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  Staffan inför helgen 19-21 oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare. 
 
Fredag 19 oktober och nu det viktigaste datumen i månaden för då kommer pensionen haha! 
Hälsotillståndet stabilt men för stunden mer frekvent i terapisamtal för att hålla demonerna i kroppen i 
schack.  
En underbar vecka väntar alla som älskar fotboll i allmänhet och MFF i synnerhet. 
För första gången denna säsong blir det över 20 000 på plats och Stadion blir i det närmsta full när 
Hammarby IF kommer på besök på lördag kl. 13.00.  
Sista chansen för MFF att försöka nå minst en tredje plats som ger kval till Europa League 2019. 
 
Torsdag 24 oktober bortamatch mot Sarpsborg FF och Norge väntar för undertecknad med mina 
ungdomar och deras kusin dotter. 
Faktiskt första bortamatch utomlands som undertecknad finns på plats efter Europacup finalen i 
München mellan MFF-Nottingham Forest 1979. Ett stort minne i mitt liv hur gammal jag än blir! 
 
Tack mina "snälla" grannar och Åsa samt Robert som lånar ut sina årskort och glädjer två i sällskapet. 
Åsa mer känd för ansvar för alla inköp till Romelecupen samt kiosk, servering på Romelevallen. 
 
På lördag dags för andra kvalmatchen för Herrar A och Fortuna FF väntar i Helsingborg. 
Båda de två kvalmatcherna som återstår måste vinnas och matchen Tomelilla IF mot FC Trelleborg ska 
vinnas av FC Trelleborg och då en tredje omgång som kan sluta med 3 lag på 6 poäng. 
Skrev i veckan svårt men ej omöjligt, gäller fortfarande! 
 
Lagtruppen enligt Daniel;  
Oskar Axberg, Eric Skiöld, Alvaro Maldonado, Joel Vom Dorp, Viktor Rosberg, Hugo Lindelöf, 
Maciej Buszko. Kristoffer Lindfors, Mattias Jönsson, August Jönsson, Mateusz 
Wieczorek, Joseph Tabiri, Ted Hörman, Hugo Lindelöf, Axel Petersson, Philip Olsson, Axel 
Rosberg, Alexander Moberg samt Dante Kolgjini.  
 
Andra kvalmatchen Tomelilla IF-FC Trelleborg lör. kl. 14.00 gäller båda matcherna. 
 
Ungdomslagen. 
I CuMap står att läsa P 14 mot Skanör Falsterbo IF lör. 20 oktober kl. 11.30 borta. 
F 16 mot Ängelholm FF/Strövelstorp sön 21 oktober kl. 13.00 borta och sen är säsongen slut för alla 
föreningens ungdomslag! 
 
Romelecupen 2019. 
I tisdags var undertecknad lite nedstämd efter en vecka med endast 10 lag i anmälningsboxen in och i 
måndags hela 5 återbud! 
Ny inbjudan utskickad av Eva i mitten av veckan och drygt ett dygn senare 20 lag anmälda och nu är 
status 125 lag klara. 
 
Problem finns som alltid just nu för få anmälda lag tjejlag men 40 dagar kvar av anmälningstiden. För 
några år sedan 1/4 del tjejlag de senaste åren ca 30 % tjejlag och just nu "bara" 20 anmälda tjejlag och 
15 procent och för tillfället ingen åldersklass på tjejsidan som är klar för att delta i 2019 års Romelecup. 
Som alltid 8 lag för att en åldersklass ska startas upp. 
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F 04 4 lag av 8. Jenny 
F 05 3 lag av 8. Jenny 
F 06 3 lag av 8. Åldersklassen kommer att sänkas från 12 till 8 lag. Charlotta. 
F 07 3 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 
 
All hjälp av er nämnda 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!   
 
P 02 3 lag av 8. Stefan 
P 04 3 lag av 8. Henrik 
P 06 6 lag av 16 kommer att sänkas från 20 lag. Andreas 
 
Övriga åldersklasser på pojksidan klara för start. 
P 03 5 lag av 8, P 05 8 lag av 12 kommer att bli fulla. 
 
P 07 till P 12 har redan utökats med fler lag i respektive åldersklass då anmälningarna rasar in 
med hög fart. 
76 lag i dessa åldersklasser redan. Snitt 14 lag per åldersklass redan. 
 
 
Bingolotto med Sverigelotten och Julkalender. 
Över 1 000 kalendrar nu ute till försäljning. Det är vi bland de bästa i Södra Sverige och om allt blir sålt 
ska 40 000 kr till olika lagkassor vid årsskiftet. 
 
Undertecknad träffade marknadschefen för Södra Sverige i veckan, Peter Sundén som undertecknad 
lärt känna genom åren. 
Genomgång för alla Folkspels produkter som föreningen kommer att sälja fram till nyår. 
 
Bingolottos bästa försäljnings månader börjar nu i november och håller på till nyår! 
Detsamma gäller naturligtvis föreningarna! 
 
Kom ihåg att Folkspel som driver Bingolotto ägs av 12 000 föreningar där bl.a. Veberöds AIF är en 
ägare. 
Inga privata vinstintresse utan allt överskott tillbaka till föreningslivet. 
 
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. 
 
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. 
 
P 04 samt P 05 gör nu sin sista försäljningsinsats för VAIF och Bingolotto till Uppesittarkvällen den 23 
december. 
 
Frågan kommer att ställas till P 06 samt F 06/07 om dessa lag är intresserade att ta över stafettpinnen?  
Återkommer till er senare i år! 
Här kommer ni se försäljning med flera tusen kronor i timmen den 23 december på eftermiddagen. 
 
Hörs igen mån/tis. och i november månad går vi ner till ett veckobrev i veckan. 
 
Trevlig helg alla!  /Staffan 
 


