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 Staffans veckorapport vecka 7 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Romelecupen 2020 är slut och vilken finaldag vi fick uppleva! 
 
Jörgens Svenssons huvudtränare för det ny startade Damlaget med vinst fredag med 1-0 mot IFK 
Klagshamn tyckets fått tjejlagen i Veberöds AIF att tända till på alla "cylindrarna" och när första 
finalpasset avslutats med 3 finaler, 
F 07, P 07 samt F 06 hade Veberöds AIF vunnit de båda tjejklasserna, helt fantastiskt! 
 
P 07 vinns till slut av favoriten FC Trelleborg som våra 07:or tar till sudden i kvartsfinalen, men förlorar 
denna. 
 
Undertecknad kan ej påminna sig att VAIF någon gång historiskt mötts internt i final? 
Final. F 07. Veberöds AIF Vit-Veberöds AIF Svart. 1-0. 
 
Veberöds AIF Vit. 5 matcher. 5 vinster. 7-0. 
Veberöds AIF Svart. 5 matcher. 4 vinster. 7-1. 
 
Är vi överens om att släppa in 1 mål på 5 matcher leder "bara" till en andra plats är tufft. 
 
Final. F 06. Veberöds AIF-FC Champions 1-0. 
Enligt många en av de bästa matcherna denna finaldag. FC Champions ett tekniskt och duktigt lag 
med "spetsar" i nummer 10 o 11 vill undertecknad minnas? 
 
Mycket tekniska tjejer och efteråt fick undertecknad höra att båda var födda 08. Supertalanger! 
 
F 06. 5 matcher och 5 vinster. 11-0.   
 
Träningstruppen F 06 och F 07 15 matcher och insläppt mål 1! Rätt bra va? 
 
Följde lagen från bakre regionerna i rummet bredvid köket och en av tränarna Stefan Bjerström går 
mycket på känslor däremot Henrik Rönndahl mer en tystlåten ledare (bror till dem mer kända TV 
profilen Jesper). 
 
Efter semifinalerna in i rummet med segersång och Stefan tar till orda citat" tjejer andra matchen för 
djävla dåligt genomförd", vilket föranleder en tjej att försynt framföra men vi vann ju?  
 
Sen får tjejerna beskedet att ingen tränare som coachar laget i finalen utan byte får de själva sköta. 
 
Frågar Rikard Saltin med dotter i laget. 
Hur duktig var Stefan som fotbollsspelare? 
 
Svar mycket bra, men med tillägget släppte aldrig bollen. Ställde ej fler frågor haha. 
 
En äldre person som undertecknad värmdes hela kroppen att se båda lagen i F 07 unisont fira finalen 
efteråt tillsammans. 
 
Dessa 12 till 13 tjejer i F 07 tillsammans med 6 tjejer födda 06 kommer att ge en trupp som kommer att 
bli svårslagna i framtiden också. 
 
Nu kommer FC Rosengård och Kristianstads DFF till Veberöd för att mötas i träningsmatcher i mars 
månad. 
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Undertecknad påminns om F 96 och lagets enorma framgångar med att vinna Romelecupen i  
5 finaler av 6.  
Då spelades endast serielöst i de allra yngsta åldersklasserna och rekordet går ej att nås. 
 
Andra finalpasset igång nu med P 06, F 05 samt P 05. 
Då plötsligt börjar undertecknad fundera i banor är Veberöds AIF denna dag omöjliga att besegra? 
 
In kommer P 06, F 05 och P 05 med 3 vinster i semifinalspelet, vad fan är det som händer? 
 
Klockan är 15.15 efter spel sedan kl. 09.00 och då spricker segerraden och P 06 lyckas ej försvara 
förra årets cupseger och förlorar mot BK Olympic. 
 
 F 05 i nästa final och in i vinnare spåret igen och ny cupseger 2-0 mot Svedala IF och som också 
skulle visa sig bli dagens sista cupseger denna finaldag! 
 
F 05 vinsten lite överraskande (ursäkta Jenny), men en krokig väg tvåa i gruppspelet med 4 
poäng vinst i semi efter sudden och plötsligt Romelevinnare, desto roligare! 
 
