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 Staffans veckorapport vecka 6 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
3:e helgen av Romelecupen är klar och nu väntar den sista helgen med finalspel på söndag 9 februari. 
 
Förra årets rekord med hela 8 VAIF lag i finalspel med två slutvinnare i F 06 samt P 06 har i varje fall 
raderats ut i antal VAIF lag för redan nu efter 3 helgers spel har hela 9 lag från Veberöds AIF kvalificerat 
sig till finaldagen och det återstår fortfarande 2 tävlingsklasser som spelas på lördag och först är det P 07 
och därefter P 04 som avslutar allt gruppspel detta år. 
Känn ingen press P 04 och P 07! 
Nu var undertecknad "taskig", gör ert bästa mer kan ingen begära. 
 
Undertecknad har upplevt finaldagar med inga VAIF lag alls i spel i på finaldagen inte många men det har 
skett. 
 
Prisutdelning på söndag. 
 
Undertecknad tog på sig att åter få ut någon "kändis" som prisutdelare, men det visade sig svårare än 
väntat. 
 
Först samtal med MFF naturligtvis , men deras långa träningsläger i Marbella ställer till det i år.  
Truppen kommer hem på fredag och sedan 3 dagars ledighet och vi får återkomma nästa år. 
 
Samtal med sportchefen i FC Rosengård och Therese Sjögran två gånger. 
Trevligt samtal och Therese tror sig ha vunnit Romelecupen en 3 till 4 gånger?  
 
Therese glad att VAIF kommer tillbaka med Damlag 2020! 
 
Samma problem med FC Rosengård som under 1 feb till 14 feb har en ledig träningsdag eller matchdag 
och då 9 februari naturligtvis. 
 
Tack Therese för att du ändå fick hit det största löftet i Sverige på damsidan läs tjej. 
 
Med stor glädje och lite stolthet ser vi på söndag under en prisutdelning Hanna Bennison som 
prisutdelare. 
 
Finns i hallen under 2 timmar för att skriva autografer och dela ut priser. 
VÄLKOMMEN HANNA! 
 
Övriga prisutdelare har vi år tagit beslutet att våra duktiga u-domare får chansen och båda har tackat ja 
och Kajsa Wanegårdh och Isac Munthe som är de mest rutinerade u-domare föreningen har på tjej o 
killsidan. 
 
Ej klart ännu vilken prisutdelning Hanna kommer att medverka på, då annat var planerat. 
 
Seriespel 2020. 
Två glada besked under måndagen. 
 
Juniorlag. Fick plats 26 av 30 lag och spelar i division 2 i år. 
 
P 15. Fick plats 29 av 30 lag och spelar i Skåneserien Gr C under våren . Små marginaler men på rätt 
sida strecket.  
 
Nu höjer vi "ribban" för våra äldre ungdomslag och upp i spel med "de stora elefanterna". 
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Möte med Skånes Fotbollsförbund. 
Onsdag 5 februari är Niklas Wendel på föreningsmöte i Malmö med följande dagordning: 
 
Spelar‐ och tränarutbildning ‐ STU.  
Tränarutbildningar o Föreningsutbildningar (SUP‐Skåne, TUC uppföljning 
Diplomerad förening. 
Barn‐ och ungdomsdomar utbildningar. 
Positiv matchmiljö – nytt grepp om vårt nolltoleransarbete. Tävlingsinformation. 
Spelregler 2020. 
Nya idrottsmedel. 
Initiativ från SvFF (SvFF:s Fotbollsskola, Grönt kort. 
Spelare. Min fotboll. 
 
Digert program med andra ord. 
 
Hörs på fredag och alla till Svalebohallen denna finalhelg. 
 
Hälsar Staffan 
 
Sammanställning av matcher i helgen. 
Herrar A i Blomstercup i Eslöv och Tommys text. 

Vi fick möta Snogeröds IF i 16 dels final och det blev en hård kamp där dem ledde med 2-0 till ca 5 min 
kvar. Vi lyckades med lite tur och skicklighet vända matchen till vinst med 3-2 och vidare till kvartsfinal 
mot nya Div. 4 laget Dalby GIF. 

Detta blev ingen lyckad insats från vår sida med dåligt försvarsspel, dålig energi och en massa avslut 
som inte höll någon högre kvalité. Förlust med 2-0 som var ett rättvist resultat där dem försvarade sig på 
ett bra sätt. Kvartsfinal är väl okey fastän man hoppats på betydligt mer denna dag.  

Plus till våra unga spelare som jag tycker gjorde det jättebra, William, Hampus, Isac, och Tim som fick 
rycka in idag då vi fick både Hugo och Henrik sjuka.  

9 spelare räckte inte då vi inte kunde byta som vi ville, och det märktes att detta var 5 passet denna 
vecka, så många slitna spelare idag. 

Två juniorlag med Henriks text i Romelecupen. 
Staffan hade målat upp bilden att det skulle vara absolut fullsatt läktare när Juniorerna skulle spela 
gruppspel. Precis så blev det! Det var nästan omöjligt att hitta någon ledig yta på eller bakom läktaren.  

