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 Staffans sammanfattning vecka 07 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare. 

Romelecupen 2017 är färdigspelad och precis vad undertecknad hoppades på gick ett lag hela vägen 
och till sist Romelecupmästare 2017 och laget var F 02 VAIF/SSIF som vinner finalen med 1-0 mot FC 
Staffanstorp. 

Kul och glädjande med ett par spontana mail till den "inre gruppen" av årets Romelecup.  

Först från Jenny Wanegårdh; 

Vill framföra ett stort tack för en fantastisk prisutdelning för F 04, P 03 och P 04. Vi och många av våra 
tränarkollegor tycker att det är en väldigt bra avslutning på en härlig cup. Fick även flera tummar upp 
från Klågerups GIF, Åkarps IF och VAIF lagen som kom på den tråkiga 4: platsen. Dels kul att de får 
vara med på prisutdelningen och dels för att de fick en medalj. Det uppskattades av föräldrar, tränare 
och framförallt av hårt kämpande tjejer och killar. Det är tufft i åldersgrupperna som har slutspel, mycket 
nerver med i spelet.  De behöver all uppmuntran de kan få. 
Ni har slitit hårt, jag h ar säkert glömt bort någon, men ni får väldigt mycket beröm, bakom kulisserna så 
att säga! 
 
Nästa från Henrik Boman. 
Ni har gjort ett jättejobb! Några korta reflektioner: 
- de prisutdelningar jag sett eller varit med vid: har fungerat bra 
- kiosk fungerar bra. Fantastiskt att se det varierade utbudet! Vet att Anna gärna sett ett laktosfritt 
alternativ (tror inte det fanns), MEN som sagt lysande! 
- kul att 2 lag per grupp går vidare. Lottning avgör inte utan du kan ha chans även om du får svår 
lottning. Match om 3:e pris är också bra! 
- bra att matcher på finaldagen var blandat killar & tjejer. Kul! 
- Domarna: bra som alltid! 
 
Slutar med Jessicas utskick till alla ledare/tränare; 
Nu är Romelecupen slut för detta år och vi vill framföra ett stort tack till alla er för er insats, utan er och 
föräldrar som ställt upp i serveringen hade vi inte kunnat genomföra Romelecupen.  
Ett extra tack till er som ställt upp med kort varsel när det krisat och som jag fått störa sent på fredag- 
och lördagskvällar. 
 
Cupen bidrar givetvis med ett stort plus i klubbkassan men också med glädje och gemenskap både på 
plan och utanför. 
 
Vi har redan idéer på förbättringar till nästa år. Har ni några idéer eller förbättringar hör gärna av er. 
Mvh 
Romelecupskommitten gm Jessica 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 av 4

Slutsummering av höstens/vinterns inomhuscuper enligt undertecknad. 
 
Vinnare seniorspel med 7 manna fotboll och konstgräs. Nils Holgerson Cup i Skurup samt Emek Cup 
i Eslöv, båda för Dam och Herr och alla lag fick ej plats då intresset var större än vad arrangörerna 
klarade av att ta in. 
 
Förlorare spel med Futsal för seniorer Kamratcupen i Simrishamn inställd och färre lag rakt över 
i alla dessa cuper. 
 
Blentarps cupen spel i Sjöbo och Futsal på plastgolv. Färre lag för varje år och tyvärr en del skador 
som naturligtvis även kunde skett med Five a Side spel och i år 3 spelare som spelat färdigt innan 
säsongen knappt börjat och två tjejer och en kille där korsbanden gick åt "helvete" och lång karens 
väntar. 
 
Färre lag också i Skånecupen i Malmö och ett ny Skånecup väntar med spel på andra ställen i Malmö 
med konstgräs och 7 mannaspel i allt fler klasser väntar. 
 
Romelecupen med 14 lag färre än året innan får vi vara nöjda med när 12 tävlingsklasser blev 6 detta 
år.  
 
Herrar A och årets första träningsmatch. Kristoffer med dessa rader.  
Vinst 6-2. Selwan Aljaberi 2, Mattias Jönsson 2, Wale Samuel Idowu 1 och Filip Qvist 1.  Båda 
"topparna" Selwan (från SkåneKurd FF och Mattias 2 mål vardera). Bra! Match på lördag igen samma 
tid kl. 11.15 mot Janstorps AIF. 
Åter ett division 5 lag och även match tre mot division 5 lag i Genarps IF sedan 2 matcher mot division 3 
lag och båda borta mot Eslövs BK samt Hörby FF. 
 
Första halvlek lite trevande med böljande och svängig spel, 442 var formationen under första halvlek. 
Till andra blev det 352 och då får vi bättre koll och dominerar matchen. Hela andra kör vi över Sjöbo IF 
som ser trötta och uppgivna ut. Bara att fortsätta, träna på och minimera egna bolltapp. 
 
