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 Staffans sammanfattning vecka 26 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are, och andra läsare, 
Sverige vi har ett resultat av Folkspel Cup och med liten marginal förlorar Veberöds AIF finalen 
mot Friluftsfrämjandet Söderåsen som med poängen 1010 dvs. 100 Sverigelotter samt 910 
Bingolotter sålda vinner före Veberöds AIF med våra 900 poäng. Sålda 100 Sverigelotter samt 800 
Bingolotter en kanonsiffra, men likväl ej räcker. 
  
Samtal från Bingolotto denna tisdagmiddag och 11 distrikt i Sverige med 
försäljningschefer/marknadschefer och de fick i morse beskedet från huvudkontoret i Göteborg att 
lämna vardera ett förslag på en förening som får ett Wildcard kort och i Södra Sverige går detta  
WILDCARD KORT till VEBERÖDS AIF.  
  
Med motiveringen stronga försäljningsinsatser sedan UPPESITTARKVÄLLEN VID JUL (läs F 03), 
därefter i fem omgångar av Folkspel Cup med stark försäljning och engagemang samt en stark 
avslutning där hela föreningen hjälpte till att lyfta försäljningen samt flera hundra procent bättre 
försäljningssiffror av Bingolottos produkter denna vår jämfört med 2014. 
  
Fantastiskt kul att få ett sådant telefonsamtal. 
  
Av 12 000 föreningar som säljer av Bingolottos produkter är Veberöds AIF den enda föreningen som 
detta år både vinner (ren tur) i Föreningsfajten samt en vinnare Folkspel Cup och Andra 
Chansen. 
  
Tack alla för era insatser, en kvartsfinal som föreningen vinner med 8 fler sålda Bingolotter än tvåan och 
till sist alla lagen i föreningen från senior till F och P 9 som säljare och tack till er alla, Nils-Åke 
Stålring samt Göran Holmgren som lyckas under ett dygn få 8 företag att sponsra föreningen med 
köp av Bingolotter, Joakim Holmgren som säljare på sitt jobb och säkert flera i föräldragruppen 
som gjorde en extra insats som ledde till denna utnämning. 
  
Undertecknads roll att "jaga" säljare, pusha på, entusiasmera blev undertecknads bidrag i tävlingen. 
Bingolotto ställer frågan till undertecknad vem vill du se representera Veberöds AIF på denna festliga 
tillställning i september månad? 
  
Svaret glasklart, vi är många som lägger er ett stort jobb för föreningen men mest jobb av alla utan 
konkurrens föreningens ordförande Nils-Åke Stålring som självklart ska vara föreningens representant i 
Göteborg med hustrun Mona (hoppas alla håller med undertecknad). 
  
Naturligtvis sätter vi en press på Nils-Åke och ribban har Lennart Fridh redan lagt och 50 000 kronor till 
hade ej gjort ont i föreningens kassa.  
Prisbordet från 10 000 kr till maxbeloppet 100 000 kr. 2,5 miljoner som ska delas ut. 
  
Med start vid middagstid och incheckning på hotell i Göteborg torsdagen 17 september väntar 
festligheter under ett dygn. Förra året med båt ut i Göteborgs skärgård mat på känd fiskrestaurang och 
på kvällen festliga prisceremonier och utlottningar med god mat och dryck samt härlig underhållning. 
Ca 100 personer från föreningslivet samt 100 personer från företag och tobakister som kört samma 
tävling som föreningarna tillsammans med representanter från Bingolotto och 250 personer på plats 
detta dygn.  
  
Detta blev ett mail i lyckorus och nästan inget om fotboll.  
  
Däremot kommer referat i morgon onsdag från i stort sett alla matcher som spelats de sista 10 dygnen 
och 2 matcher i kväll som undertecknad väntar in och sedan återstår bara Herrar A på lördag kl. 14.00 
på Romelevallen och Hittarps IK väntar ingen 6 poängsmatch utan snarare av 9 poängs karaktär för 
nu börjar andra resultat gå emot föreningen och BK Flagg får sin första förlust i gårkväll hemma mot IF 
Lödde. 
GIF Nike som vinner mot IFK Trelleborg.  
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Det bästa motmedlet är att vinna sina egna matcher för att lita på andra resultat har aldrig varit 
framgångsrikt. 
  
Kommer ni ihåg vad undertecknad skrev innan seriestart efter samtal med tränaren i IF Lödde Peter 
Joelsson? 
Citat från Peter "En tuff serie Staffan man måste ta poäng i var och varannan match för att inte halka 
efter, man kan vinna mot alla lagen i serien men också förlora mot samtliga" slut citat.  
  
För 2 omgångar sedan 8 poäng ner till kvalplatsen på lördag kan denna siffra vara 1 poäng beroende 
på resultat från ett antal matcher som spelas tis-ons innan alla lag står på 11 matcher som vår förening. 
  
Hälsningar Staffan 
  
  
 


