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Hej Veberöds AIF och Veberöd vi har ett resultat. 
 
I går kväll blev Lennart Fridh vår turgubbe vid direktsändningen i Bingolotto och tog kuvertet med den 
största prischecken och med på tåget hem idag efter en hotellnatt i Göteborg betald av Bingolotto 
kommer Lennart hem med 50 000 kronor till vår förening idag. 
 
Tur förtjänar man och föreningen, undertecknad, flera ungdomslag vid Konsum ännu fler lag som sålt 
Sverigelotten gör att vi nu också är i final i Folkspel Cup för att detta med 50 000 kronor är en ren tur 
tävling där 4 lag dras till varje månadsfinal och ca 40 föreningar av 12 000 som fått en prischeck denna 
vår. 
 
Nu ska vi även försöka vinna Folkspel Cup med än högre prisbord och 2,5 miljoner som 50 föreningar 
ska dela på senare i höst. Denna tävling är ej av tur utan hårt arbete att sälja Sverigelotter och allra 
mest av Bingolotter. 
2 lag från Skåne kanske 3 Folkspel är lite "luriga" och håller oss på hugget in i det sista. 
 
Veberöds AIF vann semifinal 1 med sålda ca 220 Bingolotter men semifinal 2 vanns av Eslövs 
Handbollsförening och som tur är har undertecknad även kontakter i handbollsvärlden och de var allra 
bäst med dryga 300 sålda Bingolotter. 
 
Med mandat och telefonmöte med huvudstyrelsen har ett beslut vuxit fram de senaste dagarna mitt i 
dansgala helgen och vill ogärna använda ordet "tvång" men så är det att ska vi försöka vinna och nå 
finalen krävs en insats från alla lagen i föreningen och då gäller följande; 
Från Herr o Dam ner till F och P 9 (födda 06 killar födda 06/07 tjejer) ska sälja vardera 20 Bingolotter 
per åldersklass/lag. 
 
Ingen millimeterrättvisa då trupperna är olika stora men för att snabbt komma igång kommer Eva att 
skicka dessa 20 Bingolotter under förhoppningsvis tisdagen till alla info ansvariga; 
Dam. Stefan Jönsson. 
F 01/02. Thomas Igelström/Henrik Sällman. Osäker vem? 
F 03. Helena Lindberg. 
F 04/05. Marika Persson. 
F 06/07. Henrik Rönndahl. 
 
Herr. Jonas Adolfsson. 
Juniorlag. Patrik Svensson. 
P 00. Joakim Lindelöf. 
P 01/02. Thomas Prengne/Anders Ståhl. Osäker vem? 
P 03. Stefan Persson. 
P 04. Henrik Boman. 
P 05. Anders Sandgren. 
P 06. Andreas Friberg. 
 
13 åldersklasser/lag och då är vi av med 260 Bingolotter och har ytterligare 240 på kansliet. Totalt 500 
Bingolotter. 
 
Någon "hypad" försäljning i byn går ej att nå då intresset för att spela Bingolotto blir svagare ju längre in 
på våren vi kommer och den 14 juni avslutas vårens bingospel och vår finaltävling. 
Gäller i princip att sälja en bingolott till alla föräldrar. 
 
Finns någon ledare/tränare annan funktionär i föreningen som vill hjälpa VAIF i tävlingen med att sälja 
några Bingolotter typ på jobb maila Eva om ert intresse för detta eller ring henne 046-804 00. 
 
Protester mot detta "tvång" kontakta föreningens ordförande Nils-Åke Stålring. 
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Till helgen 12-13-14 juni behöver undertecknad frivillig hjälp med att bemanna både Konsum och ICA 
under fredag eftermiddag samt lördag, om inte det säljs många Bingolotter så säljs det däremot många 
Sverigelotter som också ingår i tävlingen. 
 
Naturligtvis kommer prissummor att på något sätt gynna alla lag i föreningen och ett beslut som tas i 
huvudstyrelsen. 
50 000 kr är ju redan hemma. 
 
Dansgalan 2015. 
Finns som ni säkert förstår inget slutresultat ännu. Tyvärr en något mindre publiksiffra igen ca 2 100 de 
två dagarna och svårt att vända på denna negativa trend, men det positiva gensvaret från besökarna 
var maten från Östarps och helgens stora plus.  
Fantastiskt god mat kan undertecknad intyga och ca 50 fler än förra året som fanns vid matborden i 
lördags kl. 18.00 strax under 600 gäster och båda dagarna publiksiffran något över 1 000. 
 
Inga tråkiga bråk polis ingripande eller andra "skandaler" var också skönt att höra för föreningen som 
arrangerar Dansgalan.  
Däremot troligtvis den kallaste Dansgalan som vi upplevt. All Credit till de som stod vid inträdet i lördags 
som med hjälp av mössor, handskar, värmeelement klarade sina pass. 
Strax före midnatt i lördagskväll uppmättes 6 plusgrader även om det kändes som minusgrader.  
 
Fotbollsreferat. 
Fotbollen lie i skymundan som undertecknad skrev i fredags men ser gärna fler matchrapporter än de 
som kommit in för stunden. 
 
Saknar; 
Herrar A. 
P 15 Skåne. 
P 15 Södra. Spelar i kväll.  
P 14. 
P 9 Svart och Vit. 
 
F 14. 
F11 VAIF/Harlösa samt Harlösa/VAIF. 
 
Hörs igen i morgon tisdag/Staffan 
 


