte skriva att detta även gäller undertecknad. Vid rakning efter duschen skräms undertecknad av 
ansiktet i spegeln haha! 
 
Nu är alla seniorer Dam som Herr i träning och även U 19 som tränat i ett par veckor. 
Återkommer med lite text från deras start men för tillfället är allt fokus på Romelecupen naturligtvis.  
 
 
Årets Serieanmälan. 
Dessa planer har Eva med hjälp av undertecknad skickat in till Skåneboll samtidigt med Fogis anmälan 
till seriespel. 
 
Ansvaret ligger hos Niklas och Johan i styrelsen, men man var tvungen att ange plan när anmälan 
gjordes för annars blev anmälan ej godkänd.    
 
Eva ville vara ute i god tid för nästa vecka blir Fogis trögt och flera stopp när många föreningar ska in 
samtidigt. 
 
Ej nöjd med planfördelning vid seriematch, maila Niklas! 
 
Planfördelning 2019 kantrade till alldeles för många seriematcher på konstgräset. 
 
Nu 7 lag på konstgräs, 6 lag på naturgräs , 4 lag på Romelevallen och några spelar på Romelevallen 
konstgräs.  
Fler lag i träning detta år på Romelevallen med Damlag och 2 U lag. 
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Seriematcher kommer att spelas enligt följande; 
Herr. Romelevallen. 
Dam. Romelevallen. 
U 19. 2 lag. Romelevallen. 
U 15. 2 Lag. Svalebo naturgräs. 
U 14. 2 lag. Svalebo konstgräs. 
P 12. 2 lag.  Svalebo konstgräs. 
P 11. 2 lag. Svalebo naturgräs. 
P 10. 1 lag. Svalebo naturgräs. 
P 9.  2 lag. Romelevallen konstgräs. 
P 8.  2 lag, Romelevallen. Sammandrag under Skåne Bolls regi. 
P 7.   2 lag. Romelevallen. Sammandrag under IF Löddes knatteserie. 
 
F 16. 1 lag. Svalebo naturgräs. 
F 14. 1 lag. Svalebo konstgräs. 
F 11. 2 lag. Svalebo konstgräs. 
F   9.  1 lag. Romelevallen konstgräs. 
F   7.  1 lag. Romelevallen. Sammandrag i IF Löddes knatteserie. 
 
Förra årets rekord med 24 lag i spel på hösten blir denna vår 25 lag. Helt fantastiskt och nu går 
föreningen in på Topp 10 listan med antal aktiva spelare dividerat med hur många personer som bor i 
Veberöd. 
 
De lag som ligger högst är företrädesvis från Malmö där man räknar snittet av boende i Limhamn, 
Husie, Bara, Oxie Bunkeflo med flera. 
 
I Skåne har vi ca 260 föreningar.  
 
Veberöds AIF har anmält 25 lag och då finns Veberöds AIF på en plats mellan 15 och 20 i antal 
anmälda lag av de 260 fotbollsföreningar som finns i Skåne. 
 
Fotbollen i byn har så länge undertecknat bott här (1988) varit navet i byn av allt föreningsliv även om 
byn har flera andra starka föreningar. 
 
Problem!  
Som nu börjar bli riktigt besvärligt är att befintliga planer inte räcker till längre.  
 
Tappet av 3 11 manna planer på Idalafältet har aldrig ersatts. Möjligtvis grusplan till konstgräs, men 
långt ifrån tillräckligt! 
 
Fler lag för varje år och fler lag som tränar 3 pass i veckan än tidigare! 
 
Idag Herr seniorer, 2 U 19 lag , 2 U 15 lag samt 2 lag P 11 i träning 3 kvällar i veckan. 
 
Hjälper Jim med hur många lag om anmält sig till U 15 Skåneserien 2020 där Jim gärna vill ha med 1 
lag och idag har U 15 VAIF plats 19 med en vecka kvar av anmälningstiden. Max 30 lag. 
 
18 av 30 lag anmälda som spelade i Skåneserien 2019. Spännande att följa nästa vecka. 
 
Helgens aktiviteter ej Romelecupen inräknad. 
Fredag 24 januari kl. 19.00. U-15 möter BK Landora i Vinterserien. 
 
Söndag 26 januari.  P 11 och Harlösa Spelen. 
Söndag 26 januari kl. 11.00. P 14 möter Dalby GIF borta i Vinterserien. 
 
Hörs på tisdag och kommer fler lag gå till slutspel denna helg där F 06 samt U 15 är klara redan till 
finaldagen. 
 
Hälsar Staffan 
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Sammanfattning från matcher helg 1 och Romelecupen. 
 
U 15 med Jims text. 
U 15 med 2 lag i spel lördag kväll. Det första laget började bra i första matchen och kontrollerar en 1-0 
ledning fram till 6-7 min spel. Därefter vänder matchen helt och vi står som förlorare med 1-4. Nya tag i 
andra matchen och vi kämpar till oss en poäng. Inför sista gruppspelsmatchen var det vinna eller 
försvinna scenario. Vi skapar väldigt mycket chanser och med lite tur hade vi fått med oss 3 poäng, men 
förlust med 1-2 gjorde att det laget inte gick vidare. 

Det andra laget spelade i en svår grupp. Första och andra matchen spelar vi bra fotboll och vinner 
båda. I den sista matchen möter vi Gärsnäs AIS som vann turneringen förra året. Här blev det förlust 
men vi blir ändå gruppetta.  

I kvartsfinalen får vi Gärsnäs AIS igen som blev bästa trea. Nu är vi det bästa laget men hamnar i 0-1 
underläge tidigt. När det återstår 5 sekunder får vi vår 5:e frispark och därmed en straff som vi gör mål 
på. Förlängning och vi avgör relativt fort med ett fint anfall. 

