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 Staffans sammanfattning vecka 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 19 januari och om ett dygn är Romelecupen igång igen. 
 
Citerar en känd cirkusfamilj citat "får undertecknad be om allra största tystnad och uppmärksamhet" slut 
citat och undertecknad rodnar ej, skäms inte utan skriver Romelecupen är i särklass Veberöds 
AIF:s starkaste varumärke. 
 
Till detta bidrar alla vi funktionärer, föräldrar under 4 veckohelger genom att ta emot ett par tusen 
spelare, ledare, tränare och föräldrar. Vi ska som alltid ta emot dessa "gäster" med ett leende och ge all 
service vi kan för att de ska trivas under dagen och att de kommer tillbaka nästa år. 
 
Vad gör att Romelecupen står emot även denna höst/vinter och att antal lag 200 och endast en 
minskning med 8 lag? 
 
1. Prisceremoni för alla de yngsta åldersklasserna. På ett ungefär 17 prisceremonier i dessa 
åldersklasser. 
Ett stort jobb som kräver sin bemanning, men måste framhålla familjen Sjöstedt, Jessica och Roger 
som har ansvaret för prisbordet och finns på plats i princip alla dessa prisutdelningar. 
Finns ej någon arrangör som är i närheten av detta. Hör varje år om cuper där ni fått medaljer in 
slängda i omklädningsrum innan första match är spelad mm. 
 
Har skrivit tidigare genom åren, ställ dig vid ingång/utgång för alla spelare och ledare på väg till och ut 
efter dessa festliga utdelningar med musik och tal och ni kan "slicka" i er allt beröm som vara hela 
säsongen. 
Naturligtvis när en ledare i P 08 från Eslövs BK tackar för detta kommer personen ifråga att hemma i 
klubben förmedla dessa intryck till ledaren för P 09. Från mun till mun och den största reklam vår cup 
kan få. 
 
2. Serveringen med det breda sortiment som ökats för varje år. Vi är några som kommer ihåg hur det 
såg ut för ett antal år sedan trångt och besvärligt, nu bra ytor rent omkring och en positiv anda från våra 
föräldrar hela tiden. Ny ansvarig för inköpen i år i Åsa Andersson som är granne till undertecknad ute i 
Hemmestorp, nästan så att vi kan vinka till varandra.  
 
Föreningen tackar Karin Nilsson som ansvarat för denna arbetsuppgift under många år med 
bravur. 
 
3. Stämningen på läktaren i princip alltid mycket publik här under dessa helger. 
 
4. Bra och rymliga lokaler.  
 
5. Duktiga domare. 

Romelecupen har och kommer att få svårt att locka hit lag i de äldre åldersklasserna som alla andra 
arrangörer. Tävlingsklasserna i år P 02, P 03, P 04, P 05, F 04 samt F 05.  

140 lag i serielöst och 60 lag i tävlingsklasser.  
 
5 åldersklasser i tävling med 8 lag och P 05 som sticker ut med 20 lag anmälda och även 
kvartsfinalspel. 
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Första helgen ser vi 10 lag från Veberöds AIF i spel av 36 anmälda lag från vår förening. Först ut F 09, 
F 06, F 04 och lördagens sista pass P 02. Tävlingsklasser F 04 samt P 02. 
Söndag 2 lag i P 09 och denna åldersklass hela dagen.  
 
De äldre tjejklasserna har i princip blivit inställda i de flesta inomhuscuperna denna säsong, tyvärr. 
Höstens/vinterns stora förlorare är seniorcuper med Futsal, ett par sådana inställda.  
 
Skånecupen och MFF som arrangör ökat antal lag, men skrev för en vecka sedan 4 planer runt omkring 
Malmö och 7 mannaspel på konstgräs som står för all ökning.  
 
Finalspelet inne i Baltiska hallen med 4 finaler i tävlingsklass och övriga 8 matcher i form av 
uppvisningsmatcher blev ingen hit utan glest på läktaren.  
 
Final i Kombihallen dagen innan, men alldeles för trångt och kritik för "taskiga" förhållanden för publik 
och även spelare/ledare. 
MFF kommer att "lobba" för yngre åldersklasser i 7 manna ända ner till 12 åringar 2018.  
Vi får se hur detta går? 
 
Slutsummering andas inte bara i banor på att ta bort alla prisutdelningar för skulle detta få gro i 
föreningen ser vi också slutet på Romelecupen, sanna mina ord. 
 
Nu kör vi och alla upp på "tå" för att välkomna alla lag till Veberöd när vi når 11 februari ska varumärket 
vara minst lika starkt som innan cupen startade och gärna lite större också. 
 
Nya Nationella Spelformer. 
Ett intressant möte med Skåneboll i Baltiska hallen på onsdag och undertecknad och Niklas Wendel på 
plats. En summering kommer från oss på något sätt direkt. 
 
