Staffans sammanfattning vecka 10

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
En vecka sedan vi hördes av och också en vecka med en mängd snö som undertecknad inte sett
och fått på de sista 10 åren.
Mätning fredagsmorgon och 47 centimeters djup och med vänliga människor i närheten plogades
undertecknad ut till stora vägen. Tack för hjälpen Lars!
Ett halvt dussin matcher i helgen som gick och allt inställt och nu 3 DM matcher för P 14 samt P 16 som
måste spelas senast 18 mars.
Aktivitetskalender fylls på med matcher, men också matcher som ej blir av och matcher som flyttas.
Lite rörigt, men kolla i aktivitetskalendern som uppdateras i princip varje dag.
Preliminärt spelschema för samtliga u-serier "rullas" nu ut på Skånebolls hemsida sen 1 timme tillbaka
och de flesta serierna kan ni läsa redan nu.
Ser redan nu hur u-serier utökats och antal lag mellan 10 till 12 i flera fall.
P 06 i en spännande serie med bland annat MFF samt Landskrona BOIS. BOIS kan inte undertecknad
överhuvudtaget komma ihåg att ett VAIF lag mött på många år?
Premiär match för P 08 och MFF väntar på Svalebo.
P 06, P 07 samt P 08 alla i Svår serie och MFF väntar för alla tre lagen.
Än en gång får föreningen ett kvitto på bra arrangemang i IF Löddes knatteserie när samtliga
föreningens åldersklasser som deltar i IF Löddes knatteserie erbjuds en hemmaomgång på
Romelevallen redan i vår.
Domarutbildning.
Undertecknad i kontakt med Håkan Persson under tisdagen och nu 6 utbildare i Skåne och upptagna
alla vardagar till seriestart. Inte lättare i heller då våra mest rutinerade u-domare som ska döma 9 och
11 manna fotboll "tvingas" att även gå kursen för 5 och 7 manna för att få döma dessa matcher.
Datum kommer strax men preliminärt 4 april för 5 och 7 manna fotboll.
Ansvarig för föreningens domare måste närvara hela kvällen och kursen i år 3 timmar lång.
Ställer frågan till Camilla och Hasse om ni har möjlighet att närvara den 4 april eller att ni tar
varsin kväll?
Kommer snart tillbaka med förslag på utbildningskväll för 9 och 11 manna fotboll.
Allt ökas på nu för varje vecka och läser att klubbstugan är bokad 12 kvällar den närmsta månaden med
kurser, föräldramöte mm.
Romelecupen 2018.
Avslutad sen en månad tillbaka och nu börjar ett slutresultat ekonomiskt växa fram för årets cup.
Ett fantastiskt resultat som slår alla undertecknads år i Romelecupen som är ca 25 år tillbaka.
Styrelsen gillar ej att undertecknad redovisar siffror i veckobrevet utan nöjer mig med att tacka alla som
bidrog till en sportslig som ekonomisk framgång för årets Romelecup och föreningens "flaggskepp"
seglar vidare inför 2019 som ska bli minst lika bra.
Tack alla som bidrog till detta i år!

1 av 2

Knatte.
Då har Jessica Sjöstedt med dotter delat ut årets knatteinbjudan till alla Förskolor i Veberöd förutom
Idalaskolan, sjukdom har försenat utdelningen där.
Snart har alla dock fått denna inbjudan och alla välkomna till knattestarten lör. 7 april kl. 09.30-11.00.
Romelevallen som gäller.
I år åldersklasserna;
Flickor och pojkar födda 11, 12, 13 samt Boll och Lek födda 14.
Summering av årets sista inomhuscuper tror undertecknad.
Henrik Boman och P 04 och dessa rader.
Sparbanken Skåne Cup
Vi ställde upp med 2 lag i denna cup, som spelades i fredags kväll. 2 lag hade dragit sig ur pga. snön,
så det blev 2 grupper istället för 3. Vi blandade spelmässigt mycket bra matcher med lite sämre där det
blev mer fysiskt spel. Resultatmässigt var vi med i kampen om slutspel in i det allra sista men föll på
målsnöret. Nästan alla matcher i cupen var jämna vilket gjorde det spännande. Därmed har vi avslutat
årets inomhussäsong.
DM match VAIF – Kulldals FF
Pga. av snötäckt plan blev denna match uppskjuten. Matchen kommer att spelas på fre. 9 mars istället,
och därmed har vi 2 DM matcher den kommande helgen. Blir en tuff och härlig utmaning där 2 lag från
Skåneserien väntar. Lagom motstånd i årets första matcher i 11-manna 😉
Rickard Saltin och P 06 med denna text.
P 06 åkte till Sparbanken Skåne Cup i Sjöbo med två jämna lag. Då Fotbollsförbundet gjort sitt bästa för
att förstöra glädjen i cuperna, anmälde vi oss i en åldersklass högre (P 05) för att ha chansen att gå
vidare. Då vi hade lite folk borta lånade vi in två -05:or till varje lag som skötte sig väldigt bra. Båda
lagen började skakigt för att sedan spela upp sig väldigt, vilket resulterade i gruppsegrar för båda lagen
och semifinal. Väl där åkte tyvärr det ena laget ut med 0-1 mot Gärsnäs AIS medan vårt andra lag tog
sig till final med samma siffror. I finalen hade vi övertag men lyckades inte riktigt avgöra och matchen
gick till förlängning efter resultatet 1-1.
Avgörandet kom först efter ca 15 minuters övertid då vi till slut avgjorde på en kontring med vilt
segerjubel till följd.
Hälsn. Staffan
PS! Veckans enda rapport för i morgon får 2,4 miljoner personer sin deklaration digitalt om ni anmält er
till Myndighetsbrevlådan och pengar tillbaka den 20 mars.
Stöd till Skatteupplysningen väntar nu i 2 dagar på heltid. Ring inte hemmet haha!
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