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 Staffans veckorapport vecka 50 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tisdag 10 december och nu "springer" tiden iväg snabbt till julhelgen! 
Börjar dock med hur ett SMS kan ställa till det. 
Hoppas ingen av er tänker ful gammal gubbe och anmäler undertecknad till Meeto. 
Har den senaste månaden haft mycket kontakt via Mail och SMS med Jörgen ny som Damtränare och 
hejat på att fler spelare skriver på för VAIF! 
 
För ett par dagar sedan skickade undertecknad SMS till Jörgen. 
 
Undertecknad till Jörgen>>>> Då hoppas vi på någon spelare till och som jag skrev tidigare ikväll vi 
måste göra allt för att få igång ett Damlag redan till nästa år! 
Jörgen tillbaka till undertecknad. Menar du Damlag? Funderar vad Jörgen menar och kollar mitt SMS till 
honom. 
>>>>> Då hoppas vi på någon spelare till och som jag skrev tidigare ikväll vi måste göra allt för att få 
igång ett Samlag redan till nästa år! 
Att en bokstav kan få sådana konsekvenser! 
 
Erkännas att Jörgen och undertecknad skrattat mer än en gång åt detta och Jörgen avslutar med texten 
citat" då får vi skynda oss" slut citat. 
 
Damtruppen.  
I morgon onsdag sista träningen i år för ett tilltänkt Damlag 2020. 
Samkväm på Niromas torsdag och då ser föreningen om en trupp finns? 
Återkommer på fredag med svaret. 
 
Romelecupen samt Skånecupen. 
Allt är lottat i dessa båda cuper och spännande att följa Skånecupen i jul-trettonhelgen och redan 
annandag jul yngsta laget från VAIF ut och P 7 i spel födda 12.  
Är det för vågat att skriva att P 07 tillhör favoriterna?  
 
Avslutning för F 06/07. 
Fredagen den 6 december hade laget en inomhusträning i Svalebohallen följt av avslutning på Veberöds 
Pub och Pizzeria. Pris för träningsflit delades ut till fyra tjejer. Av totalt 73 träningar i år hade 1:an missat 
tre träningar, 2:orna missat fyra träningar och 3:an missat fem träningar.  
Laget har generellt en hög träningsnärvaro som då även syns ute på plan. 
 
I år instiftades även ett annat pris, "Årets kompis". Tjejerna i laget fick i en sluten omröstning lägga sin 
nominering på den tjej är glad, positiv, peppande och gör att det är roligt att gå till träningen. Alltså en 
person som är viktig för lagets sammanhållning. I år var det vår Tilde Wendel som fick priset välförtjänt. 
 
Grattis Tilde! Finns ingen nominering som är bättre att få i en lagsport än den du fick i fredags. 
 
På fredag redovisar undertecknad alla nyförvärv in och ut från föreningen för Herrar A, Damer A samt U 
19. 
 
Markus Rosenberg. 
Bosse Larssons hyllning till Markus Rosenberg. 
"Jobbar och ställer alltid upp för laget"  
 
Detta är stora ord från MFF:s största ikon som uttalar sig i pressen en gång var 5;e år. 
 
 
U 19 truppen. 



 2 av 3 

Tog ett snack med "Jalle! om 2020 och hur han ser på nästa säsong? 
 
Vinst i lördags mot Råå IF med 5-2. Råå IF I division 2 i år och "snubblar" på mållinjen och 
tabellplaceringen blir två till slut. 
 
20 killar i truppen i lördags och alla fick minst 45 minuters spel. 
 
Avslutar året på Puben den 15 december med pizza och cola och kanske det då visar sig hur många 
spelare som finns i U truppen 2020? 
 
Fortfarande är inställningen att ha 2 juniorlag i spel 2020. 
 
 
Bingolotto. 
Efter detta klär undertecknad om och tar på sig kläder och ny skepnad och "Bingoberra" i två veckor 
minst haha! 
 
Nu går föreningen all in och undertecknad finns i byn och övervakar försäljningen på ICA o Konsum 
under fre.-lör.-sön samt mån med försäljning under 64 timmar den 20 till 23 december. 
 
F 06/07 med "Låtta" i täten och tar hand om Konsum på ICA killar i P 10. 
Undertecknad alltid bärande Bingoväska med lotter i. 
 
Är tacksam att fler och fler Swishar in pengar, inte kul att ha 3 kassalådor fulla med pengar under 
madrassen försök själv sova med sådana under madrassen haha! 
 
Rekord är till för att slåss och nu börjar försäljningen Bingolottos produkter bli så stor att det blir svårare 
för varje år att sälja mer än tidigare år. 
 
Hjälp föreningen med att som ex ta en bunt med 20 Bingolotter och sälj på era jobb! 
 
Undertecknad levererar mellan kl. 07.00-24.00 7 dagar i veckan! 
En del av vinsten sätts in på respektive lagkonto! 
 
Produkter som vi säljer. 
Enkel Bingolott.      50 kr. 
Dubbel Bingolott.  100 kr. 
X5 Bingolott.          250 kr. Kom fram på färgfemman vinn en Volvo och med X5 lott 5 bilar! 
 
Sverigelott enkel.                 25 kr.           
Sverigelott dubbel.               50 kr.  
Julkuvert. 4 Sverigelotter  100 kr. 
 
 
Alla rekord är faktiskt från julen 2018 och ser ut som följande; 
Julkalender.   

År 2018 (försäljning 946 st., förtjänst 47 300 kr) 

År 2019? 

Bingolotto Uppesittarkväll 23 dec 
År 2018 (sålt: 825 st. enkel, 211 st. dubbel, 10 st. Premium X5, förtjänst = 29 681 kr) 

År 2019? 

Sverigelotten Jullott 
År 2018 (Sålt: 748 st., förtjänst 5 984 kr) 

År 2019? 
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Vinst 2018. Ca 84 000 kr. Helt fantastiskt! 

Vinst 2019? 

 
Årets första försäljningssiffra. 
Julkalender. 540 sålda och 4 till 5 lag som ej redovisats ännu. 
Kan bli rekord! 
 
Hörs på fredag! /Staffan 
 
 
 
2 texter från helgens matcher. 
 
Stefan med text från U 19 matchen. 
U 19 mötte Råå IF i en träningsmatch i lördags. Precis som förra matchen mot Lilla Torg så hade vi 8 
avbytare och alla fick spela minst en halvlek. 

1:a halvlek spelades i rejäl motvind och detta påverkade spelet en hel del. 

Råå IF pressade på ganska rejält under de första 15 minuterna men de lyckades ändå inte att skapa 
några jättechanser. Däremot så fick vi till några fina omställningar där bollen slogs bakom deras backlinje. 
Vi går till halvtidsvila med en ledning (2-1). Båda målen av Linus Pettersson. 

I början av 2:a halvlek prickskjuter Linus in sitt tredje mål. Råå kvitterar ganska omgående. Theo och 
Söderberg gör ytterligare vars ett mål och matchen slutar med en 5-2 seger. 

Rickard med text från P 13. 
Vinterserien mot Klågerup för P06. Vi var klassen bättre och vann komfortabelt med 5-0 vilket var i 
underkant. Stundtals bra spel trots regn och blåst. 

 


