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 Staffans sammanfattning vecka 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Första helgen av fyra är avklarad och i princip flöt allt på som alltid, lite teknikstrul som alltid och ett 
kassaskåp som ej hittades, men matcher och prisutdelningar följde tidsschemat. 
Två tävlingsklasser och 1 lag i F 04 vidare till semi. Serielöst i F 09, F 06 samt P 09.  
 
Fortsätter på lördag och serielöst i P 07 på lördag samt P 08 på söndag.  
Två stora åldersklasser med 24 lag i respektive åldersklass. 
En tävlingsklass på lördagkväll och P 03 i spel. 
 
Herrar A i Nils Holgersson Cup i Skurup. 
Fredag och gruppspel samt 1/16 delsfinal och 4 segrar för det vit och svarta laget.  
Läs text som vanligt under Herrar A. 
Slutspel sön 28 januari kl. 10.00 och åttondelsfinal väntar mot Rydsgårds AIF. 
 
Träning mån, tis. samt tors. denna vecka och allt är nu i full gång och ovanligt tidig träningsmatch  
3:e helgen i Romelecupen och vi ser Janstorps AIF på Svalebo konstgräs lör. 3/2 kl. 12.30. 
Brukar oftast vara premiär ute när Romelecupen har sitt finalspel. 
 
Inbjudan informationsmöten ”Nya Nationella Spelformer. 
Onsdag 24 januari möte inne i Baltiska hallen med Skåneboll och undertecknad samt Niklas Wendel på 
plats för att få än mer information om alla nyheter inför 2018 års seriespel. 
Plusvarianter denna höst/vinter är i de allra yngsta åldersklasserna med sargspel mer effektiv speltid 
och större bollkontakt för den enskilda spelaren. 
 
Vi återkommer snabbt med en uppdatering av vad som kommer fram under kvällen, då vi nu närmar 
oss den 31 januari som är sista dag för anmälan till seriespel. 
 
Lottning till DM är nu klar och P 16 1 hemmamatch och P 14 2 hemmamatcher i gruppspel med 4 lag 
per grupp. 
 
Hörs igen på fredag hälsar Staffan 
 
Lite texter från våra lag som spelade i Romelecupen första helgen. 
 
P 02 med Stefans text. 
Vi ställde upp med två lag i P02 klassen. Laget i Grupp A bestod av 03:or, en 01:a och en 04:a. Grupp 
B bestod laget av 02:or samt en 01:a. 
Grupp A: 1:a matchen spelades mot Lunds BK, ett tekniskt skickligt lag. Vi ledde med 1-0 fram till 9-10 
minuten sedan lyckades LBK peta in 1-1 målet. Tyvärr gick luften ur killarna och LBK gjorde ytterligare 
två mål innan slutsignalen gick. 2:a matchen var mot GIF Nike. Vi höll upp spelet bra men vi kunde inte 
förvalta de målchanser vi hade. Nike vinner matchen med 2-0. I 3:e och sista matchen spelade vi mot 
Wollsjö/Lövestad. Här ändrade vi taktik och spelade mer eller mindre på att störa motståndarna med att 
ligga rätt i positionerna på planen. Detta gick riktigt bra och vi fick med oss 0-0 i matchen. 
Wollsjö/Lövestad var klart störda över vår taktik. Våra killar var givetvis nöjda att kunna stå upp mot ett 
så pass bra lag. 
Grupp B: 1:a matchen var mot Vellinge IF. De första 5-6 minuterna var riktigt bra då killarna vågade 
hålla i bollen och spela fin inomhusfotboll. Som många gånger tidigare har vi förtvivlat svårt att göra 
mål. De målchanser vi skapar resulterar tyvärr inte i ngt mål. Vellinge IF vinner med 2-0. 2:a matchen 
spelas mot Lunds SK och det blev en jämn historia där inget av lagen lyckades göra ngt mål. 3:e och 
sista matchen var mot Gärsnäs AIS. Matchen var jämn och vi skapade tillräckligt med målchanser för 
att kunna vinna matchen men lyckas inte få in bolluslingen. Istället gör Gärsnäs AIS matchens enda mål 
i slutminuterna. En vinst och vi hade varit i semifinal.  
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F 04 med Jennys rader. 
Så var det äntligen dags igen för Romelecupen.  Som vi i F04/05 har längtar!  
Först ut F04 med på pappret två tuffa och jämna grupper. Med ett lag i varje grupp som vi aldrig mött 
och två lag i varje grupp som alltid är duktiga. Vi fick manfall inför cupen och kallade in Minna och 
Matilda från F03 på dispens.  
I grupp 1 slutar vi 3: a efter 1 vinst, 1 oavgjord och en förlust efter att Klågerups GoIF gör mål med 20 
sek kvar att spela. Vi missar med andra ord avancemang med 1 mål!!! Men vi är grymt nöjda med 
tjejernas inställning och kämpaglöd! 
 
I grupp 2 slutar vi 2: a efter 2 vinster och 1 förlust.  Detta lag var lite mer spända och hade flyt i den ena 
vinstmatchen då en inspark med 7 sek kvar att spela tar på en motståndare och seglar in i mål. Vi 
spelar bra men har svårt att få in bollen i mål. 
Vi är jätteglada och supernöjda med alla tjejerna och ett stort tack till Minna och Matilda.  
På återseende den 11/2 då vi är med och fightas om medaljerna i F 04 och den 4/2 är det F05 tur. 
 
P 09 med Jespers text. 
Äntligen Romelecupen 2018! 
Pojkarna var taggade för att spela inför nästan fullsatta läktare. Vi spelade 6 matcher på två lag. Killarna 
visade upp en roliga och underhållande fotboll och killarna  
 
6 matcher utan förlust blev det, kul! 
Stort tack till alla funktionärer och domare. Världsklass!  
 