Match lördag kl. 11.15 hemma mot Janstorps AIF, 
Kristoffer mailar följande trupp. 
Målvakt Nehar M. 
Försvar. Kristoffer L, Hugo L, Erik S, Ted H, August J. 
Mittfält. Filip Q, Adis K, Deni D, Philip O, Andre J, Viktor B. 
Forward. Mattias J, Selwan J, Samuel I. 

Skadad Anes B. Osäker om Joseph T spelar då han blev pappa i dagarna. Daniel N har inte tränat i 
veckan så osäker om han är kallad. 

 
Sportlovsveckan börjar och minimalt med matcher de två kommande helgerna.  
Lör. 18 feb kl. 11.15 Herrar A-Janstorps AIF Svalebo konstgräs. 
Sön 19 feb kl. 09.00. P 07 och Sportlovscupen i Bergahallen i Eslöv. 
 
Hörs igen nästa fredag och ett sportlov väntar och verksamheten sjunker för stunden. 
 
Hälsar Staffan 
 

Sammanfattning av sista helgens matcher i Romelecupen för föreningens lag. 

P 00/01 och Thomas Jaldérus text. 
Semifinal mot Ödåkra IF började så där men tog ledningen med 1-0 spelade inte speciellt bra men 
kändes som det skulle räcka får en frispark mot oss i sista sekund som går i mål spelarna menade att 
tiden gått ut med efter lite snack med domarna så blev vi införstådda med att så länge bollen är i luften 
trots att tiden tagit slut så räknas målet 😂det får jag ta på mig att glömt ta reda på regel i Futsal samt att 
borde kanske coachat annorlunda sista minuten spelarna så klart besvikna och det med all rätt.   

Samlade spelarna och tog ett snack och sa att bara skulle gå ut ha kul och göra oss själva rättvisa, 
möte Wollsjö AIF/Lövestads IF i match om 3 pris startade bra och vann matchen.  
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Ska man summera hålla cupen så kan jag tycka att vi gjorde en godkänd insats tanke på att vi bara 
tränat 2 pass Futsal och det syntes i spelet, 
Stort tack till spelarna för insatsen 👏👏och så blickar vi framåt och lycka till med kommande säsong �� 

F 02 och Thomas Igelström med dessa rader. 
Fler framgångar i Romelecupen 

Seger för kombinerade laget VAIF/SSIF i F 02 klassen! 
Under förra helgens gruppspel blev det en 2:a plats i gruppen. Både semifinalen mot Hyllie IK och 
finalen mot FC Staffanstorp vanns med 1-0 idag. Laget bestod under finalspelet av 4 spelare från VAIF 
och 5 st från SSIF. Extra roligt att det var ett samarbete inte bara mellan föreningarna utan även mellan 
F17 och F15 trupperna! 
Saxat från Veberöd.nu. 

Idag var sista dagen för årets Romelecup. Lagen tävlade idag om fjärde, tredje, andra och första plats. 
Just därför var kämparglöden extra tydlig på plan och publiken var på helspänn. Ett lag som det gick 
extra bra för var Veberöd och Södra Sandby F02 (ett enat lag med spelare från både Veberöd och 
Södra Sandby). De kämpade hårt hela vägen och lyckades kamma hem en förstaplats och fick både 
pokal, medaljer, blommor och segrartröjor. Den avgörande matchen spelades mot FC Staffanstorp och 
vanns med 1-0. En bra start på den kommande fotbollssäsongen.  

Stort grattis säger vi till: 
Thea Igelström, Ellen Loncar, Moa Nordgren, Linnéa Lundquist, Hanna Amboldt, Sally Fischer, 
Tamarrah Haans, Kattinka Haans och My Roslund för vinsten. 

P 02 och Stefans text. 
P 02 mötte GIF Nike i sin semifinal. Här hade vi inte mycket att säga till om. Killarna uppträdde stressat 
och nervöst mot ett bra GIF Nike. Förlust med 2-0. 

Matchen om 3:e pris spelades mot Lunds SK. Matchen förlorades med 2-0 men här fick vi igång ett bra 
spel och var väl egentligen värda en förlängning om inte annat. 