P 05 i sista finalen i pass 2. Ledning 2-0 mot Tomelilla IF brukar i princip alltid ge seger, men denna 
dag bjuder laget läs spelare genom 2 "dumma" gula kort in Tomelilla IF i matchen och plötsligt 2-2 och 
med 5 sekunder kvar 3-2 till Tomelilla IF och dagen var förstörd. Livet är en lära sa någon och så är 
det säkert. 
 
Sista finalpasset och då "bara" ett VAIF lag i spel och P 04 förlorar mot Lindesborgs FF med 2-0 och 
Lindesborgs FF försvara titeln från 2019! 
 
Underbar kille som tränar laget en glad "skit" och cupsegern firas i Veberöd på Thairestaurang. 
Killen jobbar med 2 jobb 8 plus 4 timmar men gör ett break för att hinna träna killarna. 
Ersättning för detta? 
 
I år ska jag slippa betala matchdressen svarar killen.  Det finns hjältar där ute i den skånska 
myllan! 
 
Sista finalmatchen juniormatchen mellan Wollsjö IF-FC Rosengård 4-0 och dagens enklaste 
finalseger. 
 
Ett mycket bra Wollsjö lag och här lägger undertecknad till en VAIF vinst också. 
 
5 spelare från Veberöds AIF  2 spelare till som spelat i VAIF 2019 blir 7 spelare så skäms ej för att 
dela cupsegern med Wollsjö AIF! 
Martin, Tim, Troy, Johan, Linus, Loke, Ramesh alla lirar i VAIF! 
 
Tack Björn (Wollsjö AIF) för din hjälp att hitta 8 lag till Romelecupen och Juniorklassen! 
 
Ja mina vänner i föreningen njut av årets Romelecup de kommer ej på kö med dessa framgångar som 
detta år. 
 
En fantastisk organisation som alltid ett kanon ekonomiskt resultat kommer det att bli även i år. 
Hur stort står skrivit i stjärnorna och tyvärr måste även räkningar betalas haha. 
 
Bästa försäljningshelg 1 med 1 100 Swish inbetalningar. 
 
Näst bästa försäljningshelg 4 med 975 Swish inbetalningar. 
 
Bästa enskilda försäljningsdag söndagen den 9 februari med 675 Swish inbetalningar, men endast 
300 på lördagen. 
 
Veberöds AIF nya ordförande Stefan Persson är en snäll och hygglig påg men gillar ej siffror i klartext i 
veckobrevet haha så då fick det bli antal Swish i stället! 
 
Om ni upplevde undertecknad än rörigare än tiderna var hälsan ej på topp i söndags men att missa 
finaldagen är som att läsa en bok utan att läsa sista kapitlet! 
 
Det finns så många att tacka så för att inte missa någon tackar undertecknad alla i stället som bidrog 
till ännu ett fantastiskt Romelecup. 
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Nu är det sportlov nästa vecka och många åker iväg till Norge, Alperna norrut i Sverige och en familj 
åker till Liverpool och Anfield Road och undertecknad ej tillfrågad att följa med? Vad då avundsjuk? 
 
Ska nu försöka bli frisk igen och stänger veckobrevet och hörs igen nästa tisdag. 
I helgen inga u-matcher överhuvudtaget! 
 
P 12 till Malmö lördag för att kolla MIF-Djurgården och hockey! 
 
Herrar A möter Staffanstorp United borta på lördag kl. 13.00 och Damlaget hemma mot TFK Nova 
söndag kl. 14.00. 
 
Hörs alla/Staffan 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning av helgens matcher. 
Herrar A och Tommys text. 

En kall och ruggig kväll i Genarp där vi spelade vår första match för säsongen. 

En match där vi redan efter 1 min får en fin djupledslöpning av Mattias som kommer fri, men tyvärr 
träffar stolpen men en bra start från oss. Efter detta så har Genarps IF en boll i ribban efter 5 min och 
två min senare gör de 1-0 på ett långskott som går över Hampus i Målet.  

