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 Staffans sammanfattning vecka 04 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Första helgen av 4 är över i Romelecupen och föreningen kan andas ut allt flöt på med få störningar och 
bra med publik när P 08 satte igång årets cupspel. 

2 åldersklasser i tävling från lördageftermiddag till slut kl. 23.00 och en "utsåld" hall när P 03 och till slut 
årets äldsta åldersklass P 00/01 spelade.  

Full pott för Veberöds AIF som tog sig till semifinalspel i båda åldersklasserna och inga insläppta mål. 
Imponerande!  

P 03 med 3 segrar och 1 oavgjord match och 10 poäng med målskillnad 9-0. Nu väntar Åkarps IF i 
semifinalen. 

P 00/01 med 3 segrar och 9 poäng med målskillnad 6-0. Här väntar Ödåkra IF i semifinalen. 

Joakim Holmgren tävlingsledare i ett pass denna helg mailar för kännedom ett fall som för undertecknad 
var okänt. 

Samma dispensregler gäller i Futsal som i Fotboll med 1 år överåriga tjejer i pojklag. 
En sådan dispens behöver alltså inte sökas hos Skånes FF. Bra att känna till. 
 
Tack alla som ställde upp för de nya u-domarna och godkänd debut för alla lite svaga signaler men det 
kommer att bli bättre och bättre ju fler matcher de får döma. 
 
Kiosk och servering med ett helt annat utbud än när undertecknad var med för 2 år sedan. För att 
travestera på Kung i baren så kan man skriva drottning i serveringen Karin Nilsson som i år får ta ett 
tungt ansvar då Anders Sandgren fortfarande går på sparlåga men skönt att höra att Anders nu jobbar 
full tid igen. 
Tack Karin.  
 
Jessica Gustafsson som ligger bakom all schemaläggning med funktionärer och bemanning i 
servering. Tack för din insats Jessica. 
 
Jessica och Roger Sjöstedt som tar hand om prisbordet. Denna helg 5 sådana. Tack för er hjälp. 
 
Tack till alla andra som tar sig an de arbetsuppgifter som tilldelats er. 
Bra försäljning denna första helg med dryga 40 000 kr och nu kommer 25 % in via Babs och Swish. All 
förändring säger undertecknad ej nej till haha.  
 
Hörs igen på fredag. 
Hälsar Staffan 
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En sammanfattning av cupspel i helgen. 
Romelecupen. 
Stefans text. 
P 02 ställde upp med ett lag i P00/01 klassen. 
Vi inledde med en 0-0 match mot ett starkt Wollsjö/Lövestad. Matchen speglades av ett högt tempo och 
många omställningar för båda lagen. 
2:a matchen vann vi med 1-0 mot Svedala efter ett bra grundspel. Killarna vågade lugna ner spelet och 
höll bollen inom laget på ett bra sätt. Målet görs av Troy på en riktigt snabb omställning där Simon står 
för ett precist utkast och där sedan Troy avslutar iskallt i mål. Förutsättningarna inför 3:e och sista 
matchen mot Ödåkra IF var att vi skulle gå vidare om vi tog minst en poäng. Vi börjar bra med 1-0 efter 
25 sekunder. Tyvärr kvitterar Ödåkra IF ganska omgående. Sedan följs lagen åt i målprotokollet. Med 
några minuter kvar av matchen står det 3-3 och det känns ganska bra. Tyvärr får Ödåkra IF till en snabb 
omställning och gör sitt fjärde mål och passerar oss då i tabellen. Vi faller på målsnöret men killarna gör 
en helgjuten insats och vi tar med oss den goa känslan till nästa lördag då det är dags för spel i P 02 
klassen. 
 
