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 Staffans sammanfattning vecka 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Inne i julveckan och för undertecknad ett bekymmer att från arbetsplatsen ute vid Nova att bara komma 
ut på vägen för nu är det trångt och i fredags var det dags för vakter att dirigera trafiken ut och in från 
Nova. 
 
Seniorträningen avslutades i torsdags och nyförvärv nummer 5 och 6 och två f.d. VAIF:are skrev på och 
nu återvänder Viktor Rosberg samt Markus Larsson till Veberöds AIF båda från Sövde IF detta år. 
Välkomna tillbaka till föreningen. 
 
Har undertecknat räknat rätt har seniortruppen nu 21 spelare som signat för 2018 och vill minnas att 
Daniel uttryckte att 20 utespelare och 2 målvakter var målet och då saknas en utespelare. 
 
Kommer i veckan som kommer att presentera hela truppen och också vilka spelare som kom och gick i 
"fönstret". 
 
Ni kan börja med att kolla in på www.fotbollskane.se och i lucka 15 finns en intervju med Daniel 
Lindgren ute på Dalhem tycker mig se fängelset i bakgrunden. 
Säger bl.a. att från början var Daniel ej inne på att ta tränarjobbet i Veberöds AIF, men den sportsliga 
ledningen gjorde att Daniel ändrade sig och tackade till slut ja till jobbet.  
 
Här hemma i vår förening pågår den vanliga försäljningen av granar av alla dess slag och för 
undertecknad gäller nu försäljning av Folkspels alla produkter som denna helg gick över till mer 
försäljning av Bingolotter till Uppesittarkvällen än försäljning av Sverigelotter. 
 
Börjar med en historia från det verkliga livet vid genomgång för killarna att vinster upp till 500 kr på 
Sverigelotten är vi skyldiga att betala ut vinsten. En kille räcker upp handen och kommer med en bra 
fråga haha.  
Om en som köper Sverigelotten och får upp 3 rutor med 25 miljoner vad gör vi då? 
 
En mycket bra fråga enligt undertecknad och innan mitt svar kommer har killen själv lösningen på 
denna fråga och svarar käckt citat" jag går upp på banken och hämtar ut 25 miljoner" slut citat. Denna 
kille kommer att gå långt här i livet lita på det. 
 
En bra försäljning denna helg med 80 av enkelbingolott och 10 av dubbellott och ett antal Sverigelotter 
med bl.a. 12 Julkuvert. 
 
Nu ska dock allt ökas med flera 100 procent för att vi ska nå rekordsiffror och all in torsdag-fredag-
lördag 21-22-23 december på både ICA och Konsum från kl. 10.00-19.00 alla tre dagarna. 
 
 

17/12 2017                         23/12-2016 
Enkel bingolott.             200               827 
Dubbellott.                        30                  88 
Julkalendrar.                  752  609  plus 143 2017 jämfört med 2016 
Sverigelotten "Jul"         450 varav 57 julkuvert          809  Såldes alla 100 Julkuverten.    
 

8/12 2017  13/12 2017 
Enkel bingolott                40  120 
Dubbellott  10     20 
Julkalendrar  120    752 
Sverigelotten "Jul" 180 varav 45 Julkuvert 350 
 
 
Hörs av ett par gånger till innan tomten kommer hälsar Staffan "Bingoberra” Darfelt 


