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 Staffans veckorapport vecka 47 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tisdag 19 november och nu tränar både herr och damseniorer samt U truppen. 
Spännande att se vilka spelare som är på plats och vilka som provtränar i VAIF. 
 
Herrar A i spel torsdag kl. 19.30 mot Janstorps AIF och en del spelare i provspel plus våra 
"hemvändare". 
 
U 19 spelar på lördag 23 november och möter Lilla Torg FF kl. 15.30 på Svalebo. 
 
Romelecupen och dess framtid. 
210 lag anmälda och ca 20 lag på reservlistan och nu saknas 3 lag i F 04. 1 lag samt F 05. 2 lag.  
Kanonbra siffror och visar på cupens popularitet. 
 
En anrik turnering Romelecupen, men bör och ska moderniseras och dags med spel 3 mot 3 och sarg 
spel 2021.  
Kom igång en diskussion i helgen och mail från nästan alla ledare som varit och spelat i Uppåkra Cup. 
 
Sofia Berglund som tillsammans med Helena Zaar tränar F 11/12 och F 12 ut i sin första cup i rätt 
åldersklass och läser man Sofias text från matcherna hade tjejerna kommit långt med att spela och möta 
ett år äldre tjejer under säsongen. 
 
När Sofia försökte "ragga" lag till Romelecupen och de yngre tjejklasserna var svaret att ledarna tyckte 
steget till 5 mot 5 i stor hall var för stort och föredrog spel 3 mot 3 med sarg. 
 
Markus Zaar och Jörgen Sandberg som tillsammans tränar F 13 (6 år) hade samma uppfattning bra 
med 3 mot 3 och sarg. 
 
Till sist även Jesper Eurenius tränare för P 10 och i samma cup och spel med sarg och positiv till detta. 
 
Sarg och 3 mot 3 är här för att stanna och även om cuperna är i klar minoritet med sarg spel kommer det 
att öka när väl föreningarna gör dessa investeringar med köp av sarg. 
 
För två år sedan hade Skåneboll några sådana till försäljning men kostnaden var rätt dyr. 
Möjligtvis har priset sjunket nu med fler aktörer på marknaden. 
 
Skånecupen går längst med att spela 3 mot 3, 5 mot 5 med sarg upp till tävlingsklasserna d.v.s.  t o m 12 
år. 
 
En investering som måste göras av föreningen eller möjligtvis fråga IBF och innebandyklubben om att få 
hyra sådana av dem. 
 
Skånes Fotbollsförbund och viktiga datum inför säsongen 2020. 
Anmälan till DM ska göras senast den 15 januari. 
Junior födda 01 eller senare. 
F och P 16 födda 04 eller senare. 
F och P 14 födda 06 eller senare. 
 
Gruppspel med 3 matcher vecka 9, 10 och 11. Spel söndagar kl. 14.00 och domare som tillsätts av 
Skåneboll i samtliga åldersklasser. 
 
Anmälan till Ungdomsserier ska göras senast 31 januari. 
10 lags serier. Våren. Omgång 1 10-13 april. Omgång 9 13-14 juni. Cupspel 21-24 maj och inga 
seriematcher får spelas. 
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10 lags serier. Hösten. Omgång 1. 15-16 augusti. Omgång 9. 10-11 oktober. 
 
Hörs på fredag/Staffan 
 
Sammanfattning av spel både ute och inne och framförallt de yngre åldersklasserna i spel denna 
helg. 
 
P 14 och Jims text 
Första tävlingsmatchen spelades i lördags mot Linero IF i Landoras vinterserie. 21 lag med i serien i 
vår åldersklass fördelade på 3 grupper där nivåindelning inte förekommer. Vi ledare var väl lite nervösa 
innan då Linero IF spelat i höst 2 divisioner högre och vi utgick från att de hade betydligt högre tempo än 
våra killar. 

Matchen går igång och de första 10-15 min är vi bollförare, spelar taktiskt rätt och från uppspelsfasen tar 
vi oss fram med mycket spelare så vi hela tiden kan skapa fina passningsmönster längre upp i banan. 
Det resulterar i att vi går upp till en 3-0 ledning som precis innan paus blir 3-1. 

