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 Staffans inför helgen 27-29 december 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 27 december och årets sista veckobrev. Skånecupen är igång och flera VAIF i spel redan. 
Julhelgen är över och nu väntar nyårshelgen och Nyårsbingo den 31 december. 
 
F 06/07 i försäljning igen på Konsum hela måndagen 30 december och halva nyårsafton och samtidigt 
försäljning på ICA med hjälp av olika ungdomar föreningen. 
 
Uppesittarkvällen slog nytt omsättningsrekord i Sverige med ca 200 miljoner kronor enbart av 
Bingolotter! 
 
VAIFS försäljning ; 
Julkalender.                        107 900 kr. 
 
Bingolotter enkel 50 kr. 
dubbel bingolott 100 kr, 
X5 Bingolott 250 kr.              55 750 kr. 
 
Sverigelott      25 kr. 
Sverigelott      50 kr. 
Julkuvert.       100 kr. 
4 Sverigelotter.                     20 250 kr. 
 
Total omsättning.                183 900 kr. Helt fantastiskt! 
 
 Veberöds AIF:s vinst ca 90 000 kr. Ännu mer fantastiskt! 
 
Skånes FF. 
Informationen från Skånes FF gäller bl.a. anmälan till DM och anmälan till seriespel. 
 
DM spelas i Herr senior och junior, Dam senior samt ungdom 14- och 16 år (födda 2006 och 2004). 
Meddela mig om ni vill anmäla till DM senast måndag den 13 januari, så anmäler Eva er i Fogis. 
  
Anmälan till seriespel gäller Herr junior (18-19 år), ungdom 13-16 år och barn 9-12 år. Meddela mig 
senast måndag den 20 januari vilka lag ni vill anmäla. Jag behöver ha följande uppgifter: Antal lag ni 
vill anmäla, vilken svårighetsgrad (Svår-medel-lätt) samt vem som ska stå som kontaktperson. 
  
Skånecupen. 
Först ut igår P 7 och sedan P 14 i tävling och en tuff grupp med endast lag som spelat i Skåneserien ute 
under säsongen. 
Laget gör en alldeles utmärkt insats och avancerar till A slutspel och vinner 1/16 dels finalen och i 
kvartsfinalen möter laget BK Olympic i en tät och spännande match och oavgjort efter full tid. 1-1. 
 
Straffsparkar och båda lagen sätter sina första 5 straffar! 
6:e straffen missar tyvärr Veberöds AIF och blir utslagna. 
 
BK Olympic vinner sedan sin semifinal och spelar final den 6 januari. 
 
Jim G mycket nöjd med lagets insats. 
 
 
 



 2 av 2 

VAIF lag i spel. 
 
P 8. Baltiska hallen. Födda 11. 
27/12 kl. 10.55. VAIF-Husie IF. 
27/12 kl. 13.05. VAIF-Staffanstorps United. 
27/12 kl. 15.15. VAIF-IK Wormo. 
 
27/12 kl. 16.10. VAIF-Kvarnby IK. 
27/12 kl. 17.50. VAIF-LB 07. 
27/12 kl. 19.45. VAIF-MFF. 
 
P 10. Baltiska hallen. Födda 09. 
29/12 kl. 14.55. VAIF-Lilla Torg FF. 
29/12 kl. 16.55. VAIF-Lindeborgs FF.  
29/12 kl. 19.00. VAIF-Köpenhamn. 
 
Undertecknad önskar alla Ett Gott Nytt År! 
 
Hörs någon dag in på det nya året/Staffan 
 
 
 
 
 
  
 
 