V hade tyvärr inte turen med oss i vårt eget målgörande. Både stolpe och ribba var i vägen L  
 
P 03 och Stefan igen. 
P 03 spelade sin semifinal mot Åkarps IF. Matchen var välspelad från båda lagen och det blev en jämn 
kamp- Vid full tid stod det 1-1. 
Först när båda lagen hade två utespelare kvar på planen kunde vi avgöra matchen via en frispark. 
Finalen spelades sedan mot Södra Sandby IF. Det blev ännu en jämn kamp med få målchanser men 
ändå en hyfsad match. 
SSIF tar ledningen med 1-0 ganska tidigt i matchen och i slutet har vi en jättechans som räddas på 
mållinjen. SSIF vinner finalen med ett mål mot noll. 
Lite besvikelse bland killarna och tjejerna (Matilda och Minna var givetvis med i finalspelet eftersom de 
hade varit med och hjälpt till i gruppspelet) men de hämtade sig snabbt. 
Ett silver är inte fy skam J 

F 04 och Jennys text. Matchrapport från F13 Romelecupen.  
Vi deltog med två lag som spelade i vars en grupp.  Lag Svart i grupp B inledde med 1-1 mot 
Fortuna FF och fortsatte sedan med två segrar mot Dösjöbro IF och Södra Sandby IF, vidare till 
finaldagen som gruppsegrare.  

Lag Vit åkte på förlust mot GIF Nike och Klågerups GoIF vann mot Rydsgård/Skivarp.  Trea i sin grupp.  
I semifinalen fick tyvärr stryk av Dösjöbro IF, men i matchen om tredje pris var vi starkast och vann över 
Klågerups GoIF  
 
Genom hela turneringen visar alla tjejerna att de gillar att spela fotboll och att de gillar att göra det 
tillsammans.  Sammanhållningen i truppen är fantastisk att se, visst deppar de ihop efter förluster men 
tillsammans biter de ihop och kämpar sig tillbaka.  Vi gör totalt 8 bra matcher där vi försöka få till en hög 
press och på så sätt skapa många målchanser framåt. Bra spel på alla positioner i laget.  
Så F04-05 är väldigt glada och nöjda med Romelecupen och bronsmedaljen. 
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P 04 Svart och Vit båda i semifinal och Henriks text. 
Killarna var förväntansfulla och många var nog också lite nervösa. Semifinal inför stor publik. Pratade 
återigen om att våga och stötta varandra som ETT lag, oavsett hur det skulle gå. 

Lunds SK – VAIF 
Det blev en match där båda lagens killar ville minimera risker och det blev mycket långa utkast. Det blev 
mer kamp än skönspel och det skapades inte så mycket chanser. Lunds SK tar ledningen på en hörna 
som de möter direkt och bollen upp i nättaket. Vi ändrade om för att kvittera och på ett utkast får vi 
chansen. Målvakten räddar men vi slår in returen. Matchen gick till förlängning. Inga mål så det blev till 
slut spel med 2 utespelare. Vi börjar bra men Lunds SK får en omställning och sätter chansen…. En 
jämn match som kunde slutat hur som helst. 
  
Linero IF - VAIF 
Likt första matchen blev det mest kamp och mindre skönspel. Jämn match där Linero tar ledningen på 
en av få omställningar i matchen. Vi får många frisparkar som leder till ”lång-straffar”. Avståndet är långt 
och killarna tar i för mycket, och skotten hamnar mitt på målvakten. Vi har ytterligare chanser där den 
vassaste är ngn minut innan slutet. Skott utifrån men nickskarv precis framför mål. Tyvärr blir det ”för 
bra skarv” och bollen går över. Förlust med 1-0. Vi matchade verkligen Linero som stod som slutsegrare 
även i år. Stort tack till Hampus & John från P05 som blev inkallade på söndagsmorgonen eftersom vi 
hade 2 killar borta pga. sjukdom & skada! 
  
Match om 3:e pris 
Våra båda lag fick mötas i matchen om 3:e pris. Vi pratade om att lagen skulle göra sitt bästa i matchen 
men oavsett resultat så är vi ETT lag.  
Lagen stöttade varandra innan, under och efter matchen. Ett helt fantastiskt gäng som vi har förmånen 
att leda.  
 
P 06 med Richards text. 
P 06 hade tre lag med i årets Romelecup och visade stundtals upp ett fint spel och bra jämnhet i 
truppen. Det resulterade i 6 vinster, två oavgjorda och tyvärr en lite onödig förlust i sista matchen, men 
både vi och killarna var nöjda ändå. 
Vi vill tacka för ett fint arrangemang och det var kul att ”hänga” därnere om helgerna för att se andra 
åldersklasser och umgås lite med andra ledare och VAIF:are.  
 
P 07 (födda 10) och Thomas text. 
Då var tävlingspremiären över för pojkar födda 2010. 
10 spelsugna killar matchades i två olika grupper (blev en hel del dubblade) med 2 vinster 1 oavgjord 
och 3 förluster som facit.  
Med få träningstillfällen inomhus och helt nya i tävlingssammanhang, så var vi mycket nöjda. Bra 
inställning och en antydan till positionsspel gjorde att vi känner längtan till sommarens IF Löddes 
knatteserie. 
 
 


