Staffans veckorpport vecka 06

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
3:e helgen av årets Romelecup är färdigspelad och utan att skämmas eller rodna succén fortsätter på
alla plan, helt otroligt.
6 tävlingsklasser klara och två återstår i F 06 samt F 04 och undertecknads tips/önskan om 5 lag från
Veberöds AIF i finalspel är redan i hamn med precis 5 lag som kan bli fler.
På lördag avslutas allt gruppspel och också årets sista pojkklass serielöst i P 11. Sedan årets sista
tävlingsklasser i F 06 samt F 04.
Söndag finalspel hela dagen med 16 semifinaler 8 matcher om 3:e pris samt 8 matcher i finalspel.
Skriver det redan nu och kom sen inte säg att detta visste jag ej om.
DET KOMMER ATT BLI FULLSATT I PRINCIP HELA SÖNDAGEN OM NI SKA VARA SÄKRA PÅ
SITTPLATS KOM TIDIGT!
Många VAIF lag kommer att bidra till detta och naturligtvis ska vi visa vem som spelar hemma, men det
ska ske på ett sportsligt bra sätt och ingen negativ energi ska läggas på lagen som möter Veberöds AIF
denna söndag.
Tävlingsgruppen har i år bjudit in killar som börjat sin fotbollsbana i Veberöds AIF för att sen
pröva sina vingar i klubbar som spelar i de högre seriesystemen och med glädje och stolthet
hälsar vi följande spelare välkomna på söndag till Svalebohallen.
Tobias Karlsson 21 år i dag Mittfältare division 1 klubben Torns IF och där etablerad sig som en av
Torns IF viktigaste spelare och nu intressant för klubbar i Superettan!
Isac Munthe 18 år som gått på skolan i Staffanstorp Hagalidsskolan och nu på gymnasium i Lund och
spelar i Lunds BK U 19 lag.
Tim Krämer 17 år går på Bladins gymnasium i Malmö åker sedan tåg till Landskrona och i år med ett
U-kontrakt i Landskrona BOIS. ¨
Sen tillbaka till Veberöd, säg inte annat att du måste brinna för ditt intresse.
Tobias Isac ungdomsdomare i Veberöds AIF.
Jobbas på att få med ytterligare ett par spelare om vi lyckas får ni namnen på fredag!
Hela dagen ska vi som arrangör bidra med Matchvärdar för att skapa en bra stämning på läktaren men
som inte får gå över styr.
Serveringen fortsätter med kanonförsäljningar och när söndagen är spelad klar har serveringen omsatt
över 200 000 kr. Helt sanslöst!
Återkommer på fredag med senaste nytt och på lördag kommer seniorlaget ut till sin första
träningsmatch mot Genarps IF på konstgräset. Avspark kl. 13.00.
Hörs på fredag! /Staffan
Sammanfattning av helgens matcher i Romelecupen.
F 05 med Jennys rapport.
Så var det äntligen dags för oss att kliva in i Romelecupen 2019! Först ut var våra tjejer födda 05. Tuff
grupp med Spjutstorps IF, Lunds FF och Svedala IF som motståndare. Allt fokus före matcherna låg på
passningsspelet, ligga tight i försvarsspelet och hitta glöden i hjärtat! Det är nervöst att spela
Romelecupen, mycket folk på läktaren, men vill så gärna prestera och är ibland rädd för att inte lyckas...
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I alla tre matcherna inleder vi bra och skapar heta lägen men motståndarna gör mål!!! Tufft, men i alla
tre matcherna fortsätter vi att följa vår gameplan, vi behåller lugnet och det ger utdelning. Vi kvitterar i
alla tre matcherna! Mot Spjutstorp IF hamnar vi dock i underläge igen men vi viker oss inte och får till en
kvittering, matchen slutar 2-2. Mot Lunds FF får vi rull på bollen och vinner med 3-1. Sista matchen mot
Svedala IF och vi behöver 1 poäng för att ta oss vidare, tjejerna vill mer än så och vi vinner med 2-1.
Gruppsegern är säkrad och vi kommer tillbaka på söndag!!!
Fantastiska tjejer som kämpar bra för varandra, de har dessutom spelat in sig på ett, för oss, nytt
spelsystem 1-2-1 på bara 2 träningar!
Stort tack till alla i hallen som bidrar till en fantastisk stämning, så mycket extra energi det ger! De vuxna
lite återhållsamma, men ungdomarna från föreningen och byn de ger järnet så fort Veberöds lag är på
planen och det spelar ingen roll om det är F05 eller P10! Magiskt!
P 05 och Andreas rader.
Vi spelade med två lag i lördags, båda lagen fick med sig en vunnen, en oavgjord och en förlorad
match.
Gruppspel för lag svart mot Skurup (2-1), Kvarnby (2-2) och Gärsnäs (0-3).
Lag vit mot Olympic (0-2), Tomelilla (1-0) och Vellinge (2-2).
Tyvärr inget slutspel detta året men vi visar bra inställning, vänder ett par underlägen till vinst eller
oavgjort.
F 06 med Henriks text.
Vi ställde upp med ett lag i åldersgruppen F 05 där tjejerna kämpade på bra i tre mycket målsnåla
matcher. I första matchen mot Gärsnäs AIS var vi helt klart värda en seger men vi saknar det lilla sista
för att bollen skall leta sig in i mål och matchen slutar 0-0. I andra matchen mötte vi Linero IF och det
blev en tuff match som vi till slut förlorar med 1-0. Detta innebar att vi var tvungna att vinna den sista
matchen mot Klågerups GoIF för att gå vidare från gruppen. Tjejerna kämpade tappert men vi förlorar
tyvärr även den här matchen med 1-0 och vi ser nu framemot nästa helg när vi ställer upp med två lag i
åldersgruppen F 06.
P 07 med ny skribent i Markus Andersson samt ny tränare för i år.
P 07 hade två lag i Romelecupen detta år. Ny tränare sedan 3 veckor tillbaka, nya rutiner, nytt sätta att
tänka när de spelar fotboll. Trots det gör grabbarna en helt klart godkänd insats och visar i en hel del
spelsekvenser att de har lyssnat på träningar. Ett lag som gör en hel del mål samt ett lag som släpper in
väldigt få mål i cupen.
En bra mix av spelare som visar olika styrkor och egenskaper, framförallt står de med huvudet högt och
bär VAIF tröjan med stolthet!!
Trots resultatlöst så var det ganska jämt fördelat mellan vinst, oavgjort och förlust.
P 08 med Jims text.
Efter ett återbud i P 07 denna vecka tog vi platsen och ställde upp med ett lag. En tidig morgon men tre
roliga matcher mot de lite större killarna. Vi kommer igång med vårt passningsspel och har
spelövertaget i alla tre matcherna och blir obesegrade.
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