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 Staffans veckorpport vecka  02 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 11 januari och om 8 dagar startar ROMELECUPEN 2019. 
Vi börjar redan denna helg med att gå upp på tå vid uppstigning på morgonen och detta med upp på tå 
gäller fram till den 10 februari på finaldagen sen kan ni gå på hälarna igen haha! 
Har skrivit detta många, många gånger och kommer att skriva detta många gånger till förhoppningsvis.  
Veberöds AIF:s starkaste varumärke i särklass! 
 
Varför undrar någon? 

1. Prisutdelningar. Ska genomföras 20 sådana. Rekord! Tack Jessica och Roger för detta 
fantastiska arbete. Jessica har meddelat att de missar en sådan. Var är världen på väg? Läs ett 
rått skämt. 

2. Serveringen. I underbara lokaler är utbudet idag i särklass i alla inomhuscuper. Ett sortiment 
som breddas för varje år och smakfullt rakt igenom. 

3. Bra lokaler allt från hallen och dess utrymme, snyggt och rent med andra ord. 
4. Vi håller i princip alltid de tider som spikats innan. 
5. Försöker alltid att ej ha vakanser när cupen startar. I dag 2 vakanser I F 04 I "svallvågorna" 

efter "Julleaffären". 
6. Mycket bra domare rakt över alla åldersklasser. 

222 lag till spel och nytt rekord i antal lag anmälda efter vi slutade spela om fredagar för 4 år sedan. 
371 matcher ska spelas jämfört med 2018 och 325 matcher.  46 matcher fler i år.  
Första helgen spelar vi 3 timmar mer än första helgen 2018 och P 02 i spel fram till midnatt. 
144 lag i serielöst spel + 32 lag finaldagen = 176 lag som ska delta i någon av de 20 
prisutdelningarna. D.v.s. 80 % av alla deltagande lag 222, där är Romelecupen unik! Låt det vara 
så i all framtid! 
Ja en spännande månad vi har framför oss. 
Ett bra sätt att lära känna fler ledare/tränare i föreningen över en kopp kaffe och förra årets succé bullar, 
satan vad de var goda! 
 
Var inne 3 timmar och såg några finaler i Skånecupen i Kombihallen. Förstår Per Ågren 
tävlingsansvarig för Skånecupen som MFF arrangerar och hans oro inför finalen, trång, tråkig miljö som 
aldrig kommer att bli trevlig att vistas i, tyvärr. 
 
2018 års finalspel i fullständigt kaos när föräldrar ej kom in till sina barns finalspel i överfyllda lokaler. 
Skånecupen har annars vänt på antal anmälda lag och i år tillbaka på fina siffror och anmälda 500 lag 
var nere på 300 lag de senaste åren. 
 
Hela vändningen i princip 7 mannaspel på konstgräset och behövt använda 2 planer till i Malmö. 
MFF fortsätter förändra Skånecupen och om undertecknad uppfattar Per Ågren rätt upphör Futsal totalt 
2019 och alla åldersklasser upp till 7 mannaspel kommer att spelas med sarg. 
 
Spännande att få analysen när våra killar födda 08 spelat i Viffecupen i början av februari i Vellinge med 
sarg i en vanlig idrottshall som Svalebo.   
 
Väntar med spänning på en analys av Jim vad han anser om sargspel? 
 
Ungdomsfotboll.  
Undertecknad ser nu ljuset i tunneln på ett helt annat sätt än de senaste åren och för första gången på 
flera år ett U-lag i föreningen, därtill 1 P 15 lag, 2 P 14 lag i 9 manna spel och nu också P 13 i 9 
manna spel! 
Endast P 16 samt P 15 som får spela 11 manna fotboll. 
Ber att få komma tillbaka i nästa vecka hur tjejlagen anmäler sig 2019? 
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Från dessa trupper ska här bli så pass många seniorspelare att vi inom något år har fler "egna” i spelare 
i seniortruppen än på många år, 
I dag Hugo, Mateusz, August samt Axel, men föreningen vill ha fler från egna led. 
Anmälda till DM är Juniorlag, P 16 samt P14. Bra! 
 
Helgens fotboll. 
F 04/05 i spel i Harlösa spelen. Lycka till på planen Jenny och även utanför planen med att hitta 2 lag till 
Romelecupen! 
P 9 i spel mot Borstahusen utomhus i Landskrona och till sist P 03 i träningsturnering i Södra Sandby. 
 
Ha en bra helg alla och öva på upp på tå så hörs vi nästa vecka! 
 
Hälsar Staffan 
. 
 
 


