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 Staffans inför helgen 16-18 februari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Det fick bli ett veckobrev inför helgen även denna vecka.  

Romelecupen 2018 avklarad och än en gång i det närmsta en total succé detta år sportsligt som 
ekonomiskt. Ett minus dock som föreningen ska tag i och också ta på allvar.  

Sen Romelecupen slutade spela om fredagar har anmälningen av antal lag minskat från 240 till i år 200. 
Inga djupa dykningar men sett över tid minskning varje år 

2016 224 lag, 2017 208 lag, 2018 200 lag, detta ska stoppas med alla medel och ett förslag från 
undertecknad är att spela med 8 eller 9 tävlingsklasser i stället för som i år 6 sådana 

Gäller att jobba hårt för att få till 8 lag i de äldre åldersklasserna. Fortsätta med eventuellt P 17 och då 
9 tävlingsklasser samt försöka igen med F 15 och 03. 

P 03, P 04, P 05 samt P 06. 

F 03, F 04, F 05 samt F 06. Eventuellt P 02. Luft finns i spel om lördagar fram till midnatt i år slut 22.00 
alla 4 lördagar.  

F och P 06 nya i tävlingsklass 2019. 

Om någon tycker detta är för sent vill undertecknad meddela er alla att undertecknad sett matcher 
blåsas av tidig söndagmorgon och sista match spelades kl. 03.45. Det var tider detta! 

Lag som kom till gruppspel i juniorklass och första match startade kl. 24.00 och föräldrar med kudde på 
läktaren haha. 

Sportlovsvecka väntar många och förstod i helgen nere i Svalebohallen att ni är många som reser iväg 
norrut eller ner till Mellaneuropa. 

Ta det lugnt och kör försiktigt vi vill alla ha er hem friska och välbehållna. 

Onsdagkväll och hustruns guddotter med sina 3 barn i bilen körandes från Veberöd mot Blentarp och 
precis efter vårt hem kommer ett rådjur upp på vägen och smällen är oundviklig. Bilen förstörd men som 
tur är alla i bilen oskadade men i chock. 

Två andra rådjursolyckor på riksväg 11 bara de senaste två veckorna. Båda dessa med totalkvaddade 
bilar och i den krocken som var värst 4 hjortar i klunga och bilen mossad men mirakulöst lindriga skador 
på killen som körde. 

Vi som blir kvar i våra hem får nu en helg i lugnets tecken förhoppningsvis och för en sportidiot som 
undertecknad fortsättning på OS och med härliga svenska överraskningar och redan 4 guld. Lever själv 
i koreansk tid och sover på dagarna haha, tar ledigt även nästa vecka! 
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Fotbollen på sparlåga och Herrar A ut redan i kväll och match mot Vellinge IF kl. 19.00 på Svalebo. 
Dags för första målet för laget i årets 3:dje träningsmatch? 

IF Lödde (div 3)-Janstorps AIF 1-1. Förra helgen. 

På lördag spelar Veberöds AIF/Harlösa mot Stattena IF i Vellinge VM kl. 12.30 på Svalebo Konstgräs 

Preliminär serieindelning. 
Ja mailboxen växte snabbt med mail från er haha.  

Till sist funderade undertecknad om Veberöds AIF var den enda klubb som följt Skånebolls instruktioner 
om hur lag skulle anmäla sig? 

Två lag i samma åldersklass och Lag Svart i Svår även då ska Lag Vit spela Svår, men detta har de 
skånska klubbarna antingen ej förstått eller kanske ej brytt sig om att lyssna på för det ser ut som i alla 
andra år Svår/Lätt eller möjligen Svår/ Medel. 

Här är Skånes Fotbollsförbund chanslösa med denna korta tid och kommer ej att ändra något 
överhuvudtaget. 

En utredning på Svenska Fotbollsförbundet om de Nya Nationella Spelformerna tog sig an denna 
grannlaga uppgift redan 2010, men upp till ytan först i höst och klubbades på Repskapet 1 nov och tiden 
alldeles för knapp för att "sjösätta" allt innan serierna börjar i april.  

Det är faktiskt så att allt material om domarutbildningen från Svenska Fotbollsförbundet är kraftigt 
försenat och all utbildning gått i det närmsta stå för stunden. 

Korrigering av faktauppgift från tidigare Romelecup text samt ett referat som undertecknad 
missade kommer här. 

Först i mailkorgen vänligt mail från Richard Saltin tränare i P 06 och naturligtvis slarvigt av 
undertecknad att redan glömt den historiska dubbelsegern som P 06 stod för 2016 med att på två 
matcher direkt efter varandra ta hem bucklan i både sin egen åldersklass P 06 och direkt efter även 
vinna P 05 klassen.  

Ursäkta mitt dåliga minne, men rätt ska vara rätt. I båda matcherna stod Svedala IF för motståndet. 

F 11 med Madeleines text. Laget ställde upp i P 11 klassen (7 åringar).   
Det var ännu en trevlig och lärorik fotbollsförmiddag i lördags när våra F11:or och två 10:or gjorde 
entré i Romelecupen. Det var 7 förväntansfulla och taggade tjejer som klev ut på planen med lite 
nervositet över att motståndet denna dag var Pojkar 11. Tjejerna stod upp väldigt bra och vågade gå in 
i närkamperna vilket vi hade pratat om. 

Skillnaden vi märkte över att möta killar var att de sprang mycket och snabbt, vi fick ta snabba beslut 
och jobba på/med bollen i ett annat tempo. Här hade vi fördel att vi annars spelar 09/10/11 tillsammans 
och där tjejerna redan mött större och tuffare spelare.  

Det blev en lärorik upplevelse för tjejerna, som växte i sin spelarroll för varje match som gick. Var även 
roligt att höra från andra klubbledare samt publik att de tyckte våra tjejer var jätte duktiga och blev 
imponerade över hur bra de ställde sig mot killarna. 

En reflektion jag och Sanna hade efter denna dag var att en utveckling av Romelecupen hade varit att 
mixa de yngsta åldersgruppernas så att även tjejer ska få möjlighet att då ställa upp i Romelecupen 
redan som 7/8 åring.  

Tack än en gång för en fantastiks cup och pampig prisutdelning. All eloge till er som planerat och 
genomfört detta fotbollsevenemang. 
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MFF. 
Då är det dags för årets första tävlingsmatch i Svenska Cupen och Dalkurd FF väntar på söndag kl. 
17.00 på Malmö IP och så är biljetten beställd till allsvensk premiär reser till Borås och IF Elfsborg som 
motståndare måndag 2 april (annandag påsk) kl.17.30, det blir allsvensk fotboll även 2018! 

Ha en skön helg och även en härlig sportlovsvecka för er som är lediga. 

Hälsn. Staffan  

 

 


