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 Staffans sammanfattning vecka 05 inför helgen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

3;e helgen av Romelecupen och in i cupen kommer nu tjejerna och helgens spel enligt följande; 
Lördag start med F 07, P 05 och avslutas på kvällen med F 02 i spel i tävlingsform. 
Söndag start med F 06 och avslutas med F 05. 
  
182 matcher spelade och 162 matcher återstår av årets turnering. Så här långt endast 1 lag som inte 
dök upp. 
5 VAIF lag i semifinalspel redan och förhoppningsvis något till när åldersklasserna F 02 denna helg och 
F 04 sista helgen har chansen på ett slutspel. 
 
Anmälan till alla serier. 
Herrar A 
Herrar B 
P 02/03 P 15 
P-04, P 13 
P-05, P 12 x 2 
P-06, P 11 x 2 
P-07, P 10 x 2 
P-08, P 9 x 3 
P-09, P 9 
P 10 x 2 i IF Löddes knatteserie 
 
F 00/ 02, F 17 tillsammans med Södra Sandby IF. 
F03/02, F 15 tillsammans med Blentarps BK 
F04/05, F 13 x 2 tillsammans med Harlösa IF 
F 06, F 11 
F 07, F 10 
F 09/10, i IF Löddes knatteserie. 
 
23 lag i vårserierna ett par färre än förra året och allt av strulet med 2 lag i P 00/01 tyvärr. 
Däremot två nya lag som dyker upp i år, F 10 födda 07 samt F 08 födda 09 och 10. 
 
Hörs på tisdag med förhoppningsvis nya referat. 
 
Hälsar Staffan 
 
Sista rapporten från P 04 som avslutade förra helgens spel.  
Henriks text. 
Som alltid i Romelecupen är det mycket publik på läktarna. Det är lätt att tro killarna bara växer med 
detta men många blir så klart också nervösa och vill så gärna att det ska gå bra. Vi pratade en hel del 
om att alla är nervösa men att vi ska tänka på hur kul det är med publik och att de ska våga. Killarna var 
nervösa men det kändes som att det rann av dem snabbt och de vågade ta för sig. Killarna stöttade 
varandra fantastiskt och det ledde till att både lagen gick vidare till slutspel. 
 
Lag Vit inledde med en jämn match mot Lunds SK där vi hade ledningen länge innan de kvitterade. I 
matcherna mot Rydsgård/Skivarp och Värpinge IF så blev det klara segrar. Det tog lite tid innan killarna 
spelade ut men efter att de tog ledningen så vågade de mer och mer. Bra kämpat och riktigt bra 
kombinationer. 
Många mål framåt och bara ett insläppt. Klara för semifinal mot Linero IF. 
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Lag Svart inledde med seger mot Wollsjö AIF. Jämn match men där vi hade flest målchanser. Även 
matchen mot lunds SK var jämn men vanns även den till slut. Inför sista matchen mot Linero IF så var 
båda lagen klara för slutspel, men det blev en bra kamp. Linero IF som är titelförsvarare hade mer boll 
men vi hade bl.a. två skott i målramen. Det blev till slut förlust. Jobbade jättebra som lag och många 
vågade! Släppte bara in mål mot Linero IF. Klara för semifinal mot Lunds SK. 
  
 


