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Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Vi skriver fredag 21 december och när fotbollsverksamheten går på lågvarv är många av
ledarna/tränarna i full sysselsättning med att sälja julgranar eller som undertecknad igång med
försäljning av Bingolotter, Sverigelotter och andra produkter och det går jättebra med detta.
Nyhuggna julgranar och de bästa på många år säger många och det huggs nya sådana in i slutet.
Full rulle med Bingolottoförsäljningen går nu över i All IN under FRE-LÖR samt SÖN.
Nästa klubbrekord blir försäljningen av Sverigelotten som härrör sig från 2016 med 806 sålda sådana
och redan torsdagkväll ligger försäljningen på ca 500 Sverigelotter.
Seniortruppen har utökats med ett par namn.
Filip Qvist återkommer efter ett par säsongers uppehåll då Filip jobbat som massör i Kvarnby IK och
tiden ej räckt till för eget spel.
Dante Kolgjini glömde både Lennart och undertecknad bort, ber om ursäkt för detta misstag.
19 nu i truppen och då är spelare 20 förhoppningsvis på väg in i truppen och om Lennart "landar" denna
affär ser det plötsligt betydligt bättre ut.
Om papper signas är det här ni först läser namnet!
Bingolotto och Folkspels produkter.
Julkalender 2017
752 och till 20/12-18 946 sålda. Det gamla klubbrekordet är slagen med bred
marginal, vi når ej 1 000 sålda detta år men 2019 säljer vi över 1 000. Försäljningen upphört för i år.
Enkel bingolott.
Dubbel bingolott.
Jul Sverigelotten.
Julpaket 4 Sverigelotter
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Nu kommer ni få statistiker varje dag 3 dagar framåt!
God jul alla och årets sista veckorapport efter julhelgen!
Hälsar Staffan
Ett par texter från våra ungdomslag.
Stefans text.
P02/03 åkte till Kristianstad för att spela DM i Futsal i söndags.
Vi mötte Vollsjö i 1:a matchen och det blev en jämn batalj där vi tyvärr förlorar med 3-2 till slut.
I andra matchen möter vi Hässleholms IF. Vi har inte mycket att sätta emot ett starkt och välspelande
Hässleholm. Vi förlorar matchen med 2-0.
Tredje och sista matchen spelar vi mot FC Rosengård. Tyvärr hittar vi ingen energi i spelet och förlorar
till sist med 4-2.
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