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 Staffans inför helgen 2 - 4 februari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Fredag 2 februari och helg 3 i Romelecupen, 168 matcher spelade och 157 matcher återstår. Helg 3 
med 2 tävlingslösa åldersklasser i F 07 sam P 10 och tävlingsklasser i P 05 sam F 05.  

P 05 lördagkväll F 05 söndageftermiddag. 

2 VAIF lag i slutspelet så här långt och förhoppningsvis något/några lag till som når slutspelet och 
finaldagen den 11 februari. 

En mycket bra helg i serveringen och en 15 % ökning jämfört med helg 1, försäljningen av den 
digniteten att omsättningen tog sig in på en tio i topp lista över de år undertecknad har statistik och det 
är många år haha. 

En enda helg som vi lyckats kravla förbi siffran 50 000 kr i försäljning, men då hade vi 230 till 240 lag i 
cupen. Spelade till kl. 24.00 på lördagar och ett par timma längre på söndagar jämfört med idag.  

I helgen saknades några tusenlappar dit, men helg 3 med 8 VAIF lag och stor publik väntas och alla 
måste smaka på den nya kanelbullen sagolikt god. 

Nya Nationella Spelformer. 
Skånebolls "Eriksgata" är avslutad och anmälan till serier förlängd till den 4 februari. 

Eva mailar att alla VAIF lag har inkommit med sina önskemål och vi kommer även 2018 att ha ett antal 
lag likt 2017 och 23 lag anmälda inklusive IF Löddes knatteserie, bra jobbat alla. 
 
Frågor kring P 14 (födda 04) som 2018 står utanför alla ändringar kommer att spela 11 manna fotboll på 
full plan utan Retreat line, men med de nya speltiderna 3 x 25 minuter.  
 
Läst många dokument de sista veckorna men ingen direkt förklaring på den väl tilltagna speltiden finns 
att läsa om och skälet där till?  
Kul dock att få spela längre matcher än tidigare år och för många, fler lag i serierna än tidigare år. 
 
SUPEN. 
Fick mail från Mats Larsson, målvaktstränare i VAIF och som kommer att hålla i SUPEN. Mats mailade 
att i SUPEN ingår även utbildningen till det Gröna kortet, toppen! 
 
Herrar A.  
Läs om 1/8 delsfinalen i söndags mot Rydsgårds AIF. Inget tvivel vad coachen tyckte om denna 
föreställning efter förlust med 2-0.  
Citat ". Det blev en kort dag i Skurup för Veberöds AIF. Förlust i 8-delen mot Rydsgårds AIF med 0-2 
efter en minst sagt bedrövlig insats. Man kan förlora matcher på olika sätt men att fallera på det viset vi 
gjorde idag, fysiskt och mentalt, lämnar mer att önska. Här får samtliga rannsaka sig och reflektera!" slut 
citat. 
 
Årets första träningsmatch på Svalebo konstgräs kl. 12.30 på lördag mot Janstorps AIF. Alltid 
spännande när de första träningsmatcherna börjar och att se laget med ny tränare och en handfull nya 
spelare i laget. Daniel mailar om att alla som kan gå och stå spelar minst 45 minuter haha.  
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Tim Hörman bortrest och lite sjukdomar i veckan men det blir en stor trupp som kommer till spel på 
lördag. 
 
Matcher. 
Aktivitetskalender med ca 25 matcher på Svalebo konstgräs för tillfället. 
 
Domarutbildning.  
Med hjälp av Håkan Persson planeras nu för domarutbildning för alla u-domare nybörjare som de som 
ska gå repris. 
 
I mars månad kör vi dessa utbildningar som med stor sannolikhet blir fler än tidigare år. 
 
Då startar vi strax helg 3 och Romelecupen 2018 och hoppas få se lag från P 05 samt F 05 i slutspelet 
nästa söndag. Lycka till! 
 
Hörs på tisdag igen/Staffan 
 
 

 

 


