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 Staffans inför helgen 10-13 april 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF 
 
Påskdag 12 april och ikväll dags för Bingolottos Påskspel. 
Lotter säljs för fullt i byn och föreningen kommer att göra rekord försäljning av  bingolotter till en påskhelg! 
Status kl. 16.00 Påskafton. Sålda enkellotter ca 260 st. samt 30 dubbellotter. 
 
På Konsum finns 110 enkellotter samt 30 dubbellotter kvar till dagens försäljning. 
ICA, Preem, Nilssons varubuss ca 10 var på alla 3 ställen. 
 
Fick följande mail i påsk. 
 
Tack Veberöds AIF. 
Jag beställde 2 bingolotter till mina föräldrar till påskens spel. 
 
Vi bor i Veberöd men kan inte träffas för tillfället. 
 
Min mamma  ringde i torsdagskväll jätteglad och berättade om tjejer som kom och ringde på och hade 
bingolotter att lämna.  
 
Pigga glada artiga tjejer som hade bingolotterna inslagna som en present! 
 
 Detta gjorde ett sådant intryck på min mamma och räddade deras påskhelg 
efter besöket. 
 
Tack än en gång. 
Detta gjorde föreningen bra! 
Utti. 
 
Tack än en gång Anna Wendel för ditt arrangemang med lotter inslagna som present! 
 
Stockholms Fotbollsförbund.  
Funderat mycket på deras beslut att starta upp serier 17-19 april. 
 
Varför så snabbt? 
Vilka krafter satte igång denna process? 
 
Ett annat problem med denna start är att i både herr som damserier finns flera lag från Gotland som 
deltar. 
 
Långa resor och dessa lag från Gotland kommer ej att få spela förrän klartecken kommer från myndighets 
håll och då ska dessa lag spela ifatt övriga lag i serier. 
Nej detta var inte genomtänkt! 
 
Radiosporten ringt alla distriktsförbund och nu kommer  fler att börja spela med olika varianter på när och 
antal omgångar. 
 
Ett distrikt där ordförande troligt intagit en tidig påskfrukost med några för många snapsar därtill och 
deras förslag var en och en  halv enkelserie???????? 
 
Blev nu rädd för ett förslag typ dubbel dubbelomgång dvs. 44 matcher innan midsommar haha. 
 
Skåneboll avvaktar och lämnar inget direkt svar på när serier drar igång. 
 
Tråkigt att 08:orna inte kunde väntat på ett samlat beslut som gällde hela Fotbolls Sverige. 



 2 av 2 

 
En visuell succé finns på olika forum om en ölänning som "hatar" alla 08:or som kom för tidigt till 
ön i år. 
 
Byggt en 2 meter lång musfälla till lanthandeln som känner av lukten av en 08;a och slår till med full kraft 
när en 08;a kommer in i lanthandeln och upp i luften med full fart far en toarulle som träffar 08;an i 
"nyllet",  rätt kul faktiskt.  
 
Veberöds AIF Division 3. 
Då kom en ny lottning och vi hade tur i en serie med 11 omgångar och 6 hemmamatcher samt 5 
bortamatcher. 
Kan betyda mycket när endast 33 poäng att spela om. 
 
Start mitten av juni och Vellinge IF hemma i första omgången. 
3 omgångar spelas sen semester hela juli och start en vecka in i augusti 
 
Placering 9. Kval. 
Placering 10 -12. Direkt nedflyttning. 
 
Snittet de sista 5 åren för att slippa kval har varit 26 poäng och då översatt till i år 13 poäng. 
4 vinster och en oavgjord!  Tack Tommy! 
 
Kommer serier igång då? 
Svar mindre troligt lyssnar på Anders Tegnell statsepidemiolog och den expert undertecknad tar 
rygg på. 
 
 
Publika arrangemang ej troligt i juni månad då Allsvenskan ska starta!? 
 
 
Division 3 serierna.  
Fler och fler röster tror ej på seriespel i år. Hemska tanke. 
Lägsta serien under Svenskas "paraply" och i princip alla är amatörer.  
Ska serien börja först i augusti ska 11 omgångar spelas till månadsskiftet september/oktober.  
 
Ska "synkas" med förbundsseriers avslutning  och kval och en vinter som kommer i Norrland. 
 
Kommer detta att fungera? 
Fler och fler svarar nej och då ställa in serien 2020. Gräsligt scenario!  
 
Ha en fortsatt trevlig påsk och idag P 13 i möte mot MFF på Svalebo. 
 
Måndag och P 11 mot samma förening och MFF. 
P 10 möter Lunds FF.  
Båda matcherna börjar kl. 10.00. 
U 19 mot FC Trelleborg på Romelevallen och årets första match på naturgräs kl. 11.00. 
 
U 14 borta mot Bjärreds IF. 
U 15 borta mot Torns IF. 
Damer A  borta mot Askeröds IF. 
P 9 borta mot Kvarnby IK redan i lördags och 2 matcher. 
 
Hörs  på tisdag och några matchtexter. 
 
Hälsar Staffan 
 
 
 