F 14 med Henriks text. 
Det var ett gäng taggade tjejer som dök upp vid samlingen i söndags eftermiddag och det kändes riktigt 
bra inför matchen, de var mycket fokuserade. I första matchen skulle vi möta förra årets 
finalmotståndare FC Staffanstorp och det började lite darrigt men bara efter några få minuter tog vi tag i 
matchen och de gör en mycket bra insats och vinner med hela 4-0.  

I de två efterföljande matcherna mot Liga 06 och Svedala IF är det inget direkt skönspel, många hårda 
närkamper och ett "stressigt" spel.  
Veberödstjejerna vinner trots allt båda dessa matcher helt rättvist med 3-0 respektive 1-0.  
Nu ser vi framemot slutspelet om några veckor. 
 
F 14 med text från Skånecupen. 
Tjejerna hamnade i väldigt svår grupp i Skånecupen men de kämpade på bra i alla matcher men det 
räckte dessvärre inte till A-slutspelet. Väl i slutspel-B visade tjejerna att de inte ger sig i första taget och i 
semifinalen vinner de över Dösjöbro IF med 1-0 och i finalen möter tjejerna Svedala IF som vi även 
vann över i gruppspelet och Veberödstjejerna vinner helt rättvist med 2-0 och guldet är hemma, väldigt 
skoj.  
 
Båda finalerna spelades av lag från vår egen grupp, i slutspel A möttes FC Rosengård och Hyllie IK där 
det sistnämnda laget åkte hem med den stora pokalen. 
 
F 13 och Henrik igen. 
Tre klara vinster i gruppspelet och noll insläppta mål gav självförtroende inför kvartsfinalen mot Husie 
IF. Tjejerna visade dock ingen större nervositet inför denna match och vinner övertygande med 3-0. I 
semifinalen står FC Rosengård för motståndet och inför den här matchen var det lite mer spänning och 
tränarna var något mer nervösa än spelarna av någon anledning. 
 
Tjejerna gör dock en mycket bra match och vinner med 1-0. I finalen ställs vi inför det andra laget från 
samma stadsdel dvs FC Rosengård Vit. Tjejerna var tagna av stunden och de är inte alls med i de 
första minuterna och FC Rosengård tar snabbt ledningen med 2-0 och först då börjar vi sakta men 
säkert ta över matchen allt mer. Bollen går dock inte riktigt vår väg och vi får se oss besegrade med 3-
0.  
 
Det känns naturligtvis tungt att förlora en final men med lite distans till det hela så är vi självklart 
jättenöjda med vår andraplats 

P 14 och Rickards rader. 
Spel i Romelecupen för P 06 i åldersgrupp -05. Vi öppnar med två riktigt bra matcher som tyvärr bara 
slutar oavgjort men vi är väldigt nöjda med killarnas insats. Sista matchen var vi då tvingade att vinna, 
vilket då tyvärr resulterar i lite spänt spel och några missar defensivt.  

Likväl dominerar vi matchen men är lite veka i avsluten.  

Trots allt är vi nöjda med spelet och killarna, och gläds åt dramatiken när -05 gick vidare. 
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F 11 med Mårtens text. 
Flickor födda 09 samlades inför spel i Romelecupen under lördagen den 18 JAN. Vid första 
matchgenomgången märktes det att tjejerna var mycket fokuserade och lite lagom nervösa. Första 
matchen mot Åkarp fick vi igång ett snabbt och rörligt spel vilket gjorde att vi skapade många chanser, 
därav hade vi gärna sett att vi hade lyckats göra lite mer mål än fyra. I övrigt var vi mycket nöjda med 
spelet. 

Nästföljande match bjöd på en stabil insats där motståndaren (Klagshamn) inte hade det lätt att skapa 
några målchanser, vinsten skrevs till 2-0. 

Sista matchen mot Dösjöbro IF blev lite mer tillknäppt där det var fysiskt spel från båda lagen, vi 
lyckades tidigt ta ledningen efter ett fint spel. Med ca 6 min kvar fick Dösjöbro IF frispark vid vårat 
straffområde och kvitterade med en otagbar boll som letade sig upp i krysset! Efter deras kvittering blev 
vårat spel lite krampaktigt när våra spelare ville vinna sista matchen till varje pris.  

Fastän vi hade ett stort spelövertag genom hela matchen blev det inga fler mål. Känslan direkt efter 
matchen var lite frustrerad men efter att det gått några minuter insåg vi att vi var nöjda med dagens spel 
och med målskillnad 7-1 över tre matcher kan vi inte vara annat heller. 

P 11 med Jespers text. 
Då var det dags för hemmacupen. En cup som är otroligt välorganiserad på alla sätt och vis! Bra 
domare, bra kiosk etc.  

Vi ställde upp med 3 lag i år. Mycket speltid för killarna. Det blev många mål framåt och fint spel i alla 3 
lagen. Kul och bra jobbat! 

P 07 med Christoffers text och ny skribent. 
Vi ställde upp med två lag med 10 grabbar i varje lag. Och de var taggade att äntligen få spela i 
Romelecupen. 

Killarna kämpade bra i sina respektive matcher, och fick med sig massor av erfarenhet inför framtida 
matcher. 
 
Både lagen hade svårt att komma upp i anfall, då vi på träningarna har haft retreatlinje. Tyvärr 
användes det inte i matcherna, så det var ibland svårt för killarna att ta sig igenom en mur på tre-fyra 
spelare som ställde sig precis utanför vårt straffområde när vår målvakt hade bollen. Men när vi kom 
upp i anfall försökte grabbarna att omsätta det vi har övat på träningarna för att göra mål. 
 
Pojkarna var rejält nöjda efteråt och tyckte att prisutdelningen var en häftig avslutning. 
 
 


