Staffans inför helgen 25-27 januari

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Fredag igen och Romelecupens andra helg väntar.
Kan första helgens succé fortsätta även denna helg? 10 matcher färre och 4 prisutdelningar jämfört
med 5 förra helgen.
Slut på lördag kl. 22.15. Förra helgen 24.00. Söndag slut kl. 18.00. Förra helgen 19.30.
Kl. 17.00 på söndag passerar vi hälften av årets matcher i Romelecupen!
Undertecknad tänker nu mer med en kassörs tanke än själva cupen haha!
Två tävlingsklasser även denna helg och först på lördag P 06 och lördagen avslutas med P 03.
De allra yngsta startar denna lördag och P 12 i spel. Åldersklassen debuterar i Romelecupen.
P 12 och Lag Vit kl. 08.45 och Lag Svart kl. 09.00.
P 06 och Lag Vit kl. 13.30 och Lag Svart kl. 16.45.
P 03 OCH Lag Grön (04:or) kl. 19.15 och Lag Vit kl. 20.00.
Söndag.
Hela dagen spel i åldersklassen P 08. P 08 samt P 10 årets största åldersklass med 24 lag i respektive
åldersklass.
P 08 och Lag Grön (09:or) kl. 08.45 och Lag Vit kl. 11.45,
P 08 och Lag Svart kl. 12.00 och Lag Blå kl. 15.30.
Prisutdelningar.
Lördag.
Kl. 12.30.
Söndag.
Kl. 11.00 - Kl. 14.30 - Kl. 18.00.
VAIF lag i alla prisutdelningar och hela 10 lag från Veberöds AIF i spel denna helg och 30 matcher med
ett VAIF lag på planen.
.
"Tungviktsklassen" är naturligtvis P 03 och lördagens sista tävlingsklass. Tryck på läktaren och fullsatt,
matchvärdar kommer att finnas på plats så den goda stämningen inte övergår till osportslig publik en
balansgång på slak lina.
Förra helgens monumentala succé när det gäller försäljningen och vi som arrangör tömde alla affärer på
korvbröd haha. 400 levererade men till sist 700 korvar sålda.
Wienerkorv samt ”Melle” har tagit stryk de senaste åren när bredden av andra sorter med pastasallader
och andra nyheter som tagit "marknadsandelar, men denna första helg låg korvförsäljning även den på
topp siffror!
Finns det något att oroa sig för? Ja möjligtvis är en hel del snö på väg in i Skåne i helgen.
Mitt i cupen kommer DM lottningen för Juniorlag P 16 samt P 14.
Alla 3 lagen med hemmamatcher sön 17 mars kl. 14.00. Kan man få be om två konstgräsplaner till?
Snart dags att kontakta lagkaptenen Kristoffer Lindfors i seniortruppen och lyssna av hur de första
träningarna upplevts i år?
Är vi klara att ta emot våra gäster denna helg?
Helt säker på svaret, det är vi och välkomna till Veberöd och Romelecupen 2019 alla.
Hörs på tisdag! Hälsar Staffan
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