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 Staffans sammanfattning vecka 05 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Romelecupen och två helger kvar att spela. 
Stora framgångar för föreningen fortsätter när vi nu spelat färdigt alla 4 åldersklasserna i pojkklasserna 
som spelar i tävlingsform. 
P 04 och sist ut denna söndag tar både Lag Vit och Lag Svart sig till semifinalspel. 
Båda lagen slutar tvåa i sina respektive grupper och nu väntar Lunds SK samt Linero IF i semi. 
 
Där finns sen tidigare P 00/01, P 03 och i lördags tar även P 02 ett lag till semi. 
  
Nu går tjejerna in i årets Romelecup och P 05, P 06 samt P 10 avslutar pojkklasserna och F 07 börjar 
på tjejsidan. 
10 prisutdelningar klara och tack till Jessica och Roger Sjöstedt som medverkat vid alla dessa 10 
prisutdelningar, 9 kvar bara haha. 
 
Matchreferat från helgens spel.  
P 02 och Stefans text. 
P 02 ställde upp med 2 lag i Romelecupen under lördagskvällen. Båda lagen bestod av en mix av 02/03 
killar. 
 
Lag Vit inledde mot GIF Nike och det blev en jämn match som slutade 1-1. 2:a matchen förlorade vi 
med 2-0 mot Glumslövs IF och 3:e och sista matchen förlorades med 2-1 mot Lunds SK då Lund lite 
snöpligt gjorde sitt andra mål i slutminuterna. Vi hade tyvärr förtvivlat svårt att få igång ngt bra spel 
denna kväll 
 
Lag Svart spelade sin 1:a match mot Åkarps IF. Det var en jämn match som vi till slut vann med 1-0. 
2:a matchen mot Wollsjö/Lövestad förlorades med 5-1. Här höll vi uppe spelet bra i 6-7 minuter sedan 
rasade allt och vi släppte in några enkla mål. 3:e matchen blev en ”måstematch” mot Genarps IF. Vinst i 
denna och vi skulle gå vidare till semifinal. Matchen var fylld av kamp och kanske mindre skönspel men 
vi lyckades göra 1-0 i slutet av matchen. Stort tack för det underbara stödet från läktaren under hela 
matchen. 
Nu väntar GIF Nike i semifinal. Den andra semifinalen spelas mellan Wollsjö/Lövestad och Lunds SK. 
 
P 07 och Niklas rader. 
Det blev en rolig cup från vår sida sett. 
Vi var bättre än våra motståndare i dom flesta matcherna, 4 segrar och 2 oavgjorda. 
Att se våra nyare spelare ta för sig och att vi kan vinna när spelet inte fungerar känns helt okej. Vi fick 
hårt motstånd som gjorde att vårt passningsspel inte kom upp i normal nivå. Killarna visade istället upp 
ett stort hjärta och kämparglöd, trötta men nöjda tränare. 
 
P 09 och Henriks text. 
Vi ställde upp med 2 lag i P 09 klassen.  
Vi pratade mycket med båda lagen vikten av passningsspel och våga gå in i situationer. Spelarna gick 
in och var taggade till tusen och visade ett fantastiskt spel. 
Vi vann 5 matcher på ett bra sätt där vi rullande mycket boll och hade många skott på mål.  
Vi förlorade mot Kyrkheddinge IF som visade prov på aggressivitet och var väldigt hårda i närkamperna. 
Vi kom aldrig riktigt in i matchen och resultatet blev 2-0. 
Fantastiskt kul cup och alla var nöjda! Vi vill även passa på att tacka alla inblandade som har gjort 
denna cup möjlig!  
Även ett stort tack till domarna som gjorde ett fantastiskt jobb! 
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Herrarna i EMEK CUP i Eslöv. 
Undertecknads fråga till Kristoffer. Utslagna direkt och söndagens slutspel. 

Ja tyvärr utslagna på straffar i omgång 8, var sudden death straffar så varje omgång var avgörande. 
Båda lagens 7 första straffar sitter. Joseph ny från Torn slår tyvärr vår åttonde straff i stolpens utsida 
varpå GIF Nike sätter sin högt i mitten och går vidare.  

Matchen var lite sömnig till en början (kanske pga. matchstart 10.44), Hugo L sätter 1-0 till oss 
efter inlägg och en lite tilltrasslad situation framför mål.  

GIF Nike kvitterar med 3-4 minuter kvar efter en stunds press på ett skott som skarvas in förbi Nehar i 
målet. 

Bara att fortsätta träna på och utvecklas som lag. Viktigt att fortsätta lära känna varandra i 
matchsituationerna som uppstår och hoppas att kommande träningsmatcher ska hjälpa till med det. 

  
Nycklar som fanns och försvann och återkom. 
Eftersom nyckelhistorian redan fått bra spridning bland VAIF:are är det lika bra att lägga alla kort på 
bordet och erkänna undertecknads nyckelhistoria. 
  
Bland många kommer bl. a. bankmannen i Malmö ruska på huvudet och tänka tar det aldrig slut med 
dessa historier? 
Första tävlingsledaruppdraget i årets Romelecup kunde slutat bra, men övergången kl. 19.00 fick en 
annan historia. Stress vid övergång Hasse Karlsson TL dömde dock samtidigt 
vik TL Stefan Persson som ledde P 02 laget och första matchen kl. 19.00. Undertecknad kastar nyckeln 
över sargen och Stefan P tar en hel lyra. 
  
Vaknar tidigt söndagmorgon hustrun sover tar hunden med på en skogspromenad och ska låsa 
ytterdörren, fiskar upp nyckeln med nycklar som tillhör Romelecupen, nyckel till kassaskåpet mm. 
Ber alla som undertecknad förorsakat onödigt arbete och tack Nils-Åke som fick rycka ut lördagkväll och 
även återlämna mina husnycklar. 
Diskad innan mitt andra tävlingsledaruppdrag till helgen? 
 
Hörs på fredag. /Staffan 
  

 
 