VAIF ställde upp med 2 lag där ett lag bestod av 02’or och ett lag som bestod av 03’or & 04’or.  

Dessutom hade VAIF 6 spelare med i Wollsjös Futsallag. Båda VAIF lagen stod upp bra mot motståndet! 

Inför lagens sista gruppspelsmatcher levde hoppet om slutspel men det skulle krävas segrar.  
Killarna tog utmaningen, vann matcherna och gick vidare till slutspelet nästa helg.  

Vidare gick även två spelskickliga lag, nämligen Wollsjö AIF & FC Rosengård 1917, som kommer att 
möta varsitt VAIF lag. 

F 15 med Jennys text och Romelecupen. 
Då var det dags för F 05 att inta Svalebohallen. Inte bästa uppladdningen med 3 tjejer som lämnat 
återbud. Vi lånade in 3 tjejer från Harlösa IF F 06-07 och fick ihop till 7 tjejer. Ett gäng taggade och 
nervösa tjejer som i första matchen ställdes mot Svedala IF. 
 
Ett högt tempo genom hela matchen, men vi kommer aldrig in i vårt spel, vi stressar och gör felpass. 
Dock helt ok jobb i sista delen av försvaret. Vi får ett billigt mål men Svedalas är rent slarv av oss där vi 
har minst 3 spelare som kan rensa bort bollen. 1-1 och i varje fall inte en förlust. Andra matchen mot 
Hyllie IK och vi pratar om att hitta lugnet och spela runt bollen. Nu ser det genast bättre ut och då återstår 
bara att få in bollen i mål. Det var segt men till slut lossnade det och en lag vinst 3-0! 
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Inför tredje matchen möts vi av lite loja tjejer, vi försöker peppa igång dem och pratar mycket om att låta 
bollen göra jobbet och inte slarva i försvaret. Vi börjar bra och lyckas till slut peta in bollen. Sedan händer 
det som inte får hända vi tappar fokus fullständigt och en lagkollaps inträffar. Vi tar så många felbeslut 
och släpper in både 1 och 2 mål. Förlust 2-1. 
 
Och vi är helt övertygade om att vi är utslagna.  Men det visar sig att vi var klara som 2: a oavsett resultat 
i de 2 sista matcherna i gruppen. Som en av tjejerna säger "inte värda att ta oss vidare när vi spelar så 
kasst" men vi får tacka för att 4 poäng räcker och för att vi får en andra chans, nu laddar vi om batterierna 
för finaldagen!!! 
 
Stort tack till Wicktoria, Julia och Moa från Harlösa F 06-07 som spelar med oss på söndag igen i F 05. 
Och tack till Wicktoria och Vilma från Harlösa F 06-07 som spelar med oss på söndag igen i F 04! 
 
F 15 och Henriks text och Romelecupen. 
Vi fick äran att ställa upp med ett lag i åldersklassen F 05 pga. sent återbud. Ingen press och inga 
förväntningar utan vi kunde bara försöka spela vårt eget spel och se hur långt det skulle räcka. I första 
matchen möter vi Borgeby FK och tyvärr förlorar vi den matchen med 1-0, lite besvikna då vi är det bättre 
laget men vi är inte tillräckligt hungriga när målchanserna dyker upp. I andra matchen möter vi Hyllie IK 
och vinner utan några större bekymmer med 2-0. I sista matchen mot Husie IF spelar vi riktigt bra men vi 
har återigen förtvivlat svårt att få in bollen i mål och då är det svårt att vinna matcher. Motståndarna 
utnyttjar dessvärre en av sina få målchanser och vi förlorar matchen med 1-0. Vi är mycket nöjda med hur 
vi genomför dessa tre matcher även om vi har lite att slipa på inför slutspelet till helgen med F 06 och 
F07. 
 
P 15 och Jims rader.  
Träningsmatch: VAIF-Blentarps BK 7-4 
Fredagsmatch mot Blentarps BK som blev en målrik historia. Vi var bollförare genom hela matchen och 
grabbarna gjorde det väldigt bra spelmässigt med fina kombinationer. Många fina mål med många olika 
målskyttar. Blentarps BK var väldigt duktiga i sitt omställningsspel vilket straffade oss ett par gånger. 
Lärdom som vi jobbar vidare med. 

Vintercup: Kvarnby IK-VAIF 3-1 
Sista gruppspelsmatchen mot Kvarnby IK lördag morgon. Vi börjar väldigt bra med att skapa 3-4 riktigt 
fina lägen men vi har lite just nu att stänga matchen tidigt när vi är överlägsna i starten. Kvarnby IK 
kommer mer och mer in i matchen och olyckligt åker vi på en utvisning i minut 18. Det blir en jobbig 
uppgift för grabbarna som trots en man mindre i 62 min står upp bra, stor eloge till deras inställning och 
attityd. Nu väntar 1/16-final mot Teckomatorps SK i vintercupen. 

