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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Ja snart har vi december månad och på något sätt springer tiden iväg fortare och fortare när julen 
närmar sig. 
 
Matchen mot Hörby FF inställd då Hörby FF ej fick ihop till ett lag i lördags? 
 
Fest på kvällen i klubbhuset och följande spelare fick pris. 
Läs längst ner och undertecknad ställer ett par frågor till lagkapten Kristoffer. 
   
Philip ”Pippo” Olsson - Specialpris 
 
Hampus Ekdahl - Årets ambassadör  
 
Kristoffer ”El Capitan” Lindfors - Träningspris 
 
Samma kväll blev spelare nummer 15 klar och förlängt över 2018 i Deni Dulji 22 år. 
 
Tisdag och nyförvärv 3 och en rutinerad sådan. 
Alvaro Olguin Maldonado, 35 årig mittfältare. Hunnit med en proffstid i ett exotiskt land som 
i Burmesiska ligan, Zeyar Shwe Myay FC. Läs mer under Herrar A. 
Alvaro välkommen till Veberöds AIF! 
 
Romelecupen 2018. 
199 lag klara och 1 vakant plats idag; F 05 som saknar ett lag. 
Lottning ligger ute i skarpt läge och allt klart för spel.  
 
Fantastiskt bra siffra och endast 8 lag färre än 2017 och 2018 fick vi stänga tre åldersklasser (utebliven 
intresse) jämfört med 2017 då vi stängde ner två åldersklasser och där ligger skillnaden i antal lag. 
 
Läser bl.a. JAIF cupen 53 lag i år och för några år sedan 250 lag och tufft rakt över för flera arrangörer. 
 
Uppesittarkvällen den 23 december. 
Nu mina vänner har Folkspel dukat upp ett härligt julbord till alla föreningar. 
Sverigelott 25 kr. 
Enkel Bingolott 50 kr. 
Dubbel Bingolott 100 kr. 
Julkuvert med 4 Sverigelotter 100 kr. 
Känner redan hur ni smakar på detta som ett val av rögad ål, stekt ål eller "luad" ål på julbordet. 
 
Vad ska vi sälja i december hör undertecknad att ni frågar? 
Ett tips Sverigelotten ger all överskott till lagkassan antingen 8 kr per lott eller sälja Julkuvert med  
4 Sverigelotter och 32 kr in till lagkassan. I december 2016 sålde vi knappt 900 Sverigelotter. 
 
Beställ 40 Julkuvert och ca 2 sådana till varje spelare och 1 600 kr till lagkassan.  
Vilket erbjudande nästan som ett självmål i fotboll att inte hämta ut sådana direkt. 
 
Maila eller ring Eva alla Folkspelsprodukter finns på kansliet redan. 
Julkuvert kommer idag den 22 november. 
 
Rekordet som ska besegras hänför sig till förra årets Uppesittarkväll då det såldes 3,4 miljoner 
bingolotter i Sverige, jämför vanlig söndag 260 000 sådana.  
 
I år har Folkspel tryckt upp 4 miljoner Bingolotter till den 23 december och Uppesittarkvällen. 
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Föreningen ska slå 2016 års försäljning som då var; 
Julkalendrar  604 
Bingolotter Enkla     972 
Bingolotter Dubbel  101 
Sverigelotten "Jul"   809 
Under nov-dec månader 2016 sålde vi Folkspels produkter för 139 325 kr. Imponerande! 
 
Föreningens förtjänst 55 297 kr varav 80 % till lagkassor = 45 000 kr. 
 
Kom inte och säg utan föreningen lämnar ett bra bud till alla lag som vill sälja Folkspels produkter. 
Lämna beställning till; 
eva@vaif.se eller ring 046-80 400. Lycka till!  
 
Summering från inomhuscuper; och Herrarnas avslutningsfest.  
 
Peter Kronvalls referat från BK Olympics cup. 
Idag den 19/11 var vi på Olympic cup. Vi ställde upp med 2 lag. Vi hade bara 2 avbytare per lag. Båda 
våra lag tog sig vidare ur sina grupper. I kvartsfinalen fick vårt ena lag möta Knislinge och det blev 
tyvärr förlust med 4-0. Vårt andra lag mötte Husie IF. Det blev en tuff match som slutade med en vinst 
med 1-0. Tyvärr så skadade sig Selma i slutet av matchen. Det blev semifinal mot Knislinge och vi hade 
bara en avbytare. Här orkade vi inte få fart på benen, det blev förlust med 2-0. Trots detta så tycker jag 
att vi gjorde en bra prestation i denna cup. Vi laddar igen till nästa cup den 1/12.  
 
Henrik och F 11 med denna text. 
I söndags spelade F 06 i Sandbycupen och vi spelade fyra matcher under eftermiddagen. BK Höllviken 
ställde upp med två lag och vi fick äran att möta båda lagen men det blev minst sagt målsnåla matcher, 
0-0 blev slutresultatet i båda matcherna. I de andra två mötte vi Blentarps BK och hemmalaget Södra 
Sandby IK där vi helt rättvist och efter bra spel vann matcherna med 4-0 respektive 2-1. 
 
Kristoffer med denna text. 
Frågar om matchen som blev inställd. Stämmer, Hörby FF hörde av sig och fick inte ihop lag.  
Hade varit roligt att spela men som du säger, vädret var inte det bästa med regn och blåst. 
 
Tack, roligt att vinna pris! Även grattis till Pippo och Hampus för sina utmärkelser. Lördagen var väldigt 
trevlig, roligt att hitta på något även utanför fotbollsplanen, det gör mycket för sammanhållningen och 
lagkänslan. Dagen började nere i klubbstugan framför Premier League, sen vidare till Puben där det 
bjöds på god mat och dryck. Därefter taxi in till Malmö, depåstopp hemma hos mig på Södervärn varpå 
kvällen avrundades inne på Etagé. Sammanfattningsvis en väldigt rolig och lyckad kväll!  
 
Hörs igen i nästa vecka! Hälsar Staffan  
 
 


