Staffans veckorpport vecka 07

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Romelecupen 2019 är slut. Vilken finaldag vi fick!
Till slut blev åldersklassen födda 06 årets vinnare i föreningen.
I de två första finalerna för dagen. Kl. 12.00 och P 06 möter Kulladals FF Blå. Efter 13 minuter
fortfarande 0-0 och också då spel i "sudden" och när lagen till sist var nere på 2 utespelare och en
dribbling fälls en VAIF spelare och straff döms och den dundrar Zack Saltin in och jublet bröt ut i en full
hall. Klockan visar på spel i 18 minuter och 30 sekunder.
Direkt efter denna match final i F 06 och till finalen Veberöds AIF Svart -FC Staffanstorp 1. Samma
resultat efter 13 minuter som matchen innan dvs 0-0 och "sudden" igen.
Märkligt men faktiskt sant avgörs matchen på exakt samma tid som matchen innan 18 minuter och 30
sekunder och åter en hemmaseger med 1-0 och samma jubel minst.
Med dessa två framgångar direkt växte "kammen" med ytterligare 6 VAIF lag i semifinalspel, men här
tog det slut och fler finaldag fick inte vår förening denna dag.
6 semifinaler och VAIF förlorar samtliga och tre i "sudden", tyvärr.
En 3:e plats till F 06 Vit samt P 03 Vit.
En 4:e plats till F 05 Veberöds AIF/Harlösa IF P 04 Svart, F 04 Veberöds AIF/Harlösa IF samt P 02
Veberöds AIF Vit.
8 finaler och 6 föreningar vinner varsin åldersklass och Veberöds AIF vinner i 2 åldersklasser.
Här kommer också undertecknads beskrivning där mina skrattmuskler fick jobba!
Final i F 06 och snett framför undertecknad en mamma som var helt otrolig att följa under matchen. Nej
mina vänner inga namn vill inte genera henne. Matchen börjar och mamman ifråga är med från första
sparken bra arbete med båda fötterna och de for som en trumpinne båda. Fundering kommer inte att
hålla för 13 minuter och plötsligt ett bra läge för VAIF laget och då kommer en riktig spark som sitter
perfekt i ryggslutet på en kvinna som sitter på läktaren men likväl glada miner från båda och "sudden"
påbörjas och hennes tempo går ej ner utan samma sparkar hela tiden och då kommer avgörandet och
du milde Jesus mamman får fullständigt spel armar upp vrålar som besatt och försöker krama den stora
pelaren mitt på läktaren.
Funderar direkt på om mamman måste hem och duscha efter matchen eller kan mamman klara
prisutdelningen?
Fick tyvärr ej svar på frågan men vad kul att se detta engagemang.
Hade bestämt mig för att följa något lag under dagen och av en ren tillfällighet blev det Lindeborgs FF
1948. Stod och småpratade med Niklas W då en av två ledare för laget kom fram till oss och något
uppskruvad, då den andra ledaren glömt matchtröjorna i Malmö och knappt om tiden till deras match.
Tröjorna dök upp lagom till matchen och då frågade killen som hämtat dessa om vi hade hittat ett antal
vattenflaskor som de glömt helgen innan och öppnade dörren bakom kiosken och där stod flaskorna!
Mycket skratt och gliringar till ledaren som gömt dessa och denna helg matchtröjorna.
Fick en pratstund med dessa två och med helt olika bakgrunder tränade de nu P 04 i Lindeborgs FF
1948.
Den äldre av dessa killar knappt 30 hade vuxit upp på Rosengård och levt ett liv i fel sällskap, men en
dag hade killen träffat sin gamle tränare i fotboll och fått frågan om att träna ett ungdomslag i Lindeborg.
Svaret var ja och helt rak sa killen att detta beslut räddade mitt liv.
Den andre killen drygt 20 år hade kommit till Sverige med sina föräldrar som flytt skräckväldet i Irak
under Sadam Huseins tid.
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Fick naturligtvis även en pratstund med föräldrarna med bra svenska och mamman otroligt stolt över sin
son som satt längre bort vid ett bord vid kiosken.
Mamman bad mig gå bort till honom och fråga vad han läste?
Killen tog ut sin öronsnäcka och på min fråga berättade han att han pluggade till läkare i Lund och var
på sin 4:e termin. Underbart att höra! Spets i alla ämnen på gymnasiet!
