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 Staffans veckorapport vecka 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Andra helgen avklarad av årets Romelecup och 184 matcher klara och 178 matcher kvar att spela.  
 
Romelecupen gör allt för att slippa vakant plats, men återbud fredagskväll till F 04 som spelades ett dygn 
senare var svår att hitta ersättare, men Jessica G gav ej upp fick tag på en ledare i Uppåkra som 
ej befann sig i Skåne och ledaren ut på nätet och tjejer fick senast kl. 22.15 ge besked om de kunde ställa 
upp? 
 
Tack Uppåkra IF och tack Jessica G starkt jobbat en sen fredagskväll att hitta ett lag som skulle spela 
ett knappt dygn senare.  
 
Till sist också en kväll som slutade med gruppseger för Uppåkra IF och finalspel 9 februari. Kändes rätt! 
 
Ut först i tävlingsklass och åldersklassen F 07. Laget som förlorade finalen i Skånecupen och nu ute för 
revansch kom till spel med 13 tjejer.  
Lagen jämnt fördelade mitt av och 3 timmar senare var både Lag Svart o Vit vidare till finalspel den 9 
februari och på 6 matcher full poäng med målskillnaden 4-0 samt 6-0. Försvarsspelet godkänt! 
 
Är vi överens att detta är rätt starkt? 
 
Storklubbarna nu med mail om träningsmatch mot tjejerna, FC Rosengård samt Kristianstad DFF. 
 
Senare på kvällen den äldre tävlingsklassen och F 04/05 till spel och efter gruppspel var laget Veberöds 
AIF/Harlösa Rosa vidare till slutspel och 5:e laget i föreningen till spel finaldagen.  
 
Ett lag i varje åldersklass vidare i de 4 åldersklasser som spelats och 2 lag i F 07 dessa 2 första 
helger. 
 
5 tävlingsklasser kvar i F 05, Junior, P 04, P 06 samt P 07. 
 
Kan den succéfulla Romelecupen 2019 med hela 8 lag med på finaldagen och 2 Vinnare till slut 
komma att överträffas 2020? 
 
Lördag 1 februari återkommer Juniorklassen efter att ha legat i malpåse 15 år. Varför undrar säkert 
många? 
 
Några år in på 2000 talet fick tävlingsstyrelsen ta detta tråkiga beslut, men också det rätta. 
 
Kan sammanfattas med att fotbollen då med Five a Side hade börjat likna fotboll utomhus men spelades 
inomhus om ni förstår vad undertecknad menar? 
 
Ett alldeles för hårt spel på gränsen till brutalt. Kommer ihåg 1 lag där Henrik Palmqvist, Viktor Rosberg 
samt Daniel Döhle spelade i, och några stora spelare i inomhusspel var de ej för att uttrycka det milt.  
 
Pågar som idag är familjefäder och Viktor med dotter i knatte samt Daniel med barn i Blentarps BK. 
 
Fy fan vad det small i dessa matcher sargen vid där byten sker och spelare trycktes in och man bara 
hoppades bara att killen skulle resa sig igen.  
 
På andra sidan satt spelarna i ribbstolarna och fick i det närmsta tas loss med en kofot, lite överdrivit. 
 
Domare som viftade med det röda kortet så att högra armen slets upp! 
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Brudarna förlåt tjejerna stod upp på sittplatserna och vrålade av glädje och de hormonstinna killarna 
bröstade upp sig än mer.  
 
Stämningen var helt fantastiskt, vill gärna uppleva detta igen på lördag kväll, men det brutala spelet får 
gärna hålla sig borta och övertygad att det blir så. 
 
Ledare i ett par av lagen som kommer på lördag berättar att lagen kommer med många supportrar både 
tjejer och killar, se till att få hit alla våra ungdomar och visa vem som spelar och äger sin "himmaborg" 
blir undertecknads upprop! 
 
Låt oss uppleva en magisk kväll när "tungviktsklassen" åter ska spelas. 
 
Försäljning helg 2 kom ej upp i det fantastiska beloppet som helg 1, men likväl ett kanonbelopp. 
 
Helg 3 och Juniorklassen kl. 21.00 och vi ser en fullpackad hall kom gärna tidigare för tävlingsklassen  
P 06 spelar med start kl. 13.00 och 4 grupper och med 4 härliga kvartsfinaler. 
 
Hörs på fredag och nu är anmälningstiden för seriespel slut på fredag! 
 
Hälsar Staffan 
 
Sammanfattning av helgens alla matcher. 
 
F 16 och Jenny med flera referat. 
Harlösaspelen F 04. 
Vi deltog med 2 lag och i gruppspelet spelade vi vars 4 matcher med blandade resultat.  Inget av lagen är 
riktigt taggade och vi får jaga boll mer än vi kan rulla runt den i lagen. Båda grupperna har tufft motstånd 
och idag räcker vårt spel bara till fjärdeplatser i grupperna.  
 
