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 Staffans inför helgen 17-19 april 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
I morgon fredag 17 april och undertecknad får sin månadspension! 
  
Toppen för då kan undertecknad äta gott i helgen och hoppa över kattmaten haha. 
Matcher som denna helg uppgår till 8 till antalet. 
Jättebra! 
Försök ligga 10 dagar framåt och redan kontakta lag till  25-26 april, underlättar för flera och framförallt 
för Camilla med att hitta domare. 
 
Knatte.  
Två veckor försenad kör vi igång. 
Åldersklasserna 12,13 samt 14 tränar inne på Romelevallen och endast spelare kommer in på 
Romelevallen denna lördag. 
 
Boll och Lek födda 15 och 16 tränar på gräsytor utanför Romelevallen och här kommer naturligtvis 
föräldrar i större skala och föreningens matchvärdar denna lördag kommer att  be föräldrar hålla 
avstånd till andra. 
 
Kommer det nya till Boll o Lek i samma stora skala som de senaste åren? 
Undertecknad lite pessimistisk i dessa Corona tider men hoppas ha fel. 
 
VAIF FAMILJEN. 

Covid-19 framfart har tyvärr bidraget att vi förlorat viktiga intäkter så som 

- Dansgalan 
- Sponsring 
- Publikintäkter 
- Kioskintäkter 
- Medlemsavgifter 

Intäktsförlust mellan 150.000 - 200.000 kr. 

Så vänner i VAIF FAMILJEN nu behöver vi verkligen din hjälp, styrelse, ledare och spelare med sälja: 

VAIF Kampanjen, Packat & Klart: 
Innehåll: Bingolotter till Speldagen söndagen den 24 maj + Sverigelotter. 

o Beställning: Totalt antal lottpaket till Veberöds AIF att sälja 250 st. 

o Ett paket innehåll: 6 st. bingolotter 50 kr/st. och 20 st. Sverigelotter 25 kr/st. 

Viktiga datum: 

Leverans av lottpaket till föreningen: onsdag 15 april 
Varje lag kommer att få x antal paket baserat på trupp storlek 
Spelaren redovisar tillbaka till ledare senast torsdag 28 maj 
Laget redovisar tillbaka till kansliet senast måndag 1 juni 
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Undertecknad ej med i detta projekt utan styrs från styrelsen, men viktigt att alla lagen drar sitt strå till 
stacken då Veberöds AIF ekonomi "blöder" precis som i hela Sveriges föreningsliv. 
 
Här finns ingen bonus att få till lagkassor utan alla intäkter in till centralkassan. 
250 paket. 6 Bingolotter 300 kr samt 20 Sverigelotter 500 kr. 
 
Kan låta mycket men sett över en månad och med hjälp av föräldrar som tar Sverigelotter med till jobb 
och fikarum kan det gå. 
 
Folkspel ägs av Veberöds AIF tillsammans med 12 000 andra föreningar och inga "mellanhänder" som 
ska ha del av överskottet. 
Föreningen riskerar inga förluster! 
Alla Bingolotter och Sverigelotter som blir osålda returneras till Folkspel i Göteborg. 
 
Här finns stora möjligheter att ta igen en del av beräknad förlust 2020. 
 
Dansgalan och sex siffrigt belopp som "försvann". 
 
Aktivitetsbidrag.  
Ta helgen som kommer 7 matcher som skulle varit 24 och ett stort tapp varje helg. 
 
Medlemsavgifter.  
Känns märkligt om tapp här? 
Hoppas verkligen att föräldrar betalar för sina barn och inte väntar på att seriespel ska komma igång? 
Alla ungdomslagen tränar sina pass och försöker spela sina träningsmatcher. 
 
Sponsring. 
Företag som idag säljer för 20 % av tidigare försäljning är naturligtvis ej på "sponsorhumör" 
 
Publikintäkter samt Kioskförsäljning. 
Lätt att förstå när inga matcher spelas. 
 
Ställ upp solidariskt med alla lag som är kallade för denna aktivitet i föreningen.  
 
250 paket finns hos Eva på kansliet för uthämtning. 
Ju fortare ni hämtat ut dessa ju fortare kommer försäljningen igång! 
 
Tillsammans blir vi starkare! 
 
Torsdagens presskonferens i Stockholm  kl. 14.00 som alltid. 
 
Stopp för alla serie och träningsmatcher för seniorer. 
 
Nu även statsministern inblandad och luggat Stockholms Fotbollsförbund med seriestart redan till 
helgen. Stopp och belägg. 
 
Däremot en glädjande nyhet och åter ett förtydligande och viktigt att barn ungdomar håller igång av 
hälsoskäl. 
Nu ändrat till både träning som seriematcher får spelas! 
 
Svenska Fotbollsförbundet sitter nu i sammanträde och nya direktiv kommer senare ikväll. 
 

Tommy med uppdatering vad som gäller dem kommande veckor fram till seriestarten för 
seniortruppen. 

Vi började vår nya uppladdning igår inför vår nya seriestart (13/6 hemma mot Vellinge IF) med vår första 
grästräning. Säga vad man vill, men gräs är så jävla gött att träna på och sen samtidigt  slippa ta med 
sig allt material till varje träning på konstgräset. 
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Ted är tillbaka från sin resa och såg pigg ut på träningen igår. Vi kommer under dessa 8 veckor att 
lägga stor vikt vid Anfallsspel och teknik i olika former på planen. Vårt försvarsspel känns tryggt så nu 
gäller det att utveckla vårt anfallsspel som kan bli mycket bättre på alla plan. 

Vi kör tre pass i veckan och ju närmare vi kommer seriestarten så trappar vi upp träningen  så vi är 
både fysiskt och psykiskt förbereda, en hel del teori kommer som vanligt att vara med i förberedelserna. 
Utvecklingssamtal med varje spelare kommer också att hinnas med. 

Vi är idag 3 målvakter och 22 utespelare så det kommer att bli supertufft att ta en startplats och så även 
i truppen till matchen, och det gör att vi blir bättre på varje träning då alla måste prestera på max. Vi har 
bokat in som det ligger just nu 5 st. träningsmatcher som börjar den 16/5 hemma mot Lunnarp BK. 

Sedan rullar det på med Tomelilla, TFF U 19, LBK U 19 och IFK Trelleborg fram till seriestarten. Vi har 
endast Viktor B som kör lite Rehab efter sin skada borta mot LB07, men är snart tillbaka i full träning 
annars är alla hela och friska. 

Vårt samarbeta med U 19 rullar på där vi flyttar upp spelare var tredje vecka för att dem skall känna på 
hur det är, och framför allt utveckla dem till duktiga framtida A lags spelare i VAIF.   

I år flyttade vi upp Linus och William permanent  och dem har redan tagit stora steg, och bli inte 
överraskade om ni kommer att se dem under någon A lags match i år.  

Ett stort tack till Boman och Johan som gör detta möjligt på ett mycket bra sätt där vårt samarbeta 
funkar till 100%. 

Nu kör vi på med vår andra försäsongsträning 2020, och det kommer att bli en mycket spännande 
enkelserie där allt kan hända känns det som. Var rädda om er så ses vi på plan och utanför planen. 

Hörs efter helgen/Staffan 

 