Lindeborgs FF 1948 bildades 2014 och då var klubbnamnet Eriksfält FF!
Klockan 18.00 hade Södra Sandby IF besegrats i finalen med 1-0 och lika kaxiga som andra killar från
Malmö berättade killarna att detta var målet med att delta i Romelecupen.
I november månad hade laget vunnit Olympic Cup och i finalen mötte de sina kompisar från samma
förening!
Sen skildes vi med glada tillrop och kramar till alla och det sista undertecknad hörde vi kommer tillbaka
nästa år!
Plötsligt kom "Adolf" och påstod att undertecknad skulle vara tävlingsledare (ingick inte i mina planer
haha).
Hade då en nylagad kopp kaffe i handen med ny bulle och en något sträv Camilla M en kommentar att
även en tävlingsledare hjälper till med städningen och plötsligt hade undertecknad en kvast i handen!
Ja med stor sannolikhet den bästa och trevligaste Romelecup undertecknad upplevt. En fantastisk
sammanhållning, proffsigt utförd turnering inga vakanta platser alla 371 matcherna spelade. Spel i 80
timmar.
Ett ekonomiskt resultat som blir cupens bästa! Ej klart förrän i mars månad dock.
Något negativt?
Lite incidenter på läktaren som vi kunde ha sluppit, stöld av dyr jacka i omklädningsrummet är alltid
tråkigt att få höra.
En försenad prisutdelning till sist på drygt en halv timme var ej bra men aldrig upplevt av 32 matcher
denna söndag gick 10 matcher till "sudden" och långa sådana.
Till sist vill undertecknad tacka först och främst Jessica Gustafsson som fixat lag hit med kort varsel och
med många välformulerade mail till en del besvikna ledare.
Tack Jessica!
Nils-Åke som lite i bakgrunden fixat till alla ändringar i spelprogrammet. Tack för detta Nils-Åke!
Jessica och Roger Sjöstedt som båda bott i hallen. Ansvarat för 20 prisutdelningar och Roger med all
teknik också. Tack Jessica och Roger!
Camilla Munthe för allt jobb du lagt på u-domare, tävlingsledare mm. Tack Camilla!
Håkan Persson samt Hasse Karlsson ansvar för domartillsättning och även dömt själva. Tack Hasse
och Håkan!
En grupp av tjejer som undertecknad döpt till tjejmaffian där någon i denna grupp alltid funnits på plats
under alla timmar serveringen varit öppen.
Stöttning till många nya föräldrar, kokt pasta gjort olika sallader och naturligtvis bidraget till den ökande
försäljningen.
Tack Åsa Andersson, Anneli Gibbs, Jessica Gustafsson, Ann Hemmensjö, Sofia Lloyd samt
Anna Wendel.
Skulle undertecknad glömt någon så ber undertecknad om ursäkt.
Till sist tack alla ledare/tränare i olika funktionärs roller och alla föräldrar ingen nämnd ingen glömd.
Tack än en gång alla som bidrog till att även Romelecupen 2019 blev en succé!
Nu gör veckobrevet ett uppehåll på ett par veckor och massor av VAIF:are drar till fjällen, Österrike och
säkert andra länder.
Själv stannar pensionären hemma och passar hundar och katter åt en mängd VAIF:are när ni nu lämnar
Veberöd! PENSIONEN RÄCKER EJ TILL!
Ring ej undertecknad om hjälp är fullbokad och klarar ej ens en fågel att passa!
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Ha en skön sportlovsvecka alla och kom hem utan brutna ben och armar!
På fredag 15/2 spelar Herrar A mot FC Staffanstorp United och sen ingen match på Svalebo förrän 2
mars.
Hälsar Staffan
Lite texter från lagen som spelat i helgen.
P 03 med Stefans text.
P 03 spelade semifinal mot Södra Sandby. Tyvärr fick vi inte igång spelet som vi ville. Det blev en jämn
match men där SSIF stod som slutsegrare. Direkt efter denna semifinal så spelade i princip samma
gäng nästa semifinal i 02 klassen. Här hade vi inte ngn större chans mot ett taggat Wollsjö AIF.
