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 Staffans sammanfattning vecka 06 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Sista helgen av årets Romelecup väntar och också sista tävlingsklassen F 04 som avgörs på 
lördagkväll. Skojade med Jenny Wanegårdh att känna ingen press när övriga 5 åldersklasser har minst 
ett VAIF lag i semi i samtliga åldersklasser, 2 lag i P 04 haha, tror dock att Jenny tog det med glimten i 
ögat. 
  
En 3:e helg som undertecknad var lite mer på plats både lör.-sön och också med på en prisutdelning 
som leddes av Andreas Nilsson med betyget 10 poäng på en 10 poängs skala. Först några ord till 
alla spelare och ledare och utmarsch och Andreas kastar ”micken” ifrån sig sprintar ner mot utgången 
och ”highfive” med samtliga spelare och ledare, Imponerande och de åker alla från Veberöd med en 
positiv bild av föreningens arrangemang. 
 
Föreningen har nu passerat 15 prisutdelningar och naturligtvis tufft att hålla upp kvaliteten på varje 
prisceremoni som alla ska komma ihåg, men denna 15:e sådana i söndagskväll visar att föreningen tar 
detta på fullt allvar och alla som varit på plats ska komma ihåg sin prisutdelning med ett positivt minne. 
 
Stod nere vid hörnet med arbetsuppgiften att låsa upp dörren vid inmarsch och stänga den efter utgång. 
Klarade detta med elegans haha enligt Christoffer Isberg.  
Tack Christoffer och fick samtidigt det beröm som alltid, av glada, trevliga ledare som tyckte turneringen 
och arrangemanget varit toppen. 
  
Två föreningar i Furlunds IK samt Dösjöbro IF som tackade för bra u-domare med tillägget att varför 
lyckas ni alltid ha bra domare som dömer och förklarar regler för de yngsta spelarna? 
Ja säg det? 
Sitter i väggarna enligt Håkan Persson, beredd att hålla med honom. 
  
Föreningen kommer att tacka alla domare vid sista prisutdelningen och vill se samtliga i domardress då. 
Inmarsch ca 17.45.   
                                                                                                                                                        
Tog mig tid att snacka med några domare och känner ej dessa till ansiktet men de presenterade sig och 
alla tyckte det varit kul att döma och ville gärna fortsätta med detta när utomhussäsongen startar. Tack 
för detta. 
 
Lite snack med tränare/ledare om Futsal och naturligtvis olika åsikter om detta. Frågade bl. a. Richard 
Saltin och har man vunnet i Romelecupen med sitt lag 2016 födda 06 så är svaret naturligtvis ingen 
höjdare av att plötsligt spela serielöst när man tidigare spelat i tävlingsklass, drabbade 05 och 06 detta 
år. 
  
Flera också kritiska till att bollen är tung för de yngsta. Finns det bara en storlek på Futsalboll? 
 
Kollar matchprotokollen och många matcher i de yngsta åldersklasserna som slutar 0-0 eller 1-0. 0-1. 
 
Slutar med en historia som säkert är 10 år gammal och kanske äldre än så? 
 
Lördagkväll som gått över i natt och som gått över i gryning och klockan visar 04.00 och sista 
juniorlagsmatch avslutad och söndagens tidning kastas i facket. 
Thomas Nilsson kassör före undertecknad tog över och båda lika slitna städar varsin toalett vid 
ingången till hallen.  
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Thomas en rätt sträv person om man inte lärt känna honom tittar på undertecknade fräsar fram citat” 
Staffan kommer du på namnet som tyckte vi skulle utöka Romelecupen med en 5:e eller 6:e helg?” slut 
citat. 
 
Tittar på Thomas, hjärnan mör och slutat fungera sen länge svarar kort till Thomas, nej kommer ej på 
namnet. Thomas citat” gör du det ring eller maila mig omgående så jag kan skjuta personen kvickt som 
fan” slut citat. 
 
Idag gäller mer humana tider men likväl så att när nu 4:e helgen närmar sig är en del ganska slitna och 
tacksamma när det är söndagkväll och ett år till nästa Romelecup. 
 
Hörs på fredag och sista helgen av årets Romelecup väntar. 
 
Hälsn. Staffan 

 

