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 Staffans veckorpport vecak 49 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 7 december och om en vecka är den s.k. "frimånaden" över och just nu minus i truppen, tyvärr. 
Fick en timme på Niromas med fotbollsansvarig Lennart Fridh som jobbar febrilt med att säkerställa 
truppen inför 2019 det ska alla veta! 
 
"Djungelns lagar" som gäller vid den här tidpunkten och det som är sant idag är en lögn i morgon. 
 
3;e spelare ut i Viktor Rosberg till Vanstads IF, tyvärr och nu de två bästa målskyttarna borta i  
Joey Tabiri och nu "Vigge" och med dem 31 mål 2018. "Vigge" 18 mål och Tabiri 13 mål.  
Tvåa respektive 6 plats i målskytteligan i division 4 Östra 2018. 
 
Vem ska göra dessa mål 2019? 
 
Silly season följer undertecknad varje dag alla övergångar och än mer rykten, hoppade till i veckan när 
Södra Sandbys duktiga målvakt Dennis Jurs enligt rykte var på väg till Veberöds AIF. 
Egen produkt och Södra Sandby till division 3 nästa år lät knappt trovärdigt men vis av alla år i denna 
bransch vid den här tidpunkten vet man knappt vad som är sant eller osant. 
 
Flera namn som är tillfrågade men vid träffen med Lennart inget påskrivet kontrakt av nya spelare ännu. 
 
Kommer efter år i ökenvandring kännas helt underbart när påfyllning kommer från eget ungdomsarbete 
och 2019 har vi äntligen ett U-19 lag. 
 
Lennart som varit i kontakt med "gamla" VAIF:are (läs juniorer) som idag spelar i  
Staffanstorps United, Lunds BK och säkert någon klubb till för att fråga om intresse finns för att 
återvända till Veberöds AIF 2019. 
 
Viktigt att Veberöds AIF hittar tillbaka till sin identitet enligt undertecknad! 
Bra initiativ Lennart! 
 
Fick läsa en utredning från f.d. arbetskamrater på Brottsenheten i Malmö om vilken division i Sverige 
som betalar mest ersättningar i den svarta sfären ställt till omsättningen i föreningen. 
Byggt på de revisioner som gjorts plus en massa tips från allmänheten (läs andra klubbar). 
 
Svaret var något överraskande för undertecknad då det visar sig vara den lägsta serien som spelas 
under Svenska Fotbollsförbundets regi nämligen division 3 i Sverige. 
För att tala klarspråk här finns Malmö klubbar i denna penning hantering. 
Enligt alla revisorer svart ut svart in! 
Var kommer pengarna ifrån? 
 
Ni kanske får en sådan historia lite senare där det till slut bara fanns en massa förlorare. 
En bitsk revisor nöjde sig inte med att bara upptaxera spelaren ifråga utan gav sig på klubben också 
och nu sitter föreningen med ett krav på en kvartsmiljon till Skatteverket för uteblivna arbetsavgifter, 
dryga böter och kan skriva här att klubben ifråga syns ej till på Silly Season och spelare in i år haha! 
 
Romelecupen 2019. 
Statusläge på et ungefär som för en vecka sedan. Saknas 2 lag i P 02 och vi lottar nu efter att dessa 6 
lag spelar i en grupp.  
Några lag på väntelistan struket sig några fått en plats efter avhopp och idag 240 lag anmälda vill 
minnas att siffran stod på 242 lag. 
Jessica G börjat lottningen och första helg klar. 
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Bingolotto och Folkspels produkter. 
Då är vi igång och tjejerna i F 06/07 i sin premiär och vilken start de fick! 
Ut i byn i snålblåst och regn på Julskyltningen i tre timmar och kl. 18.00 stängde vi ner försäljningen och 
då hade tjejerna sålt för drygt 4 000 kr.  
Härliga tjejer att lära känna, pigga, glada tog de sig an uppgiften på fullt allvar och ledaren i Låtta höll i 
detta på ett utmärkt sätt. 
 
Nu vilar vi denna helg och sen full "spruta" med försäljning från 14 till den 20 december och till sist All In 
den 21, 22 samt 23 december med försäljning från morgon till kväll både på Konsum och ICA.  
 
5 produkter till försäljning resterande Julkalendrar, Julpaket med 4 Sverigelotter, Dubbel bingolott alla 
dessa 3 produkter kostar 100, Enkel bingolott 50 kr och till sist Sverigelotten 25 kr. 
 
Starten har varit kanonbra och när nu Julkalendrar redovisas till Eva på kansliet har vi redan slagit nytt 
rekord och siffran torsdagkväll 757 sådana sålda. 
 
Ett par lag som är på väg in med sin redovisning och vi fortsätter sälja av denna produkt. 
 
Frågan är, kan vi nå den magiska siffran 1 000 sålda och 50 000 kr till föreningen och 90 % till 
ungdomslagens lagkonto! 
 
Störd av siffror i hela mitt yrkesliv och älskar rekord som är till för att slås får ni här de bästa 
försäljningssiffrorna genom åren för dessa 5 produkter;                        2018. 6/12 
Julkalender  752 757 Nytt rekord redan! 
Julkuvert med 4 Sverigelotter 100   10 I år utbytt till Julpaket 
Dubbel bingolott 146    10 
Enkel bingolott 786    62  
Jul Sverigelotten 809    85 
 
 
Hörs i nästa vecka! 
Hälsar Staffan 
 
PS! Lennart mailar och de två första nyförvärven klara och i nästa vecka får ni namnen en 
överenskommelse som undertecknad har med Lennart först alla papper klara innan namn släpps. 
 
Redovisning från en inomhus cup och en från 7 manna på konstgräs. 
 
F11/12 med Henriks rader. 
Vi avslutade höstsäsongen med att ställa upp i cupen Alets IK Indoor Football som spelades i 
Kombihallen på Sannarps IP i Halmstad. En trevlig cup där man spelar 5-manna på konstgräs och 
framför allt tyckte vi det var skoj att få möta lag vi aldrig mött förut. Det var bland annat Kvibille BK, IK 
Rössö Uddevalla och Onsala BK som stod för motståndet. Vi ställde upp med två lag och totalt 
spelades 8 matcher och det gick väldigt bra för bägge lagen med två oavgjorda, en förlust och 5 vinster. 
Nu kommer vi hålla några veckor ledigt från fotbollen och ser framemot att få spela i Romelecupen där 
vi ställer upp med flera lag i olika åldersklasser. 
 
P 10 med Jims text. 
Vi blev inbjudna att spela tre svåra matcher mot Vellinge IF, Kvarnby IK och Malmö FF.  
Alla matcher 2x20 min med 15 min paus mellan matcherna. 
 
Vi startar mot Vellinge IF där vi inte kommer in i matchen utan de får tidigt 1-0 och vi får jobba i 
uppförsbacke redan från start. Vi gör 1-1 i ett snyggt anfall men de lyckas reducera till 2-1 vilket också 
blir slutresultatet. En okej match men vi kan mycket mer. 
 
Andra matchen mot Kvarnby IK var vår bästa match för dagen. Vi får igång ett bättre spel än mot 
Vellinge men inte i närheten av vad vi kan och har visat i höst. Matchen blir jämn och vi vinner med 4-3. 
 
Sista matchen ställs vi mot Malmö FF. Många trötta ben efter två tuffa matcher. Killarna försöker och 
kämpar men idag vill det sig inte. Idag var det en dag när inte mycket stämde i vårt spel tyvärr. Vi 
förlorar mot tekniska och snabba MFF-are, 5-1. 
 