I P 03 matchen om 3:e pris fick vi igång spelet ganska bra och kunde vinna mot Lövestad/Wollsjö.AIF I
matchen mot Sjöbo (P02) förlorade vi efter en kortare förlängning.
Stort tack till alla våra spelare som gjort en bra turnering.
Vill också berömma alla som varit med att göra Romelecupen möjlig. Fantastiskt att se så många ledare
och frivilliga som ställer upp för föreningen. Ni gör ett kanonjobb!
F 04 och Jennys rader.
Då var det F 04 tur att spela Romelecupen. Vi hade 2 lag med, och redan på förhand visste vi att det
fanns tre lag i varje grupp som är duktiga på Futsal. Grupp A blev det förlust mot Fortuna, knapp förlust
mot Klågerups GoIF efter slarv i slutminuterna som kostade oss en semifinal, sedan avslutade vi med
en storvinst mot Rydsgård/ Skivarp.
Grupp B blev det förlust mot Dösjöbro IF som följdes av vinst mot Rydsgård/ Skivarp och Lunds BK.
Andra plats i gruppen och semifinal mot Fortuna!
Hela lördagen visar spelarna en väldigt bra lagkänsla och man jobbar för varandra. Vi får sena återbud
och fyller upp i båda lagen med tjejer födda 05 som tar sig an utmaningen på bästa sätt.
Söndagen startar med semifinal för F 05 mot Klågerups GoIF g tyvärr förlust och även förlust mot Linero
IF i bronsmatchen. F 04 tyvärr förlust mot Fortuna och sedan Klågerups GoIF i bronsmatchen.
Vi kommer inte riktigt igång i vårt spel på söndagen, tjejerna är nervösa och inte riktigt på topp efter
massa sjukdom i laget.
Men efter förutsättningarna som vi hade är vi stolta och glada över att få med två lag till finaldagen. Nya
tag 2020!!!
P 04 och Henriks text.
Vilken härlig stämning på fullsatta läktare! I semifinalen mötte vi tufft motstånd i Lindeborgs FF 1948,
som vunnit sin grupp. Ett bollskickligt lag med mycket rörelse. Killarna är stundtals lite för passiva och
stillastående men kommer alltmer in i matchen. I slutskedet kvitterar vi och matchen går till förlängning.
Där avgör Lindeborg i andra förlängningen. Även matchen om 3:e pris blir jämn. Så jämn att det går till
förlängning i spel 2-mot-2 + MV. Där avgör Lilla Torg via en omställning. Stort tack till P 05 killarna som
var med i laget!
F 06/07 och Henriks rader
Vi ställde upp i klassen F 06 med två lag. Lag vit och lag svart. Förutsättningarna att gå vidare till
semifinal var gruppsegrare i grupp A, B och C samt bästa tvåan. Först ut var lag vit och motståndarna
var Löberöds IF. Nervösa tjejer som inte riktigt hittade spelet och matchen slutade med förlust, 1-0.
Därefter var det lag svart att inta planen och där väntade FC Staffanstorp. Tjejerna var inte riktigt på
tårna och släppte in 1-0 efter bara några sekunder. Matchen slutade även här med förlust, 3-1. Det var
en tuff inledning på cupen men tjejerna laddade om och fokuserade på de resterande matcherna. Det
såg svårt ut att gå vidare och det hängde på de andra lagens resultat. Tjejerna gjorde sitt och vann de
resterande matcherna. Det slutade med att båda lagen stod som gruppsegrare i grupp A och C. Dock
bjöd lag svart publiken på en riktig rysare i sista matchen. De behövde vinna sista matchen för att gå
vidare. Det var högt tempo och många farliga chanser. Klockan rullade neråt och den yngre publiken
började räkna neråt då det återstod 10 sekunder. Då kliver #22 fram och drar till ett skott som går rakt i
mål när det är en sekund kvar av matchen. Glädjen på plan men även i publiken var på max.
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Dagen efter var det dags för finaldagen! Lag vit inledde semifinalen mot Borgeby FK. Matchen slutade
1-0 till lag vit. Direkt efter mötte lag svart bästa tvåan som blev FC Staffanstorp. Tjejerna tänkte inte
förlora denna match med 3-1 som dagen innan. Det var en mycket tuff match som efter full tid stod 0-0.
