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 Staffans veckorpport vecka  04 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
En fantastisk första helg är över i Romelecupen 2019! 
  
Resultat som ekonomisk succé! 
  
Börjar dock med en underbar historia. 
Första åldersklass ut i år F 10/11. Nils-Åke med annan funktionär fixar till med runda bord med stolar 
mitt emot de långa borden framför kiosken och riktigt mysigt att ta årets första kopp kaffe jaja även den 
goda bullen ingick. Följde lagen i denna tjejklass som samlades vid borden. 
Ett lag med ledare där tränaren var riktigt på hugget och nog lite spänd inför lagets första cupspel. 
  
Upp med taktiktavla och maneter som tränaren flyttade omkring. Nu var hans anspänning så hög att 
hela ansiktet var röd av stress/press. 
Frågade sen en liten tjej som undertecknad om hon förstått hans instruktioner? 
  
Tjejen tittar upp mot tränaren, tar sin tjejkompis bredvid i håret och svarar citat "jag tycker hon har så 
fin tofs i håret i dag" slut citat.  
Ridå taktiktavlan åker ner i väskan och kom troligtvis ej upp mer denna lördag. Tränaren sätter sig ner 
på en stol och ber tränarkollegan att köpa en kopp kaffe åt honom. Helt underbart att lyssna av denna 
historia! 
  
F 09 sen med Lag Svart och Vit i 6 matcher. Läs Mårtens kommentar. 
  
Efter F 09/följer F 07. Tränar och spelar i seriespel med F 06 och de med bra koll på dessa tjejer 
berättar om riktigt duktiga tjejer och vinner alla sina 6 matcher när lag Svart och Vit har spelat färdigt. 
  
Dagen avslutas med årets första tävlingsklass P 02 och från kl. 20.00 till 24.00 spelas 15 matcher. Ett 
tryck i hallen som bara finns här i Veberöd! 
Lag Vit med knapp marginal tar sig till semifinal med en 4:e plats i gruppspelet. Med 2 lag i gruppspelet 
blir det ej enklare att avancera när lagen är av samma kvalitet i princip dvs. ej toppade.  
Wollsjö AIF vinner gruppen överraskande för många, men helgen innan avancerar laget till kvartsfinal i 
DM I Futsal.  
  
Söndag som börjar med P 09 i serielöst spel med Lag Svart och Vit. Stor åldersklass med 20 lag som 
tar nästan hela söndagen att spela. Avslutas dock av andra tävlingsklassen denna helg och P 04 som 
spelar med Lag Svart och Vit. 
  
Lag Svart kniper en andra plats bakom Lilla Torg FF och en semifinal plats klar! Lag Vit förlorar mot 
Södra Sandby IF i en avgörande match med 2-0 och då var det färdigt spelat i årets Romelecup. 
Två lag vidare och två tävlingsklasser spelade, klart godkänt. Undertecknads tips med 5 lag i finalspel 
söndagen 10 februari lever! 
  
Servering samt kiosk. 
En monumental succé kan undertecknad skriva och ett rekord i försäljning redan denna första helg 
under mina 25 år i Romelecupledningen.  
Räknade både en och två gånger när BABS OCH SWISH nådde undertecknad för att förstå siffrorna! 
Ökning med nästan 50 % jämfört med första helgen 2018. Vad händer i serveringen? 
  
För första gången i Romelecupens historia är Swish betalning större än kontant betalning. 
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En hemlig sekt av kvinnor/tjejer har bildats i föreningen. Under gemytliga former träffades dessa i 
fredags och tillsammans lagade de pasta och annat till första helgens servering och av vad 
försäljningen inbringade var detta säkert en av orsakerna till den höga försäljningen! 
  
Har mailat deras taleskvinna i Jessica Gustafsson om detta framgångsrika koncept fortsätter är 
undertecknad beredd att sponsra med en del goda saker. 
  
En underbar start inga vakanser och inga störningar. 

I dag tisdag lottas alla DM matcher och finns på Skånebolls hemsida senare i eftermiddag eller senast 
på onsdag. Mail direkt ut till alla föreningar! 

Hörs på fredag och Romelecupen helg 2 väntar! 

Hälsn. Staffan 

   

Lite texter från ledare som hade lag i spel denna första helg i Romelecupen. 

P 02 och Stefans rader. 
Killarna älskar att spela i Romelecupen. Det är årets höjdpunkt för många av spelarna. En 
skräckblandad förtjusning med mycket nerver men också stor förväntan. 
Det brukar vara bra tryck på publiken. I lördags var det svårt att kommunicera med spelarna under 
match vid vissa tillfällen. 
Det var mer eller mindre fullsatt på läktaren när P 02 klassen spelades. 
Nu ser vi fram emot semifinalen mot Wollsjö AIF. 

P 04 och Henriks text. 
Äntligen dags för cupen som alla killar längtar till 😊. Mycket folk på läktaren och härlig stämning! Bra 
tryck! 
  
F 07 med Henriks text. 
Nu äntligen är Romelecupen i gång. Vi ställde upp med två lag i F 07. Eftermiddagen bjöd på fint spel 
och vi avslutar lördagen med sex matcher och sex vinster.  
  
F 09 och Mårtens rader. 
F 09-10 ställde, lördagen som gick, upp i Romelecupen med tre lag (förstärkta av våra sedvanliga 11:or 
såklart)! 
En stor eloge särskilt till de sistnämnda som krigade på bland de äldre töserna, såväl i mål som ute på 
plan💪 
  
Nervösa men taggade tjejer slet och kämpade in i sista matchminuten, intensivt påhejade av 
hemmapubliken. 
Bra jobbat ALLA! 
 
Undertecknad har, liksom många andra fotbollsföräldrar, spenderat huvuddelen av den vakna helgtiden 
i Svalebohallen och så lär det se ut några helger framöver😆 
 
En av årets absoluta sporthöjdpunkter med mycket kul fotboll att avnjuta👍 
  
P 09 med Jespers rader. 
Då har P 09 trätt in i Romelecupen 2019! som spelades inför fullsatt läktare, vilket stöd det fanns. 
Väldigt kul att de andra Veberöds lag kommer nere och håller låda och stöttar och hejar. Vilket tryck!  
Tack för en väl genomförd dag, alla inblandade! 
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F 10/11 och Helenas rader. 
För flickor 11/12 var det ett spännande äventyr att vara med och spela Romelecupen för allra första 
gången. Tjejerna var spända, glada och förväntansfulla. Planen var enorm (för dem) och så även 
motståndarna som var 2-3 år äldre.  Tjejerna och vi ledare är nu en erfarenhet rikare och alla mycket 
glada och nöjda. För våra spelare var den häftiga prisutdelningen nog höjdpunkten och ett minne de tar 
med sig till nästa år! 

Vi har en liten men hårt tränande skara tjejer... åtminstone nu när det är inneträning. 

Vårt lag består av fyra tjejer födda 2012 (går i förskoleklass), två tjejer födda 2011 och en tjej född 2010. 
Vi har två tjejer till på pappret, men de vill inte träna inne eller spela match/er. 

Sofia och jag (Helena) är ute på Idala och Svalebo nu i våra barns klasser och försöker få ihop lite nya 
tjejer till laget och det verkar bli så!  

Det har pratats mycket om Romelecupen i skolan och flera verkar nyfikna på att testa fotboll.  

  

 


