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 Staffans sammanfattning vecka 43 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare. 
  
Måndag 22 oktober och i CuMap står att läsa Herrar A-FC Trelleborg i Trelleborg på söndag kl. 14.00 
och sen är fotbollssäsongen 2018 över.  
 
Herrar A vinner borta mot Fortuna FF med 2-0 och alla vet att det krävs ytterligare en seger borta mot 
FC Trelleborg på söndag och tyvärr är det så pass tufft att vinsten måste vara med 3 mål eller mer för 
att komma förbi FC Trelleborg sen kan Tomelilla IF med 3 poäng och vid stor vinst mot Fortuna FF är 
även Tomelilla IF med i slutstriden. Med andra ord helt i egna händer har vi det ej. 
 
Finns ett alternativ till om föreningar som gör sammanslagningar och friplatser uppstår i division 3 som 
har skett de sista åren och då en bonus för lag som ej vinner sin kvalgrupp. 
 
Kollat de 12 kvalgrupperna och endast i 2 kvalgrupper som både ettan och tvåan kan nå 7 poäng 
vardera övriga 10 kvalgrupper kommer tvåan att hamna som bäst på 6 poäng och sen är det 
målskillnaden som gäller, men nu har undertecknad vecklat in sig i hög matematik, gillar detta som ni 
vet!  
På söndag kl. 15.50 har vi svaret. 
 
Romelecupen 2019. 
131 lag anmälda. 
Som alltid 8 lag för att en åldersklass ska startas upp;  
F 04 4 lag av 8. Jenny 
F 05 3 lag av 8. Jenny 
F 06 4 lag av 8. Charlotta. 
F 07 4 lag av 8. Charlotta 
F 09 3 lag av 8. Anette 
F 10 3 lag av 8. Anette 
F 11 2 lag av 8. Anette, Sofia, Helena 
P 02 3 lag av 8. Stefan 
P 03 5 lag av 8. Stefan 
P 04 3 lag av 8. Henrik 
P 05 8 lag av 12. Anders 
P 06 7 lag av 16. Andreas. Kan sänkas till både 8 eller 12 lag. Avvaktar. 
 
Saknas 56 lag i ovanstående åldersklasser.  
P 07 till P 12 saknas 23 lag. 131 lag anmälda redan + 56 + 23 = 210 totalt! 
En perfekt siffra för cupen, men vi ska nå dit också. 
 
Kämpa på!  
All hjälp tas tacksamt emot. Skånes bästa cup när det gäller prisutdelningar där samtliga spelare ca 
1800 kommer att få uppleva en prisceremoni som vi är ensamma om.  
Bra lokaler underbar servering med brett sortiment.  
Maila alla ledare/tränare ni känner och hälsa de välkomna till Romelecupen 2019!   
 
Bingolott med Sverigelotten och Julkalender. 
1 080 kalendrar nu ute till försäljning och på kansliet finns 20 ynkliga kalendrar kvar.  
Det är vi bland de bästa i Södra Sverige och om allt blir sålt ska 44 000 kr till olika lagkassor vid 
årsskiftet. 
 
Återkommer till er med fler produkter som ni kan sälja när Julkalendern är färdig såld. 
Vill dock redan nu berätta om att för tillfället kan ni sälja Sverigelotten med Rosa färg där en viss 
summa per lott går till Bröstcancerförbundet. 
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Vill något lag sälja Julkalender och Sverigelotten nere vid Konsum någon fre. - lör. i höst,  
maila undertecknad så kontaktar undertecknad den nya föreståndaren på Konsum. 
De första lagen har hört av sig. Toppen! 
 
De nya Spelformerna. 
På onsdag är undertecknad i Malmö för ett spännande och förhoppningsvis intressant möte med 
Skåneboll till ett Uppföljnings- & Informationsmöte angående de nationella spelformerna för barn & 
ungdomsfotboll som genomförts 2018 finns på agendan. 
 
Uppföljning av årets spelformer samt förslag till justeringar inför 2019 inom alla spelformerna. 
Intressant och återkommer redan på fredag om de viktigaste punkterna som kommer fram på mötet. 
 
Spel formen 3 mot 3 är en svår punkt för här handlar det om investeringar av sarger och så här långt för 
dyrt och för få aktörer på marknaden som kan pressa priset. 
Sarger behövs för annars blir spelet ointressant med bollar utanför den lilla planen mer än inne på 
planen.  
 
Peter Joelsson tog upp det i sitt tacktal när IF Löddes knatteserie avslutades för några veckor sedan 
och spel på 16 planer samtidigt och en investeringskostnad på över en kvarts miljon för inköp av sarger. 
 
Hörs igen på fredag och kanske ett veckobrev som skickas från Norge där MFF möter Sarpsborg  
kl. 21.00 torsdag och en natt i buss på väg tillbaka till Malmö. 
En underbar resa förhoppningsvis och nu är allt på topp efter 2-1 mot Hammarby IF.  
 