P 14 med Rickards text och Romelecupen. 
Två lag för P 06 i årets Romelecupen. En del sjukdomar och halvskador i truppen så många av killarna 
kunde inte riktigt göra sig rättvisa, men spelmässigt får vi godkänt, framförallt defensiven var stundtals 
väldigt bra. Offensivt kan vi dock betydligt bättre, vilket vi också hoppas få visa upp i slutspelet, som vi 
gick med vårt ena lag. Vårt andra lag åkte tyvärr ut, trots en helt ok insats. Trevligt med många  
Veberöds lag i slutspelet och vi ser fram emot en rolig söndag. 
 
P 12 med Dennis rader. Träningsmatcher. 
Pojkar P 12 ,   
Två träningsmatcher mot Malmö FF P 11.  
Vi åker dit med två jämna lag. 
2 matcher där vi har oförtjänt mycket respekt för de tre bokstäverna MFF. 
Vi får inte igång vårt spel ordentligt förrän i mitten andra perioden står då med 4-5 mål i nacken. 
MFF var helt väntat hungriga och på tå redan vid första pip blåsningen och våra killar var inte beredda på 
den fysiska fotboll som MFF presenterade direkt. 
I sista perioden på båda matcherna får vi dock rätt på vårt spel och lyckas nästan komma ikapp 
resultatmässigt. 
Många lärdomar får följa med i bagaget hem! 
 
P 9 med Jespers text efter träningsmatch. 
Tungviktsmöte med ett Stort T mot FC Trelleborg. FC ställde upp med sitt Absolut starkaste lag någonsin 
mot oss. Inlånade spelare från dom duktiga FC födda 2008.  
 
Vi hade inte spelat en 7 manna match sen början av december så killarna var ringrostiga till en början. 
Idag vill vi se att våra backar kunde jobba tillsammans som backpar. Och som dom gjorde det, det var 
Veberöds klass på det samarbetet. FC var väldigt duktiga på rulla boll mellan lagdelarna idag.  
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Men ligger man rätt i position så kommer man ingenstans ändå. Det var en kamp i 60 min idag. Bra spel, 
härliga närkamper, snygga räddningar, snygga mål. När det var 2 min kvar av matchen kunde FC kvittera 
till 5-5. Slut resultat 5-5, fullt rättvist  
 
P 8 och Jessicas text från Romelecupen. 
Dagen var äntligen kommen för våra killar att spela vår cup! 
Lag Vit började att spela på förmiddagen, killarna var pigga och taggade när dem kom på morgonen. 
Med bra pep talk innan första matchen mot Dösjöbro IF. Det var lite nervöst och lite oro med vilken 
position man hade. Med bra försvarsspel och fina räddningar samt även bra skott på mål blev första 
matchen oavgjord. 
Andra matchen stod Värpinge IF som våra motståndare. Denna match började vi mycket bättre . Vi hade 
ett fint passningsspel mellan varandra och att alla hjälptes åt att jobba hem, det ledde till vinst med 3-1. 
 
Sista matchen för Lag Vit stod FC Trelleborg som våra motståndare. Det var två jämna lag på plan som 
kämpade på med passningar, försvarsspel och skott. Denna match slutade med förlust med 1-2. 
 
Det var nu eftermiddag och dags för Lag Svart att spela. Några av spelarna från morgonlaget fick hoppa 
in och spela med i Lag svart och några killar med ny energi och med mycket spring i benen. 
Lag Svart första match stod Staffanstorp United som motståndare. När dessa två lag möts så är det alltid 
lika jämnt. Motståndarna är lite tuffare i närkamperna men våra killar stod upp och kämpade på bra . 
Några killar som behövde några matcher för att komma mer och mer in i det. 
Denna match blev det vinst för VAIF. 
 
Andra matchen var det dags för IF Lödde. Väldigt jämn match mellan lagen . Vi får inte riktigt igång vårt 
spel men vi håller ihop som ett lag och matchen slutar 1-1. 
 
Sista matchen stod våra grannar som motståndare, Dalby GIF. Första gångerna vi mötte Dalby GIF blev 
det vinst för Dalby GIF. Men när vi nu träffas är det väldigt jämnt mellan oss. Det märktes att många killar 
hade spelat hela dagen och var trötta. Men den kämpade på tillsammans och hjälpte varandra både i 
försvar och anfall. Matchen slutade 1-1. 
 
Tillsammans med 3 killar från P8 och 4 killar från oss i P9 blev vi ett VAIF lag till, VAIF grön. 
Deras första match var mot FC Trelleborg, de får inte igång ett spel, killarna har ej spelat ihop så det är 
inte så lätt för dem. Men vilken match de gör. De kämpar på och jagar boll. Skjuter och passar . Matchen 
slutar med 1-0 till FC Trelleborg. 
Andra matchen var det Staffanstorp United. En tuff match där killarna får jaga mycket, ett tufft motstånd. 
Resultat 2-0 till Staffanstorp United. 
 
Sista matchen och killarna var trötta. Med en hejaklack från det andra laget och bra stöd från publiken så 
visade killarna en kanon match. Där fanns allt, fina passningar, fintar, dribblingar och räddningar. Denna 
match och sista för dagen slutar med 3-0 till VAIF. 
 
Vilken dag med dessa killar, så duktiga. Vilken kämpa glädje. Där fanns allt idag under matcherna. Vi är 
mer än nöjda med denna dag. 
 