Stefan igen. 
Då var det äntligen dags för årets fotbollshändelse för våra fotbollsungdomar - Romelecupen! 
P 03-klassen kickade igång på lördagseftermiddagen med två 5-lagsgrupper. Vår första match var mot 
Södra Sandby. Vi fick en bra start och fick igång ett fint och vägvinnande spel. Det blev en vinst med 5-
0. 2:a matchen mot Wollsjö slutade 0-0. En match som var mer kamp än spel. 3:e matchen vanns med 
2-0 mot Harlösa. 4:e och sista matchen spelades mot Rydsgård/Skivarp och vanns med 2-0. 
En bra eftermiddag med noll insläppta mål och gruppvinst.  
Stor eloge till Matilda och Minna som ställde upp med kort varsel efter ett återbud pga. sjukdom. Utan er 
hjälp hade vi haft svårt att orka spela fyra matcher med bara en avbytare. Tack!  
I kommande semifinal möter vi Åkarp IF. Södra Sandby vit och Wollsjö möter varandra i den andra 
semifinalen. 

Henriks rader.  
P 04 ställde upp med ett lag I P 03 i årets Romelecup. Flera killar var lite nervösa. Vissa 03’or är ju över 
1.80 m..:). Målen för laget var att vi skulle titta mindre på boll när vi försvarar och sedan våga hålla 
bollen när vi hade denna. Första matchen var mot Åkarp som var trygga med bollen och det var då kul 
att se att våra killar förvarade bra. Lät dem ha bollen på mittplan och inte gå bort sig. Åkarp har klart 
mest boll men vi har riktigt bra lägen att ta ledningen. Dock gör de 1-0 med ngn minut kvar. I nästa 
match mot Torn kom vi längre upp i plan och vi hade betydligt mer boll. Vinner rättvist med 2-1. 
Försvarsspelet fortsatt bra och fina kombinationer som ledde till mål. S Sandby var en tuff motståndare 
men killarna gjorde en bra match! Spelmässigt jämnt och vi var återigen längre upp i plan. Vi gick för 
vinst men istället avgjorde S Sandby med minuten kvar.  Sista matchen mot Linero var lite mer 
avslagen. Många killar hade trötta ben och huvuden. Jämn match som slutade 0-0. Sammanfattningsvis 
var det lite besvikna killar men det gick snart över. Helt klart nöjda ledare där killarna visade att de 
vågar! 
 
Jims text. 
P 08. 
Många jämna och hårda matcher i årets Romelecup. Stundtals mycket fint passningsspel. 
Vi hade 4 jämna lag och där vi åker hem med 7 vinster, 4 oavgjorda och en förlust. Målskillnad 24-6. 
  
Henriks rader. 
P 09. 
Romelecupen! Äntligen är det igång! 
Vi anmälde ett lag till P 08.  
Första match var mot Torns IF och vi märkte att grabbarna var nervösa och förväntansfulla. Vi fick inte 
riktigt igång passningsspelet som vi ville men gick ändå därifrån med en lika match.  
 
Andra match var mot Uppåkra IF och nu hade vi blivit varma i kläderna. Grabbarna fick igång ett bra 
spel! Fantastiskt kul för grabbarna och spännande på läktaren! 
Blev en trygg vinst och självförtroende inför vår sista match. 
 
Tredje och sista match var mot Skanör Falsterbo IF. Vi visste att detta skulle bli tufft och peppade 
grabbarna lite extra innan start. Grabbarna kämpade på och gjorde en helt fantastisk match men tyvärr 
blev det förlust. En stor Eloge ska grabbarna ha för den fantastiska inställningen och glädjen som de 
har för fotbollen! Fantastiskt kul att se! 
 
