Staffans sammanfattning vecka 06

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Helg 3 i Romelecupen är över och nu återstår gruppspel på lördag och semi o finaler på söndag och
spel om 3;e pris också.
Lördagen 10 februari kommer de allra yngsta in i gruppspel och P 11, därefter P 06 och kvällen avslutas
med årets sista tävlingsklass i P 04 som har mycket att försvara då både lag Vit och Svart tog sig till
semifinal förra året.
Känn ingen press Henrik o övriga ledare kring laget!
Ej fler tjejklasser men likväl tjejer i spel för finns ingen åldersklass som heter F 11 ja då anmäler man sig
i P 11. Frisk vågat och hälften vunnet, men med härligt självförtroende kommer man långt.
Helg 3 tog F 05 chansen med ett av två lag och spelar semi på söndag. Med mycket sjukdomar blev det
andra laget till sist mer av en karaktär av F 06/07 och gjorde detta fantastiskt bra och snubblande nära
att kvala in till finaldagen.
P 05 med ett av två lag tappar sin semifinalplats på sämre målkvot än BK Olympic, alltid små
marginaler i dessa inomhuscuper.
Finalerna på söndag och minst 3 lag från föreningen i P 03 (P 04 kvar i spel på lördag)) och ledaren för
F 04 samt F 05 i Jenny Wanegårdh som lätt kan visa sig i byn denna vecka och ta emot applåder
haha och vid hennes sida går en tjej född 05 som ska spela semifinal i båda klasserna 04 samt 05,
publicerar ej hennes namn för att hennes förberedelser ska vara som vanligt.
Se text nedan och liten sammanfattning från VAIF lag som spelat i helgen.
Kommer ni ihåg, undertecknads text om Veberöds AIF:s starkaste varumärke i Romelecupen och en
förhoppning om lika starkt efter cupen i år som innan?
Svar än starkare med en helg kvar. I år öses beröm över vår servering med breddat sortiment, humana
priser och ett trevligt bemötande från föräldrar i serveringen.
Nu ska vi upp på tå och avsluta årets Romelecup på allra bästa sätt.
Herrar A.
Premiärmatch i lördags hemma mot Janstorps AIF efter ett digert arbete för att få planen spelbar.
Resultat Veberöds AIF-Janstorps AIF 0-4.
En fet smäll av modell större och också helt rättvist. Finns det något att lära sig efter en sådan förlust?
Möjligtvis att nu vet vi vad som väntar i de 6 derbymatcherna under säsongen mot Genarps IF,
Janstorps AIF samt Södra Sandby IF i alla 6 är vi storebror som ska besegras.
Bott i Hemmestorp nu i 30 år och för undertecknad är Janstorps AIF en av många småklubbar som
spelar i division 5 eller 6, mest i division 6 men de senaste åren tagit ett kliv upp i seriesystemen och
division 5.
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Hösten 2017 kvalat sig upp till division 4 Östra.
5 pojklag äldst ett 13 årslag. vad har hänt där ute de senaste åren säg 2 år?
Fotbollsspelare in 2017-2018 ca 20 killar. Inga "dussinlirare".
En vän av ordning speciellt när det gäller pengar haha ställer följande frågor.
1. Vem sitter på den "stora plånboken" i Janstorp?
2. Börjar vi se ett nytt, i varje fall av "mini BW 90 IF" i den skånska myllan av föreningar?
3. Ska analysera det bättre men en timme i helgen gör att undertecknad utan för mycket av lögner
kan skriva att en startelva i april månad kan bestå av ett lag där de flesta har rutin från division 2
och 3 innan de skrivit på för Janstorps AIF och följdfrågan blir naturligtvis varför alla hamnat i
denna förening?
4. Bästa mittbacken i Österlen FF i division 2 2017, flest mål gjorda i alla division 5 klubbarna i
Skåne 2017, förde upp Vellinge FF från division 5 till 4 men valde Janstorps AIF till slut.
5. Ett par spelare som Daniel tränat i IFK Trelleborg 2016, Patrik Nilsson med erfarenhet från spel
i division 2 som 3, med flera bl.a. ett utlandsproffs.
6. Blir laget från division 5 2017seriefavorit i division 4 Östra 2018?
7. Nog om Janstorps AIF men ni som läst mina veckobrev vet "hatet" ut till BW 90 IF med för
mycket fusk och kontrakt som ej finns på Svenska Fotbollsförbundet utan bara signade mellan
klubben och spelaren och ett elakt rykte säger att alla spelare in till Janstorps AIF ej har det
personliga kontraktet klart med klubben och spelar ej för närvarande.
