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 Staffans sammanfattning vecka 45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
Fredag igen och fotbollen på sparlåga och knappt några tävlingsmatcher att rapportera om. Herrar och 
nu uppflyttade juniortruppen startade sin träning med Leif Engqvist i tisdags och hela 28 spelare på 
plats. 
  
I går torsdag andra passet i veckan och bra med spelare även denna kväll.  
  
Nu står vi dryga 2 veckor fram till den så kallade "frimånaden" och hopp och förtvivlan var och varannan 
dag.  
Undertecknad hade önskat att alla spelare i laget 2014 och som var med om nedflyttning från division 3 
stannar kvar för att ta revansch 2016 men tiderna är inte så längre, tyvärr. 
  
Kommer att följa Silly Season både för Dam och både Herr när den väl startar med stor 
spänning. 
 
Damer A och U i träning igen på måndag 9 november på samma sätt som Herrar A och Herrar U och 
inga nyheter att skriva om för stunden. 
 
Gåsacupen i Skurup för F 03 och Peter Kronvalls text. 
Vi var i Skurup förra torsdagens och spelade Gåsacupen. Vi mötte lag som vi aldrig har mött tidigare. 
Vi var endast 4 lag i denna åldersgrupp och vi spelade 7- manna fotboll i Nils Holgersson hallen. 
 
Första matchen mötte vi Gärsnäs/Gyllebo och vann överlägset med 3-0. Andra matchen mötte vi 
Rydsgård/Skivarp och vann med 3-0. Tredje matchen mötte vi Lunds Bois och det blev 0-0 (trots enormt 
spelövertag och målchanser). 
 
I finalen fick vi möta Lunds Bois igen. Vi bestämde oss för att öka tempot ännu mer i vårt passningsspel 
och rörelsen utan boll. Vi vann med 3-0 och det var inget snack om vem som var det bästa laget!  
 
Kan väl summera att vi var det klart bästa laget. Det som vi tar med oss från denna cup är helt klart 
sammanhållningen i laget. 11 tjejer med i denna cup och jag är faktiskt imponerad av vilket 
sammansvetsat gäng tjejerna är. Stolta tränare och föräldrar denna sena torsdagskväll. 
  
Allhelgona cupen för P 06 och denna text. 
Idag är det dags för första inomhuscupen. Vi ska till Eslöv med två lag med start kl. 14:30. 
Sammanlagt 9 matcher ska spelas. 
 
Då var första inomhus cupen avklarad.  
Första matchen mot Staffanstorps GIF och förlust med 3-0. 
Alltid svårt med första matchen men vaknade till liv sen. Mötte då LB07 som har ett riktigt bra spel. 
Förlust 2-1 men en klart bättre match av oss. 
Sen kom vinsten mot Trollenäs IF 2-1. Sista matchen var mot BK Olympic, slutade tyvärr med 1-2 
förlust. 
Kämpade på bra o var värda lika.  
 
Andra laget mötte först Eslövs BK och där vann vi med 3-1, LB07 stod för nästa motstånd o vinst med 
5-2. Tredje matchen och IFÖ Bromölla stod som motstånd. 
I denna match kommer vi med 2 vinster i ryggen o går in o tror att vi redan vunnit den. Förlust med 3-2 
mot ett sämre motstånd än de andra. 
Samlade laget och pratade igenom det o glömde det sedan för att gå för fullt i nästa match mot Wollsjö 
AIF. Vinst med 5-0 o sist ut var Trollenäs IF och även där en säker seger med 4-1. 
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Romelecupen 20016. 
Samma text som förra veckan ett fantastiskt stort intresse i de serielösa åldersklasserna och både P 07 
samt P 08 i "taket" redan med 32 lag i sina respektive klasser och redan nu 4 lag på kö i P 08, tyvärr 
svårt att hitta rimliga tider på dygnet för att ta in fler av dessa yngre lag. 
  
2015 192 lag. 
2016 198 lag idag 6 november och dryga 3 veckor kvar av anmälningstiden. 22 platser kvar att fylla för 
att nå "taket" med 220 lag i Romelecupen 2016 med andra ord. 
 
F och P 01 och dessa 2 åldersklasser redan borttagna och kommer ej till spel. 
  
Föreningen försöker nu med hjälp av ledare/tränare att "rädda" de två klasserna F och P 02 för att inte 
dessa också ska strykas. 
Saknar idag 3 lag till F 02 samt 4 lag till P 02 för att nå 8 lag i varje åldersklass som är ett minimum för 
alla åldersklasser för att starta upp åldersklassen. 
  
Fullt i dessa åldersklasser.  
P 04, P 05, P 07, P 08 samt F 05. 
  
Med denna lilla text önskar undertecknad alla en trevlig helg! 
  
Hälsn. Staffan 
 