Nu blickar vi fram mot nästa helg med 2 lag i P 09. 
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Harlösaspelen. 
Jennys text. 
I lördags var det dags för F 04/05 att spela i Harlösaspelen F 04 klassen. Vi hade med två lag som båda 
fick tuffa motstånd i gruppspelen. Grupp A mötte Uppåkra IF, T Hällestad, FC Staffanstorp och Stattena 
IF, jämna och tuffa matcher och till slut stod vi som delad tvåa i gruppen efter 1 vinst 2 oavgjorda och en 
förlust. Det slutade med att vi åkte ur efter straffar. 
Grupp B mötte Södra Sandby IF, T Hällestad, Blentarps BK och GOF, " vinster, 1 oavgjord och en 
förlust och missar 2:a platsen på målskillnad! 
Inget av lagen vidare till slutspel, två jämna grupper och man kan väl lugnt säga att ikväll var det stolpe 
ut för vår del. Men vi är väldigt nöjda med tjejernas insats under kvällen, stundtals mycket fin fotboll och 
härliga mål, och verkligen spänning på topp! Vi kör vidare och nästa cup blir Romelecupen, tills dess 
finns det egentligen bara en sak att träna på ......Få in bollen i mål! 
 
Richards rader. 
Trevlig cup i Harlösa för P 06 i helgen med två lag. Stabilt spel och fina insatser som resulterade i 7 
vinster och en oavgjord och målskillnad på 42-3. Vi ser fram emot 2017. 
 
Herrarna i spel i Nils Holgersson Cupen i Skurup. 
Kristoffer med dessa rader. 

Var tufft att gå in i en turnering med endast 2 träningar i benen men tycker vi gör det bra utifrån de 
förutsättningarna. Vinst första med 5-0, andra med 4-0. Sista gruppspelsmatchen får vi endast med oss 
1-1. Möter sen Rydsgårds AIF (i kvartsfinal tror jag det var), leder 1-0 men man ser dem är mer 
samspelta och troligtvis tränat lite mer än oss för dem vänder till 1-3 vilket matchen slutar. 

Sammanfattning av Dams inomhuscuper och Stefan Jönssons text. 
Tidigare säsonger har vi deltagit ganska sparsamt i inomhuscuper även om vi vet att spelarna tycker det 
är jätteroligt med inomhusfotboll samt ett kul avbrott under den lite tyngre träningsperioden. Denna 
vinter har det blivit några fler cuper för oss och denna säsong även två Futsal-turneringar vilket vi inte 
spelat tidigare på seniornivå. En personlig reflektion gällande Futsal är väl att "det var bättre förr" men 
tjejerna tycker det är kul så det är bara att gilla läget. Vi har ytterligare en inomhuscup framför oss (dvs. 
den sista denna säsong) och det är Nils Holgersson-cupen (7-manna) i Skurup helgen 4-5 februari vilket 
är en turnering vi ser fram emot dels med tanke på förra årets resultat (då vi spelade match om 3:e pris 
mellan våra båda lag) och dels för att det fungerat helt OK i årets cupspel så här långt: 

 Råå IF Damcup (Futsal): SSIF cupvinnare efter sudden seger (2-1) mot Eskilsminne DIF. 
 McDonalds Sparken Växjö (7-manna): SSIF lag 1 utslagna i kvartsfinal (0-4) mot Eskilsminne 

DIF som gick till final. SSIF lag 2 utslagna i semifinal (0-1) mot Växjö BK som vann cupen. 
 Blentarpscupen (Futsal): SSIF utslagna i slutspelsgruppen (0-1) av Hammenhögs IF som vann 

cupen. 
 SAIF Nova Kicken (7-manna): SSIF cupvinnare efter seger (3-1) mot Trelleborgs FF. 

En sak som blir lite annorlunda i inomhuscuper är att man ganska ofta får möta lag man inte har koll på 
dvs. lag som spelar på andra nivåer/serier utomhus. I de båda lokala cuperna vi deltagit i 
(Blentarpscupen och SAIF Nova) har vi stött på "nya" lag som bl.a. haft en del för oss kända ansikten 
dvs. spelare som spelat hos oss tidigare (som haft uppehåll/slutat) men som återfått suget att spela 
fotboll igen, och dom mötena blir så klart lite x-tra laddade och intressanta.   

Jättebra jobbat tjejer, nu kör vi vidare i vinterträningen och ser fram emot NH-cupen om två veckor!  
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