Hälsn. Staffan 
 
Sammanfattning av helgens 3 matcher 
Herrar A med Daniels text. 
 Vi gör en bra insats mot Fortuna FF på Rydebäcks IP, individuellt som kollektivt. Äntligen var vi 
synkade som lag igen och höll en bra rytm matchen igenom. Det finns mer att ta av på offensiva sista 
tredjedelen och nu gäller det att få utlopp i form av effektivitet och målrassel. Vi är med i racet igen, 
tyvärr borde/skulle vi gjort något mål till för lite bättre utgångsläge plus att förlusten mot Tomelilla omg 1 
känns ännu mer som en stöld nu. Men, skam den som ger sig! Vi kommer att göra vårt yttersta för ”rätt” 
resultat nästa helg mot FCT, sen får det matematiska från den andra matchen bli vad det blir.  
Alla till Ymorvallen i Trellehulla... 
Forza VAIF! 
 
Lagkapten Kristoffers rader. 
Bortamatch mot Fortuna FF stod på agendan och allt som räknades var seger och 3 poäng. Det kändes 
verkligen som vi hade en bra uppladdning inför matchen med truppen i god tid till anläggningen samt en 
skön harmoni och lagom anspänning under uppvärmningen. Jag tycker vi spelar en av våra bättre 
matcher på senare tid, kanske till och med den bästa under hösten. Vi kontrollerar stora delar av första 
halvlek och hade mycket väl kunnat få utdelning på några av våra fina målchanser men 0-0 i halvlek. 
Halvtidssnacket var positivt och vi kände att det vara bara att fortsätta mala på och vara lite mer 
distinkta i avslutslägena. Mycket riktigt, vi går ut till den andra halvleken där Vigge gör 1-0 och sätter en 
stund senare 2-0 på straff. Där fanns bud på fler mål framåt och Oskar gör någon riktigt fin räddning så 
2-0 var i underkant men i det stora hela en väldigt skön seger. Ytterligare glädje och inspiration uppstod 
när vi sedan nås av beskedet att FC Trelleborg slår Tomelilla på bortaplan och vi fortfarande har en 
chans i kvalgruppen. Nu går vi in i den sista träningsveckan med stort fokus och söndagens match ser 
ut att bli en väldigt intressant och spännande utmaning.  
 
F 16 med Peters text. 
Då spelade vi vår sista seriematch borta mot Ängelholms FF. Stundtals spelar vi en mycket fin fotboll. Vi 
hade väldigt svårt att förvalta alla våra målchanser. Vi förlorar matchen med 5-2. Inte alls rättvist om 
man ser till spelet och hur mycket vi skapar.  
 
Vill också passa på att meddela att samarbetet mellan VAIF och Blentarps BK nu upphör.  
Hanna och Matilda är de enda spelarna som är kvar från VAIF. Hanna och Matilda har valt att stanna 
kvar i Blentarp.  
Blentarps BK kommer att starta upp ett damlag 2019. Tränarstaben är redan klar och nu börjar vissa 
äldre tjejer höra av sig till Blentarps BK.  
Undertecknad önskar alla lycka till med denna damlagssatsning. 
Jag vill också tacka VAIF för alla de fina åren som man har varit med om, har många fina minnen med 
mig. 
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Undertecknad Staffan vill då också tacka Peter för alla år du funnits i tränarstaben och de sista åren 
tillsammans med Blentarps BK. 
 
Mailkontakt med Peter i helgen och tyvärr har Peter drabbats av tuffa sjukdomar detta år och varit 
sjukskriven i 3 månader och svårt att komma tillbaka i jobb. 
Önskar dig Peter att du till sist blir frisk till fullo och du är alltid välkommen tillbaka till Veberöds AIF.     
 
P 14 med Henriks text.      Skanör Falsterbo IF – VAIF 
Vi hade en liten chans att ta tredjeplats i serien, om vi skulle vinna med mer än 5 mål. Tufft med tanke 
på att Skanör Falsterbo blev seriesegrare om de tog minst 1 p… Det blev spelmässigt tyvärr ingen 
bättre match. Motståndarna var mycket välvuxna killar, spelade fysiskt och deras spel gick ut på långa 
bollar – skarv. Spelet sattes alltid igång med lång utspark. Därmed blev det mest kamp på 
innermittfältet. Inte lätt att få till spel men tycker att vi verkligen försöker. Vi hamnar i underläge efter 
omställning på hörna. Kändes sedan som att de ville att tiden skulle gå. Vi kvitterar i andra halvlek vilket 
var välförtjänt. I sista halvlek går vi ner på 3 backslinje och satsar framåt. Vi får tryck på dem emellanåt 
men sätter inte dit chanserna. De har även någon chans. Matchen slutar, nog rättvist, oavgjort. 

Vi visar återigen att vi matchar alla lag i serien där serievinnarna var riktigt nervösa av att möta oss. 
Deras ledare hade adrenalinnivå som låg på högt påslag hela matchen 😉. Vi är mycket nöjda med 
höstsäsongen! Vi har höjt oss spelmässigt, härlig sammanhållning och endast en förlust på 10 matcher.  

Vill också passa på att tacka spelare och ledare i P 03 & P 05 som hjälpt oss på fantastiskt sätt! 

 

 
 

 


