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 Staffans inför helgen 22-24 mars 
 
 
 
 
 
 
 

Hej alla VAF:are och andra läsare, 
 
Fredag 22 mars och precis som i nepotismens rike börjar undertecknad med att gratulera sonen som 
idag fyller 29 år! 
Var har dessa 29 år tagit vägen? 
 
Knatte som femåring och kvar finns fortfarande pappan, nu 68 gammal. 
 
Årets knattestart om 2 veckor och 360 inbjudningar har skickats ut i veckan och ett par frågor har redan 
kommit. Mina kompisar i knatte Jessica och Roger i Staterna och New York! Ha en fin vecka 
tillsammans.  
 
Allt intensivare med matcher och 13 sådana i helgen. Cupspel för P 13 i Lund. Möter Lunds BK, 
FK Karlskrona samt Eslövs BK i gruppspelet. 
 
Herrar. 
Miniläger för seniorerna och träning fredag kväll samt lördag förmiddag och kl. 14.00 match mot IFK 
Klagshamn. 
Social samvaro och avslutas med att tillsammans se Sverige möta Rumänien i EM kval lördag kväll. 
Kristoffer med några rader. 
Stämmer, lite mini träningsläger till helgen vilket innebär träning fredag kväll med lite grillning efteråt. 
Lördagen börjar med en tidig träning, därefter käk och sen match. På kvällen blir det sedan EM-kval 
matchen och lite käk igen. 
 
Ungdomslagen. 
Som undertecknad skrev ovan fler och fler ut i träningsmatcher. De yngsta också i spel denna helg.  
P 14 lottades att möta Kristianstad FC I DM 31/3 kl. 14.00 på bortaplan. 
 
Alla serier lagda och klara med datum och tider och som också blev undertecknads tuffaste uppdrag 
genom alla år.  
 
Positivt problem dock när föreningen blir starkare och fler lag i spel 9 mot 9 och 11 mot 11, men detta 
"stjäl" mycket tid för matcher 7 mot 7! 
Förra året 5   matcher på våren på full plan 20 sådana matcher denna vår! 
 
Presentation av U-19 truppen. 
Albert S, Albin B, Alexander S, Johan P, Johannes A, Jonathan Y-C, Julius L, Khalil M, Linus P, Loke J, 
Ludwig St, Ludvig Sö, Martin E, Oliver S, Philip H, Simon A och Simon G. 
Nästa vecka kommer P 16 truppen och F 15 
 
Ungdomsdomare. 
Utbildning på fullt varv. 2 utbildade i Dalby i tisdags, 3 på söndag i Lomma och på måndag i Veberöd för 
5 mot 5 och 7 mot 7 spel ca 20 ungdomar från vår förening. 
 
Medlemsinbetalning. 
Nu träder den "gamla" kassören i handlingen och upprepar det som skrivits många år tillbaka.  Svenska 
Fotbollsförbundet tecknat en kollektiv försäkring med Folksam och som träder in när en skada kräver 
detta. 
För att detta ska fungera krävs helt naturligt att alla aktiva spelare ska vara medlem i någon förening. 
 
Eva var snabbt ute och fakturering kom oss alla tillhanda några dagar före lön i februari och detta gav 
ett bra resultat och mellan tummen och pekfingret ca 40 procent inbetalda redan av föreningens aktiva. 
 
Strax lön igen och vill att alla som är infoansvariga för respektive åldersklasser kolla några dagar in i 
april för att fånga upp de sista uteblivna inbetalningar. 
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Alla ska ha betalt innan seriepremiären detta   är inte förhandlingsbart om inte speciella skäl finns. Går 
att dela upp avgiften på 2 gånger. Ring Eva på 046 80 400 så löses detta direkt med Eva.   
 
Gäller alla från 4 år upp till seniorspelare. 
 
Nuvarande kassör Peter Anderson nickar och håller med undertecknad till 100 procent eller hur Peter?! 
 
Dansgalan 2019. 
Då har undertecknad blivit ombedd att varje fredag fram till Dansgalan skriva lite om galan dess artister 
och annan text för att locka publik till årets Dansgala. 
Har också idag haft kontakt med Stanley ägaren till Harrys i Lund och en mycket trevlig kille 35 år 
gammal som faktiskt var mer pratglad än undertecknad, trodde inte dessa personer fanns?  
 
 Inbjuden att träffas FACE TO FACE på tisdag över en fika i Lund. 
 
Vi måste till och början med sluta att detta inte kommer att fungera inga Perikles på fredagen mm. 
 
Nytt koncept och bara att lycka till för att Veberöd ska ha kul 3 kvällar i maj. 
 
Veberöds AIF har ett mycket bra avtal 3 år framåt med arrangören som ger intäkter i form av Goodwill 
för namnet Veberöds Dansgala och också ersättning för varje biljett som föreningen säljer via hemsidan 
eller i de affärer som säljer biljetter i Veberöd. ST 1 och Preem. 
 
Har nu haft som sagt haft den första kontakten med Stanley som äger Harrys i Lund och som är 
arrangör för årets gala. 
Artister orkestrar av mycket bra klass för att inte skriva toppklass. 
 
Detta kostar en slant ja närmare 650 000 kr för bokningen av artister och banden som spelar här och 
det är inte speciellt svårt att räkna ut vad för antal besökare som behövs och för att använda det 
engelska uttrycket Break Even eller som anställd på Skatteverket i undertecknads hela yrkesliv det 
mindre "sexiga" uttrycket Nollpunktsanalysen översatt till där intäkterna kommer att ge ett nollresultat. 
2 500 besökare så är årets arrangemang i hamn! 3 kvällar och kan säkert nås! 
 
Försäljning i Veberöd knappt igång säg 100 biljetter sålda, blev därför positivt överraskad när 
beställningen på Ticketmaster.se denna vecka har passerat 500 biljetter sålda. Däremot ingen provision 
när biljetter säljs på Ticketmaster, beställ via www.vaif.se så genererar detta intäkter till föreningen 
haha! 
Arrangören använder det sociala forumet typ Facebook på ett helt annat sätt än vad vi Veberöds AIF är 
bekväma med. 
 
Stanley ganska övertygad om att dessa 500 biljetter är sålda till personer som ej tidigare varit på 
Dansgalan i Veberöd. 
 
Återkommer med artister och andra nyheter nästa vecka. 
I dansgalans kommitté sitter för Veberöds AIF Jesper Eurenius samt Lennart Frid båda kända/ökända 
för att kunna snacka! 
 
FOLKSPEL. 
Kontakt med Peter Sundén i veckan och strax dags för fullsatsning på påskhelgens spel och Bingolotto. 
Vi kommer att slå alla andra påskhelger då vi ej gjort någon punktinsats på många år. 
 
Låtta med F 06/07 gör att undertecknad inte känner någon oro överhuvudtaget. 
 
Folkspel har en stark försäljningsökning av Sverigelotten sen 1 januari då Svenska Spel och deras bl.a. 
Triss drabbades av en massa nya regler för det statliga bolaget Svenska Spel som gynnade Folkspel. 
Folkspel släpper därför ut en ny lott i maj månad som kostar 50 kr med dubbla vinster jämfört med 25 
kronors lotten! 
 
Ja våren står och väntar runt knuten och träffade Mats Hommel på Romelevallen i morse och planen 
gödd, trumlad och mindre svamp i årets gräsmatta än på många år. Klipps för första gången i nästa 
vecka, härligt att höra. 
 
Då hoppas undertecknad på en massa texter från er allesammans och önskar er alla en trevlig 
helg/Staffan 