Träningsmatcher. 
Fylls på hela tiden och några lag som är längre framme med sin planering än andra. 
Föreslår att ni försöker via undertecknad boka upp match redan nu och skriv motstånd lag X och sedan 
hitta motståndare för risken är att ni annars får spela borta hela försäsongen. 
Se vaif.se där ligger alla bokade matcher fram till seriestart. 
 
Seniortruppen. 
Start i lördags med lite tävlingar i olika lag och allt skedde på Romelevallen inne som ute. 
Läs Coachen under Herrar A med bra text och utförlig redovisning av denna uppstart. 
 
Undertecknad ställde frågan till lagkaptenen Kristoffer Lindfors om denna dag? 
Årets första träning var en väldigt bra uppstart med välplanerade övningar som innehöll både en löp del 
samt en styrkedel. Hela laget var på plats förutom Matte som är tillbaka från semester på onsdag kväll 
och tränar torsdag. God mat och genomgång uppe i klubbstugan efteråt. Träning tisdag och torsdag i 
veckan samt cup i Skurup på fredag. Skönt att säsongen är igång! 
 
Truppen är så gott som satt, eventuellt finns en lucka öppen i dagens läge. Känns väldigt bra med 
Daniel, organiserat, genomtänkt och hög kvalité.  
 
Ställde även en fråga till Stefan Persson som var en av tre styrelsepersonen som var på plats denna 
lördag. 
Johnny, Jesper och jag (Stefan) var med på A-lagets upptaktsträff för att visa vem vi är och vad vi 
pysslar med men även för att informera spelarna om föreningen och att vi gärna ser att de försöker 
involvera sina arbetsgivare som sponsorer i föreningen. 
Danne hade önskemål om att styrelsen skulle vara på plats. En bra idé från Dannes sida.  
Vi har börjat med att ngn från styrelsen ska vara med på ungdomslagens föräldramöten för att 
tydliggöra föreningens policy och tänk samt att vi visar att vi finns. 
 
Damlaget i Södra Sandby IF får plötsligt en chans till division 1 spel redan i år när Kullabygdens FF 
lämnar in och en plats öppnar sig och Södra Sandby IF överlägset bäst i seedning i hela Sverige med 
tappade 5 poäng (alla mot Dösjöbro IF).  
Laget är absolut värd denna chans efter att varit med i toppen flera år, men likväl ej nått kvalchansen. 
 
Synd dock att Matilda Ovenberger redan skrivit på för Skurups AIF nu i samma serie.  Förra årets 
skyttedrottning i serien med hela 33 mål. 
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Andra Sandby laget som fått en extra chans till serieuppflyttning förra hösten var det Herrlaget som fick 
denna möjlighet. 
 
 
MFF och matchvärdar. 
I dag nåddes undertecknad av detta besked. 
 
Måndag 9 april 19.00: 
Malmö FF – AIK 

V Ingelstad IS, Veberöds AIF, Staffanstorp 
United FC och Anderslövs Boik 

 
Kanonmatch och ett fullt Stadion och MFF:s premiärmatch hemma denna säsong. 
Ber alla ledare för F 10 och P 10 att sätta ett kryss i era kalendrar. Ett minne för livet för era tjejer och 
killar. 
Återkommer med mer info snarast. 
 
Referat från P 09 och Jesper. 
Först vill P09 tack för de fina orden i ditt föra mail. Killarna tackar ödmjukast.  
 
Idag var det dagen D, en dag som killarna hade sätt fram emot att få spela på finaldagen mot Husie IF. 
Vi möttes upp i baltiskahallen en bra stund innan. Vi tränare tog emot killarna, man såg på killarnas 
ögon att de hade käkat taggtråd till frukost.  
 
Vi fick låna uppvärmningshallen och det var full fokus från killarna.  
 
Nu var det snart dags för match och vi samlades nere i spelargången för gemensam inmarsch till ner 
släkt arena, hög musik och massor med blinkade ljus. Man kunde nästan höra killarnas höga puls när 
dom stegade in på arena till folkets jubel!  
 
Domaren blåste igång matchen och VAIF satte fullfart från första sekund. Efter 2 min tog vi ledningen 
efter fint anfall. VAIF fortsatte sitt fina spel med höga press. Stundtals blir vi ordentligt pressade men vi 
klarade ut situationerna med ett härligt passningsspel samt våga i att hålla i bollen. 5 min in i matchen 
ökade vi på till 2-0. Husie började tappa humöret och började stundtals spela riktigt fult. Killarna visade 
upp en högmoral och fokuserade på sitt spel och det belönades med ett återigen ett vackert anfall och 
3-0 till VAIF.  
 
Husie IF kunde till slut i slutsekunderna reducera till 3-1.  
 
Hörs igen i veckan som kommer! 
 
Hälsar Staffan 
 
PS! Alla till Svalebohallen i helgen! 
     
  
 


