Staffans veckorpport vecka 05

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Helg 2 är över för årets Romelecup. Låter kaxigt men även denna helg kan summeras som både
sportsligt och ekonomiskt med ett ord succén fortsätter.
I helgen 2 åldersklasser i tävling med först P 06 och sen P 03. Båda med full poäng 9 efter tre matcher
och semi väntar sön 10 februari.
Nu 4 tävlingsklasser kvar och P 05, F 04, F 05 samt F 06 de två sista helgerna.
P 02, P 03, P 04 samt P 06 till finalspel. Följde P 03 och deras gruppspel.
Ekonomiskt kom vi ej upp till samma rekordförsäljning som helg 1 och mungiporna nedåt söndagkväll.
När Babs och Swish redovisats kunde undertecknad konstatera att helgens omsättning var den andra
bästa under undertecknads 25 år i Romelecupen och siffran på dessa två helger tillsammans var så stor
att undertecknad började leta efter felinbetalningar, men sådana fanns ej som tur var.
Följde P 03 och deras gruppspel. Lag Grön födda 04 blev trea i gruppen, men var med in i det sista
och vinst i stället för 1-1 mot Svedala IF i sista matchen kunde gett en andra plats.
P 03 Vit spelade en bra fotboll och ställde upp med en box med 2 backar och 2 på topp.
Kvarnby IK med samma uppställning och svårt för lagen att skapa chanser spelet blir låst och då måste
det till spelare som kan "slå sin gubbe" och den som var bäst på detta med fin teknik fanns i Veberöds
AIF och namnet är Johan Persson tunn 03;a men den bästa tekniken på planen och kunde låsa upp
spelet och till sist 1-0 till VAIF.
En kille som inom något år spelar i seniorlaget, men undertecknad kommer att kontakta föräldrar för här
måste mer "kött” i kroppen haha.
Sätter laget i "pool position” och laget vann Romelecupen 2018 efter sudden med 2-1.
Till helgen två tävlingsklasser i P 05 samt årets första tävlingsklass för tjejer i F 05. Serielöst i P 10 samt
P 07.
MFF.
Sitter när detta skrivs måndagkväll glad som ett barn på julafton med fullt av julklappar, men för
undertecknad endast en men alltså viktig, biljett köpt till Chelsea matchen torsdag 14 februari kl. 21.00
på Stadion.
Blundar och ser bort mot spelartunneln och ut kommer Eden Hazard, David Luiz, Williams man nyper
sig i armen och konstaterar att detta är sant.
Undertecknads två ungdomar började köa kl. 04.30 i lördags morgon och med könummer 555 var
biljetterna köpta kl. 13.00, tyvärr en natt som blev stökig med ett alldeles för stort alkoholintag med
mycket fylleri och som slutligen slutade men det "hemska" och mannen som blev knivrånad på sina 4
biljetter.
Polisanmälan och MFF:s absolut mest kända supporter sen många år var ute på forum och berättade
för alla om kompisen som blev knivrånad och för alla som lyssnade och läste var det 2 invandrare som
gjort detta.
Lördagmiddag och biljetterna hittas i trapphuset inne på Stadion för många ingen överraskning alls, då
även denna person är känd bland supportrar kan också skrivas ökänd och dyngraka vid köpet av
biljetter.
Borde stängas av MFF och polisen la ner ärendet direkt om knivrånet.
Tyvärr var MFF:s absolut mest kända supporter älskad av ungdomar men mer och mer ifrågasatt av oss
äldre på Norra Stå ute och "cyklade" på nätet med en massa osanningar.
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Uppe på Roys hörna har bildats ett gäng av unga män med Högerpopulism på sin agenda.
Hoppas MFF medvetna om detta och tar till uttrycket det gäller att Mota Olle i grind.
Skrivit av en person vars politiska intresse inte är så speciellt hög, men tror på demokratin och att
människan är god till annat är bevisat.