Harlösaspelen F 05. 
Ett lag i spel och idag är vi på G från start. Tre vinster och en förlust ger oss en andraplats i gruppen. I 
semifinalen ställs vi mot Eskilsminne och vi gör en av våra bästa matcher någonsin. 1- 1 efter full tid och 
matchen avgörs i förlängning 2 mot 2 när vi har flyttat fram vår målvakt och Eskilsminne får till ett 
långskott som går hela vägen in i mål. Tufft att ladda om på 5 min, men tjejerna gör det!!! Vi går in i 
matchen om tredjepris och tar revansch på Borgeby, förlust i gruppen,(vinnare 2019) och vi vinner med 
klara 3-0!! 
Alltid roligare i en cup att åka hem med ett brons och vinst i sista matchen, än förlust och silver.... 
 
Romelecupen F 04. 
Ånyo i 2 tuffa grupper. Båda lagen börjar med oavgjorda matcher där vi i grupp A var värda en vinst, men 
då måste bollen in i mål. Laget i grupp A får sin målvakt skadad på uppvärmningen och blir en tjej kort. 
De ska ha en stor eloge för att de kämpar och krigar i alla matcherna, men tyvärr räcker det inte ikväll. 
Laget i grupp B får igång sitt anfallsspel och det ger resultat och de avslutar med 2 vinster och tvåa i 
gruppen ger en plats på finaldagen. 
Mycket bra energi i båda lagen ikväll och man kämpar för laget!  
Stort tack för ett fantastiskt stöd på läktaren!! 
 
P 15 med Jims text och Vinterserien. 
Spelade mot BK Landora i vinterserien i helgen där vi förlorar med 3-4. I första halvlek skapar vi mängder 
av chanser och borde stänga matchen men går bara till halvtid med en 2-1 ledning. I andra kommer BK 
Landora mer in i matchen och får mer bollinnehav vilket blir jobbigt för oss. Trots det skapar vi många 
chanser i vårt omställningsspel. När det återstår 1 min av matchen så avgör BK Landora med ett vackert 
mål. 

Trots förlust tar vi med oss många saker bland annat att vi har en bra bredd som klarar stå upp mot 
duktiga lag när vi har en del spelare borta, även en lärdom att på den här nivån är det svårt med för 
många individuella misstag, vi blir straffade direkt om man brister i koncentration.  

Vi jobbar vidare med 2 nya matcher till helgen. 

 
 
 
P 14 och Andreas F rader och Vinterserien.  
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Vi möter Dalby GIF i grupp final i Vinterserien.  
Vi spelar mestadels bra och utnyttjar kanterna och kommer runt riktigt bra. Våra tre första mål kommer 
också till på det viset. Vi har en tendens att falla ifrån våra positioner ibland och kommer då två steg ifrån 
motståndarna, något vi får jobba med. Vi vinner till slut med 5-2 och vinner då gruppen. Nu väntar 
semifinal.  
 
Passar även på att tacka vår domare Kajsa Björck som gjorde en bra match och ställde upp då Dalby GIF 
hade problem med domare.  
 
F 13 och Henriks text. 
Vi ställer upp med två lag i åldersgruppen F 07, lag Vit och lag Svart. Lag Vit var först ut och de gör en 
helt ok match mot Kulladals FF och vinner matchen med 1-0.  
 
Lag Svart möter i sin första match Sjöbo IF Vit och vinner den matchen också ganska enkelt med 3-0. 
Lag Vit vinner även de två följande matcherna mot Klågerups GIF och Sjöbo IF Blå och semifinal platsen 
är säkrad.  
 
Eftersom vi inte ville att våra två lag skulle mötas i semifinalen var det viktigt att även lag Svart vann sin 
grupp vilket dem också gjorde genom att vinna över Anderslövs BoIK/Skabersjö DFF och Dösjöbro IF 
med 1-0 respektive 2-0.  
 
Nu ser vi framemot slutspelet den 9 februari. 
 
P 11 med Henriks text från Romelecupen samt Harlösa Spelen. 
VI startade morgonen med ett bra snack inne i rummet. Vi sa till grabbarna att ligga högt i press och köra 
igång vår spelidé. 
Vi lät inte motståndarna komma in i matcherna och det var inte mycket spel på vår planhalva. 
Det vi kommer jobba lite mer på är avsluten, där sumpade vi en del målchanser. 
En rolig förmiddag där vi tar tag i taktpinnen och spelar ut motståndaren, kul! 
 
VAIF P09 - Uppåkra P08 4-1 
VAIF P09 - Lödde P08 1-0 
VAIF P09 - Värpinge P08 2-0 
 
Söndag och vi åkte till Harlösa för fyra matcher idag, tidig morgon. 
 
Grabbarna kämpade på men vi hade tyvärr för dålig rörelse och kom inte in i vår spelidé. 
Vi åker från Harlösa med en vinst, två oavgjorda och en förlust. 
Nu taggar vi för nästa vecka med tre härliga träningar! 
 
P 7 med Fredrics första rapport på hemsidan.  
Pojkar födda 12, vi spelade för andra året i vår egen Romelecupen, vi hade ett lag på morgonen och ett 
lag på eftermiddagen. 
Det var riktigt roligt att vara med i år med pojkarna de spelade som ett lag i år, de kriga och hjälpte 
varandra på planen och visade oss ledare och publik på riktigt fotbolls godis i mellan åt, fina passningar i 
mellan sig och egna dribblingar  
Men det viktigaste av allt vi hade kul. 
 


