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 Staffans sammanfattning vecka 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Romelecupen 2018 är färdigspelad och vilken finaldag vi fick uppleva! 
Ett stort grattis till P 03 och P 04 som båda vinner sina respektive åldersklass detta år. Länge sedan 
undertecknad upplevt denna stämning i Svalebohallen.  
 
P 03 finalen och årets näst sista match och det gick ej att komma in i hallen ett par minuter innan 
matchstart. "Knökfullt" med andra ord. 
 
Välspelad finalmatch och spännande in i det sista 1-1 full tid och 5 minuter in i förlängningen med 2 
utespelare och en målvakt fick VAIF chansen i en omställning och med fint passningsspel mellan Johan 
Persson och Albin Brink kunde bollen till sist skjutas i målet av Albin och vi fick åter uppleva en klassisk 
segerglädje som i TV pucken med spelare och ett par ledare i en stor hög mitt på planen. Mäktigt att se 
och en och annan segertår såg undertecknad på läktaren, främst en mamma som gick "bananas" i 
glädje blandat med tårar. 
 
P 04 ett par timmar tidigare och en 2-0 vinst i finalmatchen. Laget släppte ej in ett endaste mål i årets 
cup. 
Se alla resultat på www.vaif.se  
 
Här fick denna söndag undertecknad upp hoppet att det kommer fram än fler talanger i vår förening, 
bara ge det ett par år till.  
. 
Just nu Hugo L, Mateusz W, August J samt Axel P i seniorträning alla födda på 2000 talet, men 
det kommer flera var så säkra. 
 
Såg av olika anledningar inte finalen i P 04 och avvaktar med individuell kritik/beröm av enskilda 
spelare, men i P 03 får undertecknad lyfta fram Johan Persson liten tunn spelare ännu, men en teknik 
och ett passningsspel av allra högsta klass och lite mer rått kött och ”taggtråd” på honom är Johan snart 
en fullgod seniorspelare.  
 
Tränaren för laget Stefan Persson släppte fram ett par andra killar till seniortruppen säsongen 2017 i 
enstaka A lags matcher och förstår att Johan (sonen) fick stå på tillväxt 2017. 
Albin Brink imponerade också på undertecknad, deras ”upprullning” på segermålet var av allra bästa 
märke.  
 
Två vinster i pojkklasser får man gå så långt tillbaka att undertecknad för stunden ej orkade leta mer, 
2015 var den senaste vinsten i pojklass och P 05 var vinnaren då. 
I år låg de flesta killarna i denna i åldersklass sjuka.  
 
Kul för undertecknad att sett båda åldersklasserna P 03 samt P 04 från knatte till idag och Henrik 
Boman, Johan Andersson tränare för P 04 samt Stefan Persson tränare i P 03 sen killarna var 6 år. 
Längre ner kommer en sammanställning av matcherna i helgen. 
 
Nya Nationella Spelformer. 
Den regel som diskuterades mest i helgen nere på Svalebohallen var i 3, 5 samt 7 manna och ett lag i 
underläge med 4 mål eller fler och här har ni svaret; 
Vid underläge med fyra eller flera mål får laget som ligger under spela med 4 spelare tills ställningen är 
lika.  
Vid underläge med fyra eller flera mål får laget som ligger under spela med 5 utespelare tills ställningen 
är lika.  
Vid underläge med fyra mål eller mer får laget som ligger under spela med 7 utespelare tills ställningen 
är lika.  
   
I 9 samt 11 manna spel finns inte denna regel. 
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Servering/kiosk. 
Rekord på rekord i årets servering/kiosk försäljning. 
Då sattes till slut två nya rekord i försäljning under 2000 talet. 
Lördagens försäljning den enskilt största av alla dagar i Romelecupen under 2000 talet och 
undertecknad fick höra att 8 till 9 personer i serveringen vid lunchtid och kön ringlade sig ner mot 
Skolgatan (ok något överdriven).  
Vem spelade och svaret enkelt årets debutanter pojkar födda 11 med ett lag tjejer från VAIF i denna 
pojkklass och som vanligt kan undertecknad skriva hela tjocka släkten var på plats.  
Till sist belopp större än 30 000 kr/enskild dag och när söndagen var slutsummerad slogs nästa rekord 
för enskild helg och för andra gången över 50 000 kr i försäljning och till slut dryga 53 000 kr, tidigare 
bästa siffra 50 400 kr. 
Tack alla som bidrog till detta! 
 
