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 Staffans inför helgen 3-5 april 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fy vilken tid vi lever i! 
 
Därför börjar undertecknad med en bra 1 april historia! 
 
Mina 2 ungdomar som förra veckan sa med tanke på undertecknads nya intresse för Vitrysslands 
liga med citat" pappa du har hål i ditt huvud" slut citat. 
 
Samtidigt pappa du är den enklaste person i detta land att lura med ett första aprilskämt, tror gott om 
alla och för dig finns inga onda människor och "räliga" sådana. 
 
Kanske något överdrivit men brukar säga att undertecknad tror gott om alla människor tills annat 
bevisats. 
 
1 april vandrar undertecknad med Ester (hund) i skogen och funderar på stora som små saker i världen. 
 
Kommer ett SMS och Tommy seniortränare med detta. Staffan nya ändringar från Svenska FF, serien 
för division 3 börjar redan på lördag hemma mot BK Högaborg!  
 
Svar till Tommy. Herre Jesus. Vad har undertecknat missat? Börjar undertecknad tackla av? 
 
Hur har det skett en ny lottning och plötsligt BK Högaborg hemma. 
 
Hinner Mats Hommel krita Romelevallen? 
 
Börjar direkt leta via mobilen på Svenskas FF hemsida, när nytt SMS kommer. April April.  
 
Fy fan blir undertecknads svar till Tommy. 
Tommy är nu en "rälig" person för tillfället haha. 
 
Kan förändras om Tommy säljer minst 10 Bingolotter till Påsk? 
Tommy svarat ja det gör jag! 
 
Tommy kommer då att åter bli en trevlig påg som tidigare! 
 
Fotboll. 
Ja en vecka med så många frågor och till sist onsdagseftermiddag. Dubbla budskap vid den dagliga 
presskonferensen kl. 14.00. Den nya landsfadern Anders Tegnell som troligtvis ej sovit många timmar 
de senaste veckorna levererar nya siffror varje dag. 
 
Denna dag plötsligt alla fotboll serie som träningsmatcher ställs in omedelbart säger en annan person 
som finns med de flesta dagarna Johan Carlsson generaldirektör på Smittskyddsinstitutet. 
 
Korrigering senare under onsdagen eller snarare ett förtydligande kommer. 
Torsdag och plötsligt träningsmatcher får spelas. 
 
Skriver inte mer om Corona för om en sanning en dag är en lögn dagen efter kan man nu skriva en 
sanning för en timme sedan är en lögn timmen efter 
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STYRELSEN I VEDERÖDS AIF KOMMER ATT MAILA TILL ALLA I FÖRENINGEN OM VILKA 
DIREKTIV SOM FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCH SKÅNES FF BESLUTAR. VI GÖR DETTA FÖR 
ATT NI SKA FÅ SÅ RÄTT INFORMATION SOM MÖJLIGT I DESSA CORONA TIDER. 

Bingolotter och spel påskdagen. 
Ny ordförande i Stefan Persson, funnits bättre år att bli ordförande än i Corona tider. 
 
Martin Wanegårdh ny kassör och hann knappt komma ner i stolen och årets första styrelsemöte och en 
budget i knäet när Dansgalan ställdes in och i princip ett sexsiffrigt belopp försvann från intäktskontot. 
 
Nya intäkter måste letas upp och årets Bingospel Påskdagen kl. 189.30 är ett sådant. 
 
Fantastiska antal Bingolotter har VAIF  sålt de senaste åren till Uppesittarkvällen den 23 december 
samt Nyårsspelet 31 december, men vi har ej klarat av PÅSK försäljningen på långa håll. 
Förra årets påskspel var det 20 grader och sommar nästan. 
 
Nu gör föreningen en kraftfull satsning på försäljning när vi nås av 3 mycket bra försäljningar de sista 
söndagarna när försäljningen ökat kraftigt i hela Sverige med folk i "karantän". 
 
Vecka 13. 25 procents försäljningsökning. 
 
Förra årets påskförsäljning. 

 76 st. (enkel) 
 32 st. (dubbel) 

 
Usch så dåliga siffror. Blir ledsen, deppig och nästan arg om vi inte redan när tjejerna börjar sälja 
Skärtorsdag och beställningarna redan överstiger förra årets totala försäljning på 108 Bingolotter. 
 
Se beställningslista på hemsidan och redan 43 bingolotter beställda som F 14 tjejerna kommer att cykla 
ut med.  
 
En intern försäljningslista inom VAIF kommer också att finnas. SÅ hjälp till att hitta köpare alla. 
 
En moster i Norrland. Skicka en bingolott i påskpresent till henne.  
 
Söndagskväll ringer mostern kommit fram till Bingolotto och  vunnit på Färgfemman och vinst en ny 
Volvo värde 360 000 kr. 
Du har köpt en Dubbellott och 2 Volvo och den gamle Saaben årsmodell 85 till skroten! 
 
VAIF Listan nu! 
Beställningar. 
Tommy Johnsen.  10 enkla. 
Lennart Fridh.       10 enkla. 
Joel Von Dorp.         5 enkla. 
Emelie Törngren     3 dubbla.      
 
Plus 15 enkla till personer i Veberöd. 
 
Beställ, beställ hjälp VAIF med intäkter i dessa svåra tider. 
Alias Bingoberra Staffan 
 
staffandarfelt@hotmail.com  
 
Hörs på tisdag. 
 
Hälsar Staffan 
 
PS! Många matcher redan inställda. Herrar A, U 19, U 13 mot TFF. 
 
   
 