Tillbaka till Veberöds AIF och på fredag hoppas undertecknad fått kontakt med Kristoffer Lindfors och
lyssnar av hur Kristoffer och övriga spelare upplevt de 2 första veckorna av årets träning?
Hörs på fredag
Hälsar Staffan
Text från helgens VAIF matcher.
P 03 och Stefans text.
Gruppspelet genomfördes med segrar mot Lövestad/Wollsjö AIF, Kvarnby och Gärsnäs AIS. Killarna
står för 3 bra matcher där vi spelar med fantasi, glädje och med en härlig disciplin i försvarsarbetet.
Nu väntar en tuff semifinal mot Södra Sandby kl.15.00 och direkt efter denna match spelar i princip
samma lag semifinal i P 02 klassen mot Wollsjö AIF. Ska bli spännande att se hur killarna hanterar
detta!?
P 04 med Henriks rader.
Alltid härligt tryck I hallen på kvällsmatcherna. Så även denna lördag när P03 klassen spelades. Känns
som taket ska lyfta när hemmalaget gör mål 😊. Publiken fick anledning att jubla i vår första match till
både mål och snygga räddningar. Andra matchen var tuffare både målmässigt och sett till fysisk
matchbild. I sista gruppspelsmatchen visade både killar o publik härlig attityd och taket lyfta i början av
matchen… Trots suverän inställning så nåddes inte vinst med minst 2 mål. Killarna uppskattade
verkligen det härliga stöd de fick!
P 06 och Richards rader.
Romelecupen även för P 06 där vi ställde upp med två lag. Det ena laget är vidare till semifinal efter tre
vinster, medan vårt andra lag tyvärr åkte ut trots bra spel och endast två insläppta mål på tre matcher.
Föregående helg spelade vi i Harlösa där vi tyvärr åkte ut i semifinal mot våra antagonister Staffanstorp
United med 1-2.
F 07 med Henriks rader.
I Romelecupen ställde vi upp med två lag i åldersgruppen F07 och det gick väldigt bra även om några
av lagen bjöd på hårt motstånd kunde vi ändå gå segrande från samtliga matcher. En mycket gedigen
insats från bägge lagen med många väl genomförda matcher och någon enstaka match där vi inte riktigt
fick ut vår fulla kapacitet men det gick ju vägen ändå.
Harlösaspelen
Vi ställde även upp med två lag i Harlösaspelen i åldersgruppen F06 och vi mötte hårt motstånd i bägge
grupperna. De flesta lagen hade vi mött tidigare och vi var väl medvetna om att det skulle bli tufft. Det
ena laget vann sin grupp och det andra laget blev tvåa i sin grupp vilket betydde att vi tyvärr möttes i
semifinalen. Det kändes naturligtvis lite konstigt för tjejerna att möta varandra men de klarade det
alldeles utmärkt och humöret var på topp. I finalen fick vi dock se oss besegrade av Borgeby FK som
vann den matchen med 1-0. I matchen om tredje pris mötte vårt andra lag IF Lödde och efter
förlängning när man hade tagit ut två spelare vardera vann IF Lödde till slut matchen med 1-0. Tjejerna
gör en strålande insats i den här turneringen och vi är mycket nöjda med hur de kämpar och sliter som
ett lag.
P 08 med Jessicas och Jims text.
En intensiv söndag med tre lag i vår egen Romelecupen.
Många matcher, både gamla och nya bekantskaper vilket är roligt.
Tack till våra duktiga domare och till publiken som hejade fram oss.
Killarna längtar redan till Romelecupen 2020.
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P 09 och Jespers text.
Det var en tidig morgon för killarna, när vi gick in i rond 2 i P 08 gruppen. Killarna fick instruktioner att
äta taggtråd till frukost.
Vi spelade för dagen en fantastisk fin fotboll med fina passningar och härlig rörelse. P 09 avslutar
Romelecupen 2019 på fantastiskt sätt som Obesegrade och med 10-4 i målskillnad.
Tack alla inblandade för en väl genomförd Romelecup, från kiosk till funktionär.

3 av 3