Sammanfattning av 2018 års Romelecup. 
Med beröm godkänd. 325 matcher spelade och inte någon w.o. match överhuvudtaget. En glädje i 
serveringen i varje pass undertecknad var på plats, sjuka, halvsjuka kom föräldrar till sitt pass skickades 
hem med orden jag tar ditt pass, inga problem, kvinnorna i Veberöds AIF tar större och större plats i 
föreningen (läs positivt) och 5 som hyllades med blommor vid sista prisutdelningen i den inre gruppen 
av Romelecup ledning. Åsa, Jessica G, Jessica S, Anna samt Nina.  
 
Naturligtvis kunde föreningen ge en blomsterbukett till föreningens ordförande i Nils-Åke Stålring som 
säkert var den personen som var allra mest på plats av alla funktionärer, men tror att NÅS gärna avstod 
denna blomma till förmån för tjejerna. 
 
Ses igen 2019 och får undertecknad ha någon åsikt så gärna 8 tävlingsklasser i stället för 6. Gärna P 17 
(födda 02 samt F 16 (födda 03).  
 
Är väl som att svära i kyrkan men alla åldersklasser utan tävling blir till sist lite "sega" att kolla på (ber 
om ursäkt för denna åsikt haha). 
 
P 03 med Stefans rader 
Glädjeruset var totalt i söndags eftermiddag/kväll. Äntligen en seger i Romelecupen! 
 
Killarna har stått för gedigna insatser i både grupp och slutspelet. Bra spel varvat med härliga tekniska 
nummer, säkert försvarsspel och en gnutta flyt borgade för en slutseger. 
Semifinalen mot Lövestads IF vann vi med 2-0. Här kändes det som om att vi hade ganska bra kontroll 
på händelserna. 
I finalen fick vi möta Janstorps AIF. Det blev en jämn match där jag tycker att vi stod för det bättre spelet 
och hade flest målchanser. Vi tar ledningen med 1-0 ganska tidigt i matchen och det kändes som om vi 
hade bra kontroll men deras nr 15 stod för en fin soloprestation i mitten av matchen och gör 1-1. Efter 
deras mål blev det ett ställningskrig mellan lagen där vi hade flest chanser att göra mål. Vid full tid stod 
det 1-1. 
Den 1:a förlängningen blev mållös. 
I 2:a förlängningen gör Albin det förlösande 2-1 målet med endast några sekunder kvar och vi är 
äntligen mästare i Romelecupen. 
Glädjen var total hos killarna (och oss ledare förstås J) 
Stort tack till både Adam Isberg och Theo Mattila från P04 för att ni ställde upp i vårt lag och för era fina 
insatser. 
Laget: Adam Isberg, Philip Holkkola, Ludwig Streer, Julius Läck, Theo Mattila, Alexander Svensson, 
Johan Persson, Theo Clausson, Albin Bring och Fredrik Fahlcrantz 
  
Vill passa på att tacka alla som hjälpt till på Romelecupen. Allt ideellt arbete som läggs ner är 
ovärderligt för Veberöds AIF.   
 
 
F 04 och F 05 med Jennys text.  
Så var det var det äntligen dags för finaldagen i årets Romelecup. Som tjejerna och vi har längtat efter 
hemmacupen och i år lyckades vi ta oss vidare med ett lag i F 05 och ett i F 04 efter bra genomfört 
gruppspel.  
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Först ut F 05 som förlorar sin semifinal mot Klågerups GoIF efter förlängning.  I matchen om tredje pris 
så visar de kämpaglöd och vinner över Dösjöbro IF efter förlängning.  
Sedan var det dags för F 04 som också ställdes mot Klågerups GoIF i semifinal. De var också laddade 
och kände att de hade en stor chans att ta sig till final. Men tyvärr förlorar vi i den åttonde 
förlängningsminuten. Efter den matchen så fanns inte ork och vilja i nästa match och de slutar på en 
fjärde plats. 
 
Stort tack för en fantastisk cup, vill inte ens tänka på hur många timmar man har lagt i hallen de senaste 
4 veckorna, men det är helt klart värt! 
 
Så här en dag efter när allt har landat och man blickar tillbaka så kan man inte vara annat än nöjd med 
tjejernas insatser. De kämpar och ger järnet för varandra och trots motgångar så har vi roligt 
tillsammans.  
 
Nästa inomhussäsong ska vi testa ett nytt upplägg med många cuper så att vi är på topp till 
Romelecupen 2019!  
 
