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 Staffans veckorapport vecka 4 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Klockan visar strax 23.00 och P 05 lag Vit ligger under med 1-0 mot förra årets vinnare i Gärsnäs AIS. (2-
1 mot Vellinge IF). 
 
Knapp 10 sekunder återstår och bollen i ofarligt läge nere vid hörnan och en Gärsnäs spelare trycker till 
en VAIF:are i ryggen.  
 
Frispark till VAIF, och samtidigt Gärsnäs AIS 5;e "foul" och straff till VAIF. Fram ställer sig Marcin (lillebror 
till Mateusz). 
Hallen kokar och otroligt starkt av Marcin att behålla kylan och kvitterar till 1-1 och matchen är slut. 
Sudden och knappt en minut in i denna gör VAIF segermålet och 2-1 till Veberöds AIF.  
 
Taket lyfter och ni som kan ert Romelecup vet att denna stämning ej finns att få uppleva på andra cuper 
eller ens är i närheten. 
 
Hampus Möller lycklig segerskytt och P 05 i sitt första finalspel någonsin i Romelecupen. 
 
Gläds när undertecknad ser segerdansen som tränare Jim G filmar och att lag Svart som ej gick vidare 
dansar med och alla 20 spelarna tillsammans.  
Detta kallas lagsammanhållning! 
 
En timme innan förlorar laget mot just Gärsnäs AIS i gruppfinalen med 2-1. 
 
VAIF vinner likväl gruppen på bäst målskillnad och 3 lag på 6 poäng och lottningen till kvartsfinal visar Gr 
etta mot bästa trea och Gärsnäs AIS igen. 
  
Står med en kopp kaffe som alltid och kollar alla ungdomar som är på plats. Likadant varje år men främst 
nya tjejer som dyker upp år efter år. 
 
Minns när dottern fick möjlighet att följa med mamma till Kanarieöarna för drygt 16 till 17 år sedan och 
tackade nej för den veckan var det Romelecupen som man måste vara med om.  
 
Skojade med Frida som fyllde år i söndags om denna historia nu 32 år. 
Frida berättade att detta med Romelecupen var stort och att bara vara på plats var häftigt och Fridas 
fotbollsintresse då var minimalt. 
 
Träffar 3 tjejer i F 06/07 och skojar med dessa och säger nu tjejer får ni gå hem och lägga er ni har spel i 
morgon med F 06.  
Tjejerna tittar på mig och svarar vi spelar först på eftermiddag och hinner vila. 
 
Känner igen en av tjejerna som sålde bingolotter vid jul. De fick en burk pepparkakor och 
undertecknad sa bjud på kunder som köper för 100 kr. Snabbt kommer första kunden och köper en 
dubbellott och tjejen bjuder på en pepparkaka men med tillägget köper du för 200 kr får du en 
pepparkaka till.  
 
Tjejen ifråga kommer att få godkänt i matematik och gå långt här i livet! 
 
Sitter inne hos Frida i Malmö och följer 
F 06 i gruppspelet och konstaterar att sömnen räckt till och 3 segrar och 8-0 i kvot. 
 
Förra året vinnare efter 1-0 mot FC Staffanstorp efter sudden och föreningens andra lag är med på 
finaldagen den 9 februari. 
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Denna första helg med 2 tävlingsklasser i P 05 samt F 06 och 2 lag i finalspel sön 9 februari.  
Undertecknad tackar och bockar. 
 
 En underbar start och försäljning av allra bästa märke och mer folk på plats denna första helg än annars. 
 
Idag kommer svaret på vad vi hoppats på. 
Siffror tickar fram och undertecknads 35 år i cupen säger 3 gånger har vi nått över 50 000 kr i helg 
försäljning med 53 000 kr som bäst och nu mina vänner helt sanslösa siffror och rekordet är ”slaktat” 
man tror knappt att det är sant för slutsiffran visar drygt 63 000 kr!!!!!!!!  
 
Drygt 16 000 kr mer än första helgen förra året. 
 
Sammanfattning från matcherna i helgens spel har varit tröga att få in så vi redovisar dessa på 
fredag och hoppas få in fler texter! 
 
Tjo och hej leverpastej/Staffan 
 
 