Tycker vi lyfter oss efter målet och får bättre fart i bollen och börjar skapa många målchanser framåt. 
1-1 gör Selmir efter 15 min, 2-1 gör Magic på ett långskott i bortre krysset mycket snyggt, 3-1 gör 
Isberg på ett friläge där han fint avslutar nere vid. 

Detta står sig till halvlek och jag väljer att byta in alla avbytarna så vi får alla att spela minst en halvlek. 

Redan i dan 2 min i andra halvlek gör vi 4-1 genom Viktor som avslutar snyggt i deras målområde på 
en frispark utifrån. Sedan håller matchen ingen vidare klass då vi mest spelar av den och inte kommer 
upp i någon högre kvalité. 

Skönt att vinna första matchen och fick 4 olika målgörare, plus till Isberg på mitten som vi kommer att 
få stor nytta av i år med sina fina fötter och spelsinne. Selmir gör en bra insats där framme och jobbar 
på bra matchen igenom. 

Koffe vår kapten håller som vanligt en hög lägsta nivå. 

Lite minus i vårt passningsspel som stundtals kunde varit bättre, våra uppspel från backlinje var inte 
bra där vi spelade bort mycket boll. Vårt omställning spel måste gå fortare och vi måste flytta upp laget 
snabbare när vi vinner boll. 

Ny match på lördag borta mot Staffanstorp och säkert ett annorlunda lag då som spelar. Vi vilade ett 
antal spelare idag som kommer att spela istället på lördag. 

Juniorlag med Henriks text. 
Båda lagen i juniorklassen hade kvalificerat sig till finaldagen och i Wollsjö AIF spelade 7 st. VAIF 
killar.  

Dessutom hade även ett av lagen i P 04 klassen tagit sig till finaldagen efter lördagens gruppspel. 
Lördagskvällen var lite väl hektisk där vi bland annat spelade 3 matcher direkt efter varandra… 

När vi ledare blundade vid 00.30 snåret så coachade vi fortfarande  .  
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Finaldagen blev lika hektisk som lördagen och matcherna avlöste varandra. P 04 gör en kanonmatch i 
semifinalen och slår ut duktiga Janstorp AIF med 2-0.  

Juniorlagen gör också riktigt bra matcher mot Wollsjö AIF resp. FC Rosengård men drar tyvärr 
kortaste strået. 

I matchen mot FC Rosengård pressades dem till sudden death och spel 2 mot 2 innan det avgjordes.  

Wollsjö AIF vann finalen enkelt medan VAIF lagen möttes i matchen om 3: pris. I P 04 finalen stod vi 
upp bra mot skickliga 

 Lindesborgs FF 1948. men saknade det lilla extra för att kunna vinna. Förlorar till slut med 2-0. 

 
F 15 och F 16 och Jennys text. 
Så var det äntligen dags för finaldagen i 2020 års Romelecup! 
Först ut var F 05 klassen och i semifinalen ställdes vi mot Husie IF. En thight match i högt tempo som 
gick till förlängning och där petar vi in en retur och tar oss vidare till final mot Svedala IF .  
 
Ett lag som vi spelade oavgjort mot i gruppen och då var vi inte nöjda med vårt spel. Vi och tjejerna är 
rejält taggade men med ett inre lugn. Vi drar upp lite tempo i matchen och gör välförtjänt både 1- 0 och 
2- 0! En fantastisk känsla när det stämmer för alla spelarna och de visar upp ett fint spel. Värdiga 
vinnare och äntligen nya vinnare t- shirtar   
Stort tack till Julia, Wicktoria och Moa från Harlösa P 07!! 
 
En kort paus och sedan dags för 4 spelare från F 05 att ladda om till semifinal mot Uppåkra IF i F 04! 
Ett på förhand tufft motstånd och trots att vi har en tydlig matchplan känns det som att allt som kan gå 
fel går fel.  
 