Det krävdes 10 minuters förlängning innan FC Staffanstorp lyckades göra 1-0. Tjejerna hade haft
många chanser men denna dag räddade Staffanstorps målvakt allt. Nu gällde det att fokusera om och
kämpa för tredjeplatsen och det gick vägen. 1-0 mot Borgeby FK. Nu väntade finalen för lag vit mot FC
Staffanstorp. Även denna match var tuff och slutade med 0-0 efter full tid. Först 2 min spel 4 mot 4. Där
efter 2 min 3 mot 3. Fortfarande inget mål. Sedan spelades 2 mot 2. Tjejerna kämpade och slet och till
sist kommer #10 fri och placerar in 1-0. Glädjen var totalt! Ett guld och ett brons till F 06/07!
P04
I måndags kväll mötte vi Södra Sandby IF i första träningsmatchen för året. Vi har ny huvudtränare
sedan årsskiftet i form av Thomas Jalderus (Jalle). Vi har även 3 nya spelare från Dalby och 2 st som
börjat spela fotboll igen efter några års uppehåll. Alltså ny tränare, nya spelare, nya rutiner och nya
positioner för många spelare. Syftet med matchen var att alla skulle få mycket speltid och Jalle skulle få
möjlighet att se killarna i match. Matchen blev som alltid mot S Sandby jämn. Sandby hade mer boll och
gör det bra men skapar inte fler chanser än VAIF. Killarna följer mycket av de instruktioner som getts
innan match men funderade så klart också mycket kring hur de skulle agera i sina nya roller. Alla visade
att de tagit till sig av informationen innan och under match och försökte verkligen göra det som vi pratat
om! (resultat 0-1)
P 11 och Jessicas text.
Äntligen var det vår tur att gå in i hallen och spela i Romelecupen.
Killarna var laddade och förväntansfulla.
Vi började på morgonen med lag Vit. Match 1 spelade vi mot Kvarnby. Det var nervösa killar som gick
in i hallen, lite osäkra på sina positioner men fick till bra passningar och skott. I denna första match
slutade det oavgjort. Andra matchen stod Lunds BOIS som motståndare, denna matchen startade
killarna riktigt bra. De hjälpte varandra med positionerna och fick till ett fint spel med många passningar.
Det var kul att lyssna på dem för dem pratade med varann hela tiden.
Även denna match blev det oavgjord.
Sista matchen för lag vit blev mot Kävlinge. Denna matchen var killarna riktigt taggade och spelade
jättebra. Många fina skott. Sista matchen blev vinst.
Lag svart började spela vid lunch. Utvilade killar som var spelsugna och längtade efter att få komma ut
på plan. Första matchen stod Husie IF som motståndare . Även detta lag var det nervöst med lite rörigt
med positionerna. Så det blev lite snack med killarna efter matchen. Andra matchen stod Wollsjö AIF
som motståndare. Våra killar spelade mycket bättre, det var stor skillnad från första matchen. Riktigt fint
spel och mycket rörelse på killarna. Vinst blev det i denna matchen. Sista matchen stod Hardeberga BK
som motståndare. Lite tuffare match för killarna. Dem kämpade på bra i sista matchen som blev förlust.
En rolig hemma cup för våra killar gör en sådan utveckling, man är mer än stolt över dem.
Träningsmatcher.
'VAIF P 09- Malmö FF P 09 med Jespers text.
Skulle på förhand bli en bra och jämn match trodde man. Men MFF är alltid MFF. Storebror big time,
Började tufft med typ 0-6 på 10 minuter! Hade för mycket respekt för deras klubbmärke men Grabbarna
reste sig på 10 och fick in två mål i första perioden. 2-6 och en välbehövlig paus.
Andra började bra 3-6 efter Nytt spelsystem som någon tyckte grabbarna skulle testa, och ta mig tusan
så verkade det fungera bra för att vara första matchen och mot självaste MFF. Måste vara en dåre eller
ett geni som gör det i en sådan match. 😬 sen fick ändå Malmö upp ångan, slutresultat 4-11 dock så i
andra och tredje var det relativt jämt mellan oss.
En mycket välspelad och lärorik match för våra killar. Det var stundtals en fröjd att se MFF spela, vilken
rörelse. Det är kanon nyttigt att man får sådan här matcher. Både för laget och Veberöd som by, det
stärker vårt varumärke.
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