Staffans sammanfattning vecka 20

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
En stor Cup helg är över i Skåne och för en mer eller mindre bragd stod vårt P 10 lag för.
Födda 08 tränas av Jim Gustafsson med hjälp av Anders AP Persson samt ständig sekreterare i
Jessica Gustafsson.
128 lag på plats, 8 allsvenska klubbar flera lag från Danmark tog sig våra killar sig an gruppspelet i
torsdags 28 grupper och vinnarna till slutspel 2 på fredagen. 28 vinnare i nya grupper för att till sist kora
8 nya gruppsegrare som på lördag spelade i 2 grupper och vardera 2 matcher för att ingen slutsegrare
skulle koras.
När krutröken lagt sig i Höllviken fanns det 4 lag till slut som var obesegrade dvs. inga förluster och just
det ett av dessa 4 lag var VEBERÖDS AIF!
Hela föreningen reser på sig och unisont hyllar vi dessa killar med teamet runt laget och trötta killar som
på lördagkväll lämnade Höllviken med att vunnit de 6 första matcherna och i sista slutspelet spelat två
mycket tuffa matcher som båda slutade 1-1.
Här finns ämnen till att bli stora fotbollsspelare men några år innan vi ser dessa killar i A-laget haha!
FC Trelleborg vinner sina samtliga 8 matcher och tuffa matcher i serien där vi möter
FC Trelleborg.
Haninge 7 vinster och 1 oavgjord. 1-1 mot Veberöds AIF.
MFF samt Veberöds AIF som båda vinner 6 matcher och 2 oavgjorda.
MFF som även de spelar i samma A-serie som Veberöds AIF samt FC Trelleborg.
Rätt tuff serie med andra ord med 3 obesegrade lag i en turnering med 128 lag.
Hälsar Staffan. Hörs på fredag.
Summering av cupspel i helgen som gick kanske inte alla, men de flesta dock.
Tjejcupen i Staffanstorp.
F 16 med Peters text.
Vi spelade tjejcupen i helgen på Staffansvallen i Staffanstorp. Känns som det var länge sedan vi
spelade 7 mannafotboll. Vinner 2 matcher (1-0 vinst mot Lilla Torg och 2-1 vinst mot Staffanstorp).
Förlorar mot Södra Sandby IF med 4-0 och mot Uppåkra IF med 2-0.
Vi hamnar i B slutspel.
Vi tar oss till semifinal där vi får möta Vinslövs IF det står 0-0 efter full tid. Tyvärr förlorar vi med 3-2 på
straffar. Aldrig roligt med straffar, antingen är man hjälte eller syndabock.
Märktes att det var länge sedan tjejerna spelade 7 manna fotboll.
Får se detta som bra träningspass i värmen.
F 06 samt F 07 i spel och Henriks text.
Under helgen har laget spelat Tjejcupen i Staffanstorp. Det är en cup vi har varit med i under flera år
och återkommer gärna! I fredags var det dags för 06:orna att spela. Motståndet var Staffanstorp, Wä IF,
LB07 och BK Höllviken. På söndagen var det 07:ornas tur att kämpa mot Ängelholms FF, Borgeby,
Eskilsminne IF och Astrio. I enlighet med de nya spelformerna spelade 07:orna på en liten 7-manna
plan. Båda dagarna bjöd på bra fotboll, kämpaglöd och härlig laganda och vi åker hem till Veberöd igen
obesegrade!
F 09 med Mårtens text.
En fantastisk cup i Staffanstorp avklarad.
Det spelades 4 matcher ganska komprimerat.
Nytt för oss var att spela på plan omgärdad av sarg.
Detta innebar ett betydligt högre tempo än vad vi är vana vid!
Sarg i kombination med konstgräsunderlag innebar att tjejerna fick slita ordentligt och det var trötta men
glada spelare som mottog medaljer framåt 1430.
2 vinster 1 oavgjord samt en förlust summerar dagen.
Ett trevligt arrangemang som vi varmt kan rekommendera andra tjejlag.
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Halör Cup och Jims text.
Halör Cup, P08
Då var det äntligen dags för Halör cup, Nordens största cup för 10-åringar.
Totalt deltog 128 lag fördelade på 32 grupper. Här var det tydligt att arrangören placerade ut de stora
klubbarna från Norden så man fick möjlighet att mäta sina krafter även mot dem. Cupen är uppbyggd att
efter första gruppspelsdagen hamnar gruppettorna i en ny lottning, de som blev 2:a i sin grupp i en
lottning osv, vilket ger jämnare matcher till den andra dagen. På tredje dagen har man sedan samma
system, dvs. om man vinner första dagens grupp och sedan vinner andra dagens grupp är man nere på
8 lag i toppen. Vann man första dagen och kommer 2:a andra dagen spelar man om plats 9-16 osv.