Vi stressar,  ligger inte rätt i positioner och är inte tillräckligt skärpta i de få målchanser vi skapar och 
tyvärr förlust. Vi och tjejerna försöker ladda om till match om tredjepris mot Hyllie IK. Vi startar bra och 
tar ledningen,  sedan slappnar vi av och Hyllie kvitterar. Vi ligger på och skapar målchanser men Hyllie 
är skarpare i avsluten och tar ledningen.  
 
Vi lyckas peta in ett mål till men när Hyllie gör 4-2 så är det för lite tid kvar att hinna ikapp. Vi har tyvärr 
för dåligt spel i defensiven och det straffar oss.  
Stort tack till Wicktoria och Vilma från Harlösa P 07! 
 
En stor eloge till alla bakom Romelecupen!! Vilket jobb alla gör, vilket teamarbete!! 
Fantastisk servering med bra utbud! Otroligt duktiga domare som får mycket beröm! Och vår 
prisutdelning är något utöver det vanliga!!  
 
Jag har haft förmånen att vara speaker vid tre tillfällen under cuphelgerna (plus ett litet inhopp i 
Juniorernas final  ) och det är så härligt att få följa spelet från första parkett!! Så mycket glädje, och 
även besvikelse, men framförallt den goda stämningen på läktaren och på planen! Och på de 
prisutdelningar som jag höll i fick domarna ställa upp lite extra och bjuda på sig själva genom att 
"shuffla" med spelarna! Mycket uppskattat!! 
 
Så trots att man just nu är helt slut så längtar man redan till Romelecupen 2021!! 
 
F 13 med Henriks text. 
Två lag i semifinal, motståndare för Veberöds AIF Vit blev Dösjöbro IF, ett mycket tekniskt och duktigt 
lag. Veberödstjejerna spelar bra i den här matchen och vinner helt rättvist med 2-0 och då blir det 
naturligtvis, om möjligt, ännu mer spännande hur det går för det andra lagets semifinal. I den här 
matchen möter lag Svart Klågerups GIF och kan vi bara få igång vårt eget spel och är hungriga framåt 
då har vi alla möjligheter att ta oss till final med detta lag också.  
 
Men i den här matchen är det inte mycket som stämmer för oss och vi blir hårt pressade från första 
minut. Men vi lyckas ändå på något sätt vinna den här matchen med 1-0 och vi har båda lagen i final. 
 
 Det blir naturligtvis lite märkligt att mötas i final men tjejerna tar det hela med ro och inser att det inte 
har någon betydelse hur det går, de är alla vinnare, men matchen måste avgöras och det blir lag Vit 
som vinner med 1-0.  
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Helt fantastiskt på alla sätt är väl ett sätt att beskriva årets Romelecup. 
 
F 14 och Henrik igen. 
Efter ett mycket lyckat gruppspel tar sig tjejerna till semifinal där de skall möta Uppåkra IF och i den 
här matchen spelar de återigen en mycket fin fotboll. Fint passningsspel, bra rörelse och på alla sätt 
en väl genomförd match och tjejerna är värda sin finalplats. 
 
I den andra semifinalen är det jämnt mellan FC Champions och Svedala IF men efter förlängning 
vinner FC Champions den matchen med 2-1. I finalen spelar Veberödstjejerna återigen mycket bra 
och vi har bra koll på våra motståndares svagheter och styrkor. Tjejerna från Veberöd vinner denna 
välspelade final med 1-0 och för andra året i rad tar de hem guldet.  
Jag behöver knappast skriva att vi från bänken tillsammans med alla föräldrar är stolta över våra tjejer 
i båda åldersklasserna. 
 
P 14 och Rikards text. 
Nytt Romele äventyr för P 14 som detta år slutade i ett silver. Vi ställde upp med två jämna lag där det 
ena oturligt åkte ut i gruppspelet medan det andra räckte enda till finalen mot ett starkt BK Olympic.  
 
Sammanfattningsvis är vi nöjda även om man såklart går och funderar på finalen, som med lite flyt 
kunde gått vår väg. 
 
Dock får man säga att det var rättvist att BK Olympic vann.  
Kul att se att så många Veberödslag gick långt och det ser bra ut för Veberöds AIF både på kill- och 
tjej-sidan. 
  
 