Ser framemot träningen på tisdag när vi ska överösa dem med beröm och sedan köra igång fysträning 
inför kommande DM och seriespel 😉 
 
P 04 och Henriks rader. 
P 04 var sista åldersklass ut i årets Romelecup där vi ställde upp med 2 lag. Problem med sjukdomar 
ställde till det en del men det löste sig bra med hjälp av P 05. När vi summerade lördagskvällen så hade 
vi bara en uddamålsförlust. Resten vinster eller oavgjorda. Vi hade verkligen chansen att gå vidare med 
båda lagen men det ena laget tog inte chansen. En vinst istället för oavgjort i andra matchen så hade de 
också gått vidare.  
Lag Vit gick vidare som gruppsegrare efter 2 vinster och sedan en oavgjord i sista gruppspelsmatchen. 
I semifinalen mot Lilla Torg FF tog vi ledningen ganska tidigt och gjorde sedan snyggt 2-0. Superstabilt 
bakåt och klara för final. 
 
I finalen ställdes vi mot Lunds SK som vi även mötte i gruppspelet. Som förmodat blev det en jämn och 
fysisk match mot ett storväxt Lunds SK. Killarna stod upp oerhört bra mot de större motståndarna. 
Jämnt, kamp och inte så många målchanser. Med ca 1 min kvar är det en tät närkamp där Lunds SK 
spelaren slår till vår spelare. Eftersom det var 5:e frisparken fick vi straff. Den går in! Vi spelar av sista 
minuten och jublet bryter ut. Planen stormas av yngre killar & tjejer som springer ut på planen! Trodde 
inte jag skulle få uppleva planstormning i Romelecupen 😊. Som sagt många jämna matcher men 
imponerande att inte släppa in något mål under hela cupen. 
Vi måste tacka publiken för det härliga stödet under både lördagen och söndagen. Vilken upplevelse för 
alla killarna! Prisutdelningen var ju också en höjdpunkt som måste nämnas och flera av de andra lagen 
tyckte det var suveränt! Slutligen också stort tack till Andreas & P05 killarna som kunde ställa upp med 
kort varsel! 
 
Din fråga om knatte fick mig att tänka tillbaka. Undertecknads fråga till Henrik om gamla knatteminnen) 
Det finns många goa minnen från de åren nere på Romelevallen på lördagarna! 
Ett av de starkaste är minnet av en liten knatte som oftast var klädd i visst fotbollsställ. Om jag minns 
rätt var det AC Milans. Denna knatte kom alltid och sa hejdå efter träningen på ett härligt sätt. Han 
gjorde det med en bamsekram! Denna grabb spelade i finalen i P03 i år. Kan du gissa vem? 
 
Svar: Albin Bring 
 
 
Herrar A och Kristoffers text efter träningsmatchen mot Genarps IF borta och 0-0.  
Lördagsmatch i bra fotbollsväder mot grannen Genarps IF där det var två lag som ville vinna. Vi 
kommer som bekant stöta på varandra i seriepremiären och vi längtar redan. Det blev en jämn, tät och 
ganska tuff match med bra chanser för båda lagen, därför var resultatet 0-0 i underkant. Vi har tränat på 
mycket bra i veckan och vi genomförde en bra match med god inställning och stundtals fina 
kombinationer. Kan vi bara jobba vidare med detta, bli kliniska i avslutslägena och stabila i vårt spel 
över hela banan i 90 minuter så ser det lovande ut.   
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P 12 i Vintermästerskapen och Andreas text. 

Tyvärr inställd match för vår del i vintercupen. 11 av 17 spelare sjuka, tufft i influensatider. 
 
P 07 (födda 11) med Jessicas rader. 
Då var äntligen sista lördag kommen och de var våra pågars tur att spela Romelecupen. 
Nervösa och spända var både ledare och spelare.  
Två lag hade vi med. Första matchen för lag 1 var nervöst men tyckte att de kämpade på bra. De hade 
koll på publiken och klockan. Glömde bort emellanåt att spela. Tyvärr förlust första matchen  
Sen var det lag 2 tur att spela dem fick igång ett bra spel. Det blev vinst. 
I andra matchen blev vår målvakt Oliver akut kissnödig 😂😂när det var 4 minuter kvar på matchen. Så 
det blev ett snabbt byte. 
Denna blev det oavgjort. Våra pågar kämpade på bra, fick till bra passningar. 
Vissa av dem hade koll på när det var inspark, hörnor, avspark. 
Som vi ledare sa så är det viktigaste att vi har roligt och det hade vi hela dagen. 
Pågarna tyckte prisutdelningen var häftig. 
Kommer inte ihåg hur det gick dem sista matcherna men vi räknar mer skratt än mål i knatte åldern. 
 
Ha en bra vecka och så hörs vi i nästa vecka /Staffan 
 


