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 Staffans inför helgen 7 – 9 februari 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Det är med stor glädje och än större stolthet undertecknad hälsar alla välkomna till finalhelgen av 
Romelecupen 2020! 
 
Tävlingsmässigt den bästa genom alla i varje fall mina 35 år och också ett fantastiskt arrangemang  
som ni alla hjälpt till med. 
 
Alla vet hur högt vi prioriterar att alla lag ska spela minst 3 matcher och gärna 4 också. Detta har 
prioritet 1. 
 
Skånecupen må vara störst men 13 vakanser är inget att skryta om. 
 
Om inga sena återbud kommer till helgens spel blir det andra året på rad som vi skriver inga vakanser 
alls. 
 
Alla har försökt hjälpa till med detta, men måste likväl skriva att Jessica Gustafsson gjort ett fantastiskt 
jobb med denna uppgift och så sent som denna vecka återbud i P 07 och Jessica ringer runt i Skåne 
och plötsligt napp i Tomelilla IF! 
 
Vi står inför en underbar finalhelg och återkommer med det berömda citat från en av många underbara 
Hasse Alfredsson monologer det hade jag ingen aning om slut citat. 
 
På söndag ungefär när första prisutdelningen sker räcker Svalebo läktaren ej till. 
  
Varje år likadant äldre personer kommer ej in till läktaren utan vi möts av förtvivlade personer mest äldre 
som är i Veberöd för att se sina barnbarn spela denna finalhelg! 
 
Undertecknads råd till alla ni tränare/ledare som vet att era föräldrar ska dit be dessa komma tidigare 
och precis efter första prisutdelningen töms läktaren. 
 
Tänker "skryta" om VAIF:s starka framgångar för våra ungdomslag och presenterar flera av finaldagens 
laguppställningar till semifinalspel. 
 
Från yngsta åldersklass och uppåt. 
Först ut. 
 
F13 Vit   F 13 Svart 
Semi 1 kl. 09.00-Dösjebro IF Semi 2 kl. 09.15 Klågerups GIF  
Truppen   Truppen 
Elsa Mauritz   Nicolett Johansson    
Sara Ekberg   Amanda Larsen  
Sara Holkkola   Smilla Johansson 
Alice Larsen   Smilla Saltin 
Tova Friberg   Freja Bjerström 
Linnea Sigeholt  Ella Ingesson 
Matilda Rönndahl 
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F 14   P 14 
Semi 2 kl. 10.15-Uppåkra IF  Semi 2 kl. 13.00-IFK Simrishamn 
Truppen   Truppen 
Elvina Olsander  Alvin Söderlin Målvakt  
Tilde Wendel   Algot Friberg  
Filippa Berglund  Alex Nilsson                
Ida Boman   Elliot Andersson  
Nellie Ekenberg  Ludvig Lundquist  
Smilla Johansson 07  Zack Saltin  
Freja Bjerström 07  Viggo Larsson  
 Alice Larsen 07  Valter Thorsen 07    
                                                                                              
F 15                                                                                        P 15 Vit 
Semi 2 kl.13.30 VAIF/Harlösa IF Svart-Husie IF            Semi 2 kl. 14.00-Eslövs BK 
Truppen. 
Klara Bring, 05 
Lova Sjöblom Wolfbrandt, 05 
Isa Lagerberg, 05 
Elin Svensson, 05 
Jolanda Bergerell, 05 
Elin Nilsson, 04 
Basma Abenar, 04 
Julia Johansson, 07 (Harlösa) 
Wicktoria Persson, 06 (Harlösa) 
Moa Göhte, 06 (Harlösa) 
 
F 16   Junior. 
Semi 1 kl. 17.00-Uppåkra IF  Semi 1 kl.17.30 VAIF Vit-Wollsjö AIF 
Truppen   Semi 2 kl.17.45 VAIF Svart-FC Rosengård 1917 
Cajsa Wanegårdh, 04 
Elin Nilsson, 04 (Harlösa) 
Nellie Nordin, 04 
Klara Bring, 05 
Lova Sjöblom Wolfbrandt, 05 
Elin Svensson, 05 
Wicktoria Persson, 06 (Harlösa) 
Vilma Persson, 07 (Harlösa) 
 
Damlaget ut i en nypremiär som alla längtat efter speciellt alla unga tjejer i föreningen som nu också har 
ett seniorlag att sikta mot. 
 
