Staffans veckorpport vecak 50

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Lördag 15 december och nu går det undan och julhelgen väntar bakom dörren.
Fotboll tränas och fortfarande lag i cupspel.
Fotboll året runt går att skriva och denna helg föreningens U 17 lag som spelar DM i Futsal uppe i
Kristianstad, ett bra tag sedan föreningen hade lag i DM spel i Futsal.
9 lag som deltar och VAIF möter FC Rosengård 1917, Hässleholm IF, Vollsjö AIF. Spel söndagen 16
december.
Skånecupen i Malmö.
27/12. P 09. 3 lag.
27/12. P 14. 1 lag.
30/12. P 10. 3 lag.
2/1-19. P 11. 1 lag.
4/1-19. P 13. 1 lag.
Herrtruppen.
"Fri månaden" är strax över och ledare, tränare kan andas ut.
Spelare som är klara för spel i Veberöds AIF 2019 är följande trupp;
Markus Larsson. Tveksam.
Joel Vom Dorp.
Hugo Lindelöf.
Maciej Buszko.
Alvaro Maldonado.
Mattias Jönsson.
August Jönsson.
Mateusz Wieczorek.
Axel Petersson.
Ted Hörman.
Hampus Ekdahl.
Kristoffer Lindfors.
Erik Skiöld.
12 möjligtvis 13 kvar av årets trupp på 22 spelare.
5 spelare in och 9-10 spelare ut en alldeles för stor "personalomsättning" även detta år.
Nyförvärv
Förluster
Calle Stockwell
Tomelilla IF
André Wihlborg
Tomelilla IF
Svante Valfridsson Lunds BK
Viktor Rosberg
Vanstads IF
Fredric Persson
Bjärreds IF
Philip Olsson
Sövde IF
Johan Jönsson
Hörby FF
Axel Rosberg
Vanstads IF
Martin Pintaric
Malmö City
Alexander Moberg Hallands Nation
Filip Qvist
Veberöds AIF
Edwin Song
Malmö City FC
Oskar Axberg
BK Flagg
Joey Tabiri
Lunds SK
Wale Idowo
Slutat

17 till 18 spelare därav 2 målvakter truppen från start, då måste föreningen lyfta upp ett antal spelare
från U-truppen direkt som kommer att få en negativ påverkan på denna U-trupp, naturligtvis.
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Kommer ni ihåg undertecknads kommentar förra veckan?
En "ökenvandring" tills vi har U eller J-lag och ett antal spelare som lyfts upp till seniortruppen varje år.
En "konstgjord andning" som föreningen behövt göra för att ha ett A-lag till spel de senaste åren.
Sanningen gör ont ibland, men kära vänner så är tillståndet i vår förening.
Vill efter denna dystra redovisning på en gång skriva att fotbollsansvarig Lennart Fridh lagt ner enormt
med tid och jobb för att hitta ersättare för alla som lämnat VAIF de senaste åren, ingen skugga ska falla
över honom, men uppgiften omöjlig så länge inte seniortruppen får påfyllning från eget ungdomsled i
föreningen till truppen varje år.
Alla i föreningen behöver veta föreningens tillstånd förnekelsen är den värsta fienden och går att likna
med "Bagdad Bob",
Ca 25 nyförvärv till föreningen 2016, 2017 och 2018.
Endast ca 25 % av dessa har spelat kvar mer än en säsong I Veberöds AIF, HEMSKT!
Veckobrevet först idag lördag för att få med alla namnen som kommit in i Fogis det senaste dygnet för
förhandlingar har förts och förs med duktiga fotbollsspelare, men som oftast "prislappen" för hög i varje
fall för vår förening.
"Frimånaden" tar slut idag den 15 december, kan undertecknad hoppas på någon sen övergång
idag till VAIF?
Vill med redovisning av 3;e paragrafen Övergång utanför frimånad visa att övergångar kan ske
utanför frimånaden så arbetet med att förstärka truppen kan fortfarande ske, men nu begränsad på olika
sätt.
3 § Övergång utanför frimånad
Om berörda föreningar är överens får amatör övergå till annan förening utanför frimånaden. Detta
inkluderar övergångar där spelare förblir amatör även i den nya föreningen, där professionell spelare blir
amatör i den nya föreningen samt i samband med återgång till amatörs¨
Bingolotto och Folkspels produkter
Då ökar föreningen sina insatser och från och med denna helg dvs. fre-lör säljer vi Bingolotter Dubbla
som Enkla,
Julpaket samt Sverigelotten varje dag på Konsum förutom denna söndag och från och med nästa
fredag till söndag även på ICA.
F 06/07, P 05 samt P 04 i försäljningen.
Julkalender

2017
752

13/12-18.
935

Enkel bingolott. 2017
786
Dubbel bingolott. 2017
146
Jul Sverigelotten. 2017
809
Julpaket 4 Sverigelotter 2017 100

Det gamla klubbrekordet är slagen med bred marginal, vi
når ej 1 000 sålda detta år men 2019 säljer vi över 1 000
2018
123
2018
20
2018
140
2018
20

Nu går undertecknad fullt in i "Bingoberra" och att fler rekord ska slåss av Folkspels andra produkter när
försäljningen nu når högre och högre volymer för varje dag fram till Uppesittarkvällen den 23
december.
Ha en fin 3:e advent alla!
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