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 Staffans sammanfattning vecka 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

Fredag 11 november och fotbollen på sparlåga. Lite inomhuscuper spelas och träningen i lite mindre 
omfattning än under säsong. 

Både Dam och Herr åter i träning, då vi nu börjar närma oss den s.k. frimånaden 15 november-15 
december.  

Spelare i provträning redan denna vecka och nu börjar silly season skruvas upp till hysteriska mått detta 
giller undertecknad haha. 

15 november kan alla amatörer skriva på för ny förening och som vanligt är rykterspridningen igång på 
allvar. 

Klara övergångar finns nästan enbart på tränarbyte och när det gäller spelare är det 99 % rykten. 

Hur ser det ut i vår förening? Svår fråga för det som är sant idag är en lögn imorgon. Bra spelare är på 
ingång men här gäller den totala tystnaden förrän namnteckning sitter på övergångshandlingen. 
Återkommer i slutet av nästa vecka med de första övergångarna förhoppningsvis. 

Störst aktivitet är det runt Romelecupen 2017. Faktiskt lottad till stora delar redan och undertecknads 
papperslottning 2015 blev den sista i sitt slag.  

Lottas nu modernt via Cumap och Jessica G samt Nils-Åke sköter detta.  

Alla serielösa åldersklasser fullbokade på pojksidan och 152 lag som kommer att spela serielöst 2017.  

17 prisceremonier och ni förstår säkert att här måste föreningen ha er hjälp för att klara detta.  

Veberöds AIF:s starkaste varumärke är Romelecupen och vår avslutning samt prisutdelningarna i de 
serielösa klasserna, här får vi ej tumma på något utan helst göra ett ännu större minne för alla spelare 
som får uppleva detta. 

I princip alla mail som föreningen får som är positiva kommer från personer som funnits på plats och 
sett vad detta betyder för sina tjejer och killar. 
 

152 lag anmälda i serielösa klasser och ca 40 i åldersklasser som spelar i tävling. Märkligt men så är 
det och så kommer det att se ut i många år framåt när nu förbunden sätter stopp för tävlingsspel från 12 
år och neråt.  

Väcks nu också förslag från förbundet att åldersklasser 12 år och neråt ska mixas med pojkar och 
flickor. Här finns ännu ej något beslut dock. 

Nyhet för undertecknad i varje fall med 25 år i Romelecupledning är att finaldagen kommer att innehålla 
spel om tredje plats d v s alla lag kommer att spela 2 matcher söndagen den 12 februari.  
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Tävlingsklasser; 

P 04, F 04, P 03, P 02, F 02 samt P 00/01. 6 klasser. 
12 semifinaler. 
6 matcher om 3;e pris. 
6 finalmatcher. 
Totalt 24 matcher under finaldagen.   

Spel kl. 10.00–18.00. 

Idag saknar cupen 17 lag; 
3 lag i P 00/01 
2 lag i P 02 
3 lag i P 03 
2 lag i F 02 
1 lag i F 04 
2 lag i F 05 
3 lag i F 06 
1 lag i F 07 

All hjälp att locka hit lag tas tacksamt emot. 

20 lag har nu blivit 17 lag som saknas och 3 anmälda lag denna vecka plus alla lag som hamnar på 
väntelistan där åldersklasserna redan är fulla. 

Med andra ord glest med anmälningar och undertecknads mail till alla berörda ledare för dessa 
åldersklasser gör ett försök att locka hit lag för det kommer att krävas ett extra arbete av alla i 
föreningen att nå dit. 

Hör gärna av er med lite text vid inomhuscupspel och först ut var Stefan P och P 02 och P 03/04  i 
Gåsacupen i Skurup. 

Stefans text. 
I helgen har vi spelat i Gåsacupen med två lag, ett P03/04 lag på lördagen och ett P02 lag idag. 

P03/04 laget klarade sig inte vidare från gruppspelet men gjorde en kanoninsats i 1:a matchen, 2:a 
matchen var lite trögare med ngt sämre spel och 3:e blev vi helt utspelade av slutvinnaren av 
turneringen, Höllviken. 

Stort tack till Adam, Gustav, Toby och William från P04  

P02 laget spelade riktigt bra och vann till slut gruppen med ett plusmål gentemot Vollsjö. Semifinalen 
förlorades mot Vellinge på straffar. Vi tog en ganska snabb ledning med 2-0, Vellinge reducerar på en 
straff med några minuter kvar och kvitterar därefter på en hörna. Förlängningen bjöd inte på några mål 
och matchen avslutades med straffar. 

Stort plus till killarna. De har verkligen utvecklat sitt spel. För ett år sedan var det mest sparka och 
spring fotboll. Nu vågar de hålla bollen inom laget och spela sig till målchanser. 

Hörs igen om en vecka! 

Hälsningar Staffan 

  

 

 