Jörgen kallar denna trupp till spel fredag kl. 19.00 på Svalebo och IFK Klagshamn som motståndare; 
Elin Ullner, Ida Ullner, Sandra Nilsson, Martina Nilsson, Elin Öjerholm, Amanda Sjöstedt, Emma 
Larsson, MV, Klara Bring, Nellie Nordin, Lova Sjöholm Wolfbrant, Elin "Nisse" Nilsson, 
Basma Abenar, Kajsa Andersson, Moa Ahnelöv, Cajsa Wanegårdh, Saga Sjöland, Ella Malmsten. 
                                                             
Ställde en fråga till Tommy om hans upplevelse av de tre första träningsveckorna för herrseniorerna 
efter uppehållet och läs Tommys svar. 
  
De första 3 veckorna har gått mycket bra, med mycket folk på träningarna och en strålande inställning 
till allt vi gör.  
Nytt år och nya förutsättningar som gör att vi alla behöver höja oss några step så vi klara av Div. 3 i år. 
Detta är något som jag tycker att de tagit till sig, och de jobbar hårt på fysen i Dalby på måndagarna, 
och så även på uteträningarna som vi har haft än så länge.  

Härligt att se så många Veberöds killar i truppen och våra egna som kommit hem och gör gruppen ännu 
bättre. Våra två nyförvärv i Selmir och Henrik har kommit in bra gruppen och tar för sig mycket på 
träningarna. Kommer att bli en hår konkurrens om platserna i laget och det märks på träningarna då alla 
ger sitt yttersta hela tiden. Tycker att våra unga spelare tar för sig bra sätt på träningarna och jobbar på 
strålande bra. 
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Vi har även nu lyft upp Linus Petersson (02) och William Andersson (04) i A truppen permanent, för 
att vi skall försöka utveckla våra unga talanger mer i ett tidigt läge som gör att dem är bättre förbereda 
för spel med A laget 

Undertecknad fyller på med spelare i seniortruppen födda 00 eller senare: 

Hugo Lindelöf 00, August Jönsson 01, Hampus Isberg 01, Isac Munthe 01, Axel Petersson 02, 
Linus Pettersson 02, Tim Krämer 02 samt William Andersson 04. 

Det finns fler födda senare som tränat med seniorkillarna men ej uppflyttade permanent 

All credit till Tommy som släpper fram så många unga killar och som en gång i tiden är vårt A-lag 

Samarbetet med Jalle och U 19 löper bra, på och vi kommer under året att slussa upp spelare som 
kommer att få träna med oss som vi bestämt. 

Första matchen på tisdag borta mot Genarps IF kl. 19.15 och det skall bli superkul och se lite var vi står, 
och hur vi kommer att spela med laget. 

Avslutar med att en stor fotbollshelg väntar Veberöds AIF! 
Damsenior i sin första träningsmatch sen återstarten. 
 
Romelecupen helg 4. Först ut F 10 i serielöst 1 lag, därefter P 07 med 2 lag i tävlingsklass och sen P 04 
med årets sista tävlingsklass och 2 lag. 
 
P 07 ser vi årets finallag i Skånecupen FC Trelleborg om förlorar efter sudden mot MFF, inget konstigt 
med detta.  
Jo därför FC Trelleborg är en rent 08;a lag och första lag i Skånecupen som tar sig till final mot ett år 
äldre killar. 
I laget spela Veberöds pågen Neo. 
 
Motstånd i Romelecupen? 
 
Ja vårt längst borta lag i årets cup är Åhus ett riktigt bra 07 lag som enbart matchar laget i Sydvästra 
hörnet i Skåne då motståndet i Nordöstra ej räcker till. 
 
88 matcher denna sista helg och finalspel söndag med idag 9 lag från Veberöds AIF I semifinalspel. 
 
Kan bli fler än dessa 9 lag. Svaret vet vi sent lördag kväll. 
Vi vet att 3 lag från Veberöds AIF spelar i varje finalomgång. 
 
Prisutdelning kl. 12.00. Prisutdelare. Hanna Benison. 
                      kl. 15.45. Prisutdelare. Kajsa Wanegårdh. 
                      kl. 19.30. Prisutdelare. Isac Munthe. 
 
Välkommen Hanna som kommer på sin enda lediga dag under en 2 veckors period och valde den första 
prisutdelningen och tack Therese för din hjälp. 
 
Hörs på tisdag och summering av årets Romelecup. 
Hälsn. Staffan 
 
 