Vi kom med ett lag och fick Helsingborgs IF, IFK Klagshamn och Vellinge IF. En mycket svår grupp då
vi inte vet var HIF står, men Vellinge IF var det enda lag vi förlorade mot i A serien 2017, och IFK
Klagshamn är också duktiga och det brukar vara jämna matcher.
Dag 1:
Vellinge IF i första matchen och en mycket jämn tillställning. Det står 0-0 när det återstår 2 min av
matchen och här känner vi lite att de börjar ta över. Men ett duktigt försvar och snabba omställningar
gör att vi får en kontring i slutet och får till ett skott som går rakt upp i krysset och stor glädje bland
grabbarna. Vi håller ut sista minuten och börjar turneringen på absolut bästa sätt.
I andra matchen väntade HIF som vann över IFK Klagshamn så en tidig gruppfinal. Här gör vi nog en av
de bästa matcherna i cupen. Vår trygga defensiv och snabba omställningar gjorde att vi i stort sätt kör
över HIF och vinner med 4-0.
Sista matchen väntade IFK Klagshamn som förlorat de 2 första matcherna. Grabbarna visste
förutsättningarna, förlust och HIF eller Vellinge IF vinner så blir det målskillnad om gruppsegern. Efter 8
timmar på plats trodde vi ledare att de var lite slitna men de växlade upp och krossade IFK Klagshamn
med 6-0. Vi vinner gruppen och inför dag 2 ska vi omlottas mot andra gruppettor.
Dag 2:
Vi visste att vi skulle få gruppettor från grupp 26-28, då vi själva låg i grupp 25. Här trodde vi
Brommapojkarna, Hammarby IF, Djurgården FF skulle ta sig vidare men det visade sig IF Lödde,
Husie IF och ett danskt lag som heter Hekla vann deras respektive grupper. Överlag kände man väl lite
att många av de stora klubbarna inte var så bra som man på förhand trott. Även lag som Mjällby, Gais,
Halmstad BK, Öster IF och Kalmar FF tog sig inte vidare till A-lottning.
Första matchen fick vi Hekla och som med alla danska lag är de väldigt bollskickliga. Vi står upp bra
och vinner matchen med 1-0. I den andra matchen får vi IF Lödde som vann mot Husie IF, så även här
en spännande match för slutställningen. Här är vi överlägsna i början men det är IF Lödde som tar
ledningen på en kontring. Stark moral och vinnarskallar gör att vi kan vända matchen till vinst 2-1.
Sista matchen mot Husie IF vinner vi med 5-1 efter en väldigt stabil insats. Totalt efter 2 dagar har vi 6
vinster med 19-2 i målskillnad.
Dag 3:
Nu lottas vi mot 7 andra lag som vunnit deras grupper över 2 dagar. De som är kvar är Tårnby (Danskt
lag), Kulladals FF, MFF, Vasastan, FC Trelleborg, Haninge, FA 2000 (danskt akademi lag) och
Veberöds AIF.
Då ingen slutsegrare får koras så får man 2 matcher sista dagen. Vi får Haninge i den första matchen
vilket blir den tuffaste matchen i cupen. Vi kämpar oss till 1-0 tidigt och därefter håller vi ställningen i
nästan hela matchen, men i sista minuten får de en straff som de förvaltar och matchen slutar 1-1. Till
den andra matchen får vi FA 2000 som spelar en mycket fin teknisk fotboll. Här känner vi att vi är det
bästa laget och gör rättvist 1-0. Men vi orkar inte riktigt hålla emot dem och de får in ett mål och även
den här matchen slutar 1-1.
Summering blir att av de 8 lagen gick FC Trelleborg bäst med 8 vinster, MFF fick 7 vinster och en
oavgjord, Haninge och VAIF kom i mål med 6 vinster och 2 oavgjorda. De andra 4 lagen förlorade minst
1 match. Ett helt fantastiskt resultat som vi inte kunde drömma om innan. Intressant är att Skånelagen
gör det väldigt bra och det känns än mer stimulerande att känna till att de serier vi spelar i normalt håller
väldigt hög nivå i jämförelse med resterande del av Sverige.
Slutord: En fantastisk upplevelse att få vara del av, grabbarna gjorde något oförglömligt som vi alltid
kommer ta med oss.
Nu ser vi fram emot nästa match
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