8. Min önskan låt det aldrig bli så i Veberöds AIF för det har hänt och klubben med mycket små
marginaler klarade sig från en konkurs.
9. 21 kontrakt i VAIF, kaffepengar men föreningen kan se alla i ansiktet i byn utan att skämmas.

Sammanfattning från ledare som spelade i Romelecupen denna helg.
P 05 med Andreas rader.
Vi spelade med två lag i lördags. Pga. sjukdomar fick vi ändra om en del i ena laget. Tre jämna matcher
men inga segrar tyvärr, två uddamålsförluster och en oavgjord blev det till slut.
Det andra laget inledde bra med två segrar. Vi kom tyvärr inte upp i samma nivå i sista avgörande
matchen utan blev utslagna av ett bra spelande BK Olympic.
Killarna lite besvikna men tyckte ändå att det var kul att spela i hemmacupen.
F 05 och Jennys text.
Började bra med en löp tur i solskenet och sedan bar det av till Svalebohallen och Romelecupen för
F 05.
Vill börja med ett gigantiskt TACK till Ida B, Filippa, Tilde, Elvina, Nellie och Freja från F 06/07 för
deras fantastiska insats i grupp A tillsammans med två av våra tjejer. Vilken kämparglöd, glädje och fint
spel de bjöd på. Grymt imponerande! De fick en rejäl utmaning och tog sig an den på bästa möjliga sätt!
En oavgjord, en förlust (mål med 1 sek kvar av matchen) och en vinst. Tyvärr missar de semifinal med 1
poäng.
I grupp B tackar vi Ida S från F06/07 som tillsammans med resten av våra 05: or bjöd på fin fotboll och
även dem stor dramatik in i det sista. Efter en vinst och en snöplig oavgjord match krävdes det minst 1
poäng i sista matchen och de lyckades till slut plocka fram kämparglöden och fixade 0-0.
Efter lottning står vi i semifinal mot Klågerups GIF på söndag.
Vi är så nöjda med dem allihop, de bjuder oss på så mycket glädje och nervositet. Men de ger aldrig
upp och kämpar och sliter och det är verkligen blod, svett och tårar in i det sista!
Hade löpning inplanerat på söndag men med glädje kommer jag istället bege mig till Romelecupen och
coacha våra tjejer i semifinal i både F 05 och F 04 😉
I glädjerus återkom Jenny med ett mail till söndagkväll.
Så härligt att vara coach för F04/05 och ännu bättre känns det när vi ser att vi har en bra tillväxt i
F06/07. I dessa två trupper med fyra åldersklasser har vi över 40 tjejer som tränar och har roligt
tillsammans. Extra kul att F06/07 har velat/vågat spela med oss i både Harlösaspelen och
Romelecupen.
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Har sämre koll på F09/10/11 (undertecknads kommentar är anmälda i F 09/10 under Skåneboll samt 1
lag F 10/11 i IF Löddes knatteserie 2018) men de är igång och har börjat med Lödde spelen i varje fall
och även debuterat i Romelecupen!
Det känns extra kul att vi än så länge går emot oddsen och lyckas behålla våra tjejer. Alla studier visar
skrämmande nog att man tappar killarna i 13 års ålder och tjejerna redan i 11 års ålder!
Men tillsammans fortsätter vi att kämpa!
F 07 med Henriks text.
Vi ställde upp med två lag i F07 och det blev 6 stycken spännande matcher mot lag som bjöd på fint
motstånd. Det är naturligtvis alltid mer speciellt att spela i Romelecupen än i andra cuper och det är en
cup som vi alla ser framemot varje år.
P 08 (födda 10) och Fredriks text.
Nu är årets spel i Romelecupen avslutad för pojkar födda 10.
Vi ställde upp med 2 lag som stundtals spelade fantastiskt fint o stundtals mindre fint. Svårt att spela
med den tunga bollen. Lite blandade resultat i år.
Det blev 3 segrar 1 oavgjord och 2 förluster. Grabbarna är nöjda o glada med dagen o väldigt stolta för
sina priser.
Stort tack till alla som ställer upp o gör denna fantastiska turnering möjlig.
Hörs igen på fredag! /Staffan
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