Grabbarna taggar till i halvlek och vi släpper inte in Linero IF i matchen utan istället går vi ifrån till 8-1 
innan Linero IF gör en reducering. Vi gör ett par mål till och matchen slutar 11-2. Väldigt nöjda tränare 
efter matchen, inte bara för att vi vinner, utan även för att grabbarna spelar en väldigt klok fotboll.  

Redan nu har de tagit till sig ett par spelmönster, balans mellan vila med boll och när vi ska ställa om till 
den siste tredje delen så gör vi det med hela laget. 

P 10 med Jespers text. 
Lördagskvällen spenderades i Uppåkra och Uppåkra Cupen. Vi ställde upp med två lag för kvällen. VAIF 
visade upp för publiken en klapp klapp fotboll under alla 6 matcherna. Det märks tydligt att VAIF har 
kommit långt i utveckling jämfört mot många andra lag. Där det är sparka spring som gäller. Vi åker hem 
till vackra Veberöd som obesegrade och en målskillnad på 21-2.  
Ny vecka nya möjligheter som väntar för P 10. 
 
P 8 och Jessicas text och Sandby Cup. 
Lag Svart taggade trots uppe med tuppen 😊 
Första matchen stod Södra Sandby IF som motståndare . Det var en jämn match mellan lagen fast våra 
killar var steget före i spelet. 
Många passningar och fin teknik spel. 
Denna match vann vi med 2-1. 
 
Andra matchen stod Harlösa IF som motståndare. Även här var våra killar på hugget hela tiden . Många 
passningar och skott det var så att vi ledare fick lite rysningar på deras spel. 
Denna match vann vi med 5-0. 
 
Sista matchen stod Staffanstorps United som motståndare . Ett lag vi haft tufft när vi möts i Lödde . Men 
här tog vi kontroll på matchen direkt och visade att vi var VAIF. 
Vilken match killarna gjorde. Dem fick beröm från flera ledare. 
Vi vann med 4-1. 
 
Lag Vit började efter prisutdelningen 
Första matchen stod Södra Sandby IF som motståndare . 
Lite ofokuserade i början men kom efter några minuter in i spelet . Det var fler passningar än skott . Vilket 
vi ledare berömmer killarna för. Vi vann matchen med 2-1. 
Andra matchen stod Staffanstorps United som motståndare . Lite tuffare tempo vilket våra killar inte 
hängde med på . De tappade sina positioner vilket gjorde att det blev förlust med 3-1. 
 
Sista matchen stod Råå IF som motståndare. 
En tuff match med mycket fin fotboll från motståndarna . Våra killar stod upp bra men det räckte ej. 
En bra och rolig cup med bra domare och fin prisutdelning som dem försöker härma våran men det kan 
de inte. 
 
Vi ledare är mer än nöjda vi är super stolta över våra killar. Att lyckas göra en sådan super bra cup trots 
ingen inomhusträning. 
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F 7 och Sofias rader. 
Idag hade vi bara halva truppen med oss av F 7/8 då Uppåkra Cup saknade lag i åldersklassen födda 
2012. Våra tjejer är vana med att möta ett år äldre spelare och det var första gången de skulle få möta 
enbart flickor i sin egen åldersklass. Första gången för dem var också att spela 3 mot 3 med sarg.  
 
3 matcher spelades och det gav 3 mål insläppta och 20 mål gjorda! Uppenbarligen väldigt nyttigt och 
utvecklande att ha tuffare motstånd till vardags.  
Kul också att tjejerna var lika glada när vi åkte hem som vanligt oavsett resultat, det är helt enkelt väldigt 
kul att spela fotboll och få medalj. 
 
F 6 och ny skribent i Jörgen Sandberg med denna text. 
9 taggade tjejer åkte till sin första cup i Uppåkra och Uppåkra Cup. Spelade 3 jämna matcher och tjejerna 
tyckte det var jättekul. 
Matcherna var 3 mot 3 med sarg. 
 
 

 