Sammanfattning av lagen som spelade i helgen. 
F 05 och Jennys text. 
Äntligen dags för tjejerna att inta Svalebohallen och möta den fantastiska hemmapubliken!  
Nio förväntansfulla, taggade och nervösa tjejer som i första matchen ställdes mot Vaifs tjejer födda 06-
07. Alltid tufft att vara äldre och ha ”pressen” på sig att vinna. Fokus på att låta bollen göra jobbet och 
sätta passningarna. De yngre Vaif tjejerna drar upp ett högt tempo och visar att de vill ge oss en bra 
match.  Våra tjejer är inte helt vakna i inledningen, men när de väl kommer igång med sitt spel så rullar 
de boll ganska bra. Vinst mot de yngre tjejerna som gör en fantastisk insats i sina tre matcher mot äldre 
tjejer.  
Andra matchen och vi möter Lunds FF som vi brukar ha jämna matcher mot. Vi kommer in bra i 
matchen och ny vinst.  
Tredje matchen mot Lödde IF och nu vill våra tjejer visa att de klarar av att spela runt bollen i tre 
matcher.  Vi får en straff ganska tidigt och sen spelar vi smart och ytterligare en vinst kan kammas 
hem.  
Vi är väldigt nöjda med alla tjejernas insatser under cupen, både på och utanför planen.  De visar att de 
kan rulla boll och göra snabba omställningar. Vi har två duktiga målvakter som läser spelet och håller 
nollan. Backar som vågar följa med upp i plan och sätta press vilket gör att vi vinner boll högt upp i plan. 
Anfallare som är på rätt plats och trycker in bollen i mål.  
Ett fantastiskt gäng 

Stort tack även till det fantastiska stödet från läktaren! 

 
 P 05 och Andreas med dessa rader. 
I lördags spelade vi med två lag i P05-klassen. 
Första laget mötte Kvarnby IK, Eslövs BK och Värpinge IF. Resultat 1 vinst, 1 oavgjord och 1 förlust. 

Andra laget mötte Dösjöbro IF, Eslövs BK och Lilla Torg FF. Även här blev det 1 vinst, 1 oavgjord och 
1 förlust.   

Överlag en okej insats som förberedelse inför kommande säsong. 

P 06 och Richards text. 
Vi ställde upp med ett lag i den ett år äldre klassen, P05 eftersom vi var regerande mästare där. Tyvärr 
kan man dock inte nå något slutspel i år vilket är beklagligt. 

Tre matcher resulterade i tre relativt enkla segrar och två av matcherna såg väldigt bra ut, emedan den 
sista matchen bjöd på lite sämre spel. 
Vi är dock väldigt nöjda och ser fram emot helgens matcher i P 06. 
 
F 06 samt F 07 och Henriks text. 
I lördags var det vår tur att spela i Romelecupen och 07:orna började tidigt på morgonen och i första 
matchen var tjejerna riktigt taggade vilket inte våra motståndare var för att uttrycka det hela lite 
försiktigt, Veberöd vann den matchen med 11-0. De två efterföljande matcherna mot FC Rosengård och 
GIF Nike var däremot mycket tuffare men våra tjejer vek inte ner sig utan lyckades vinna dessa två 
matcher också. 
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På söndagen var det 06:ornas tur att spela och de fick tufft motstånd i samtliga matcher men de vann 
helt rättvist två matcher och spelade en oavgjord. I den andra matchen ligger tjejerna under med 1-0 
men laget visar prov på moral och fortsätter kämpa vilket ger utdelning och de vänder matchen och 
vinner mycket rättvist matchen med 2-1. Vi har tidigare haft en tendens att hänga med huvudet när vi 
hamnar i underläge men det såg vi inga tecken på i söndags. 

På söndags eftermiddagen fick vi även ställa upp med ett lag i åldersgruppen F 05 eftersom ett av lagen 
hade lämnat återbud och med fyra stycken 07:or och tre 06:or gick tjejerna in och gjorde tre stycken 
riktigt bra matcher, förvisso förlust i alla tre men vad gör det när man gör sitt bästa. I första matchen 
mötte vi Veberöd/Harlösa och förlorade där med 4-0 och förlust med endast 1-0 i de två sista matcherna 
där vi mötte IF Lödde och Lunds FF. 

En helg med mycket fotboll och vi är mer än nöjda med tjejernas spel, inställning och laganda. 

 

Damerna i spel i Skurup och Nils Holgersson Cup och Stefans text. 
Nils Holgerssoncupen (7-manna): SSIF 2:a efter finalförlust (0-2) mot Dösjöbro IF.  

Sju matcher på två dagar och ganska tuffa matcher i slutspelsgruppen samt i slutspelet. 
 
Inte riktigt det spel vi är vana att se men stundtals ändå helt ok...och noll insläppta mål fram tom 
semifinalen får ju ändå betraktas som stabilt. På vägen till finalen besegrades bl.a. Uppåkra IF, Skurups 
AIF och Lunds SK. Jämna och tuffa matcher men tjejerna visar hög moral och vägrar vika ner. I finalen 
ställs vi mot Dösjöbro och vi får inte alls igång vårt spel på det sätt vi vill. Dösjöbro IF har mycket boll 
men skapar inga direkta farligheter förrän drygt 15 minuter in i matchen då dom gör 0-1 på en 
halvchans. Matchen slutar 0-2 och en helt rättvis seger till Dösjöbro IF! Vi stänger nu inomhussäsongen 
och känner oss klart nöjda med vad vi presterat.  
Nu skall det bli gött att komma igång med den riktiga fotbollen dvs. 11-manna! Bra jobbat tjejer!!! 
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