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Ja så ser det ut, men kom ihåg det spelas 3 omgångar till och förändringar kommer att ske med stor 
sannolikhet.  
Undertecknad uppdaterar varje fredag, men hoppas att division 4 Östra tabellen idag inte består!  
Från förra veckans består nu ändrad till inte består haha. 
 
Taskig fråga men berättigande. Klarar någon av dessa 4 lag som flyttas upp av spel i division 3 2019? 
Den absolut svåraste serien i hela seriesystemet att komma upp i! 
1/3 av lagen inblandad i nedflyttningsstriden (ja fler som är inblandade förstås),  
3 lag direkt nedflyttning och lag som slutar 9 får kvala sig kvar.  
 
Statistiken säger att 2,9 lag av de 4 som flyttas upp åker ut direkt dvs. i princip 3 av 4 lag tillbaka till 
division 4 efter ett år. 
Bästa exempel Tomelilla IF med 3 seriesegrar i division 4 de senaste 8 åren med nedflyttning direkt alla 
3 åren. I princip växelspelet mellan division 4 och division 3. 
 
I år det stora undantaget IF Limhamn/Bunkeflo ligger på kvalplats som tvåa efter Eslövs BK. 
Vad gör att detta lag från serieseger 2017 i division 4 lyckas så bra? 
Undertecknads fundering, ungt lag killarna har spelat både Pojk samt Juniorallsvenskan och har en dos 
av 4 träningar i veckan sen flera år ja även 5 pass har dessa killar upplevt.   
 
Ungdomslagen. 
Ja i princip alla lag ut i spel i helgen. P 16 står över i denna omgång och 4 matcher kvar i serien och ett 
tufft spelprogram väntar med matcher. 28 september, 3 oktober, 6 oktober bl.a. 
P 14 fortfarande med 0 förluster men ett par matcher bak och hela 5 matcher kvar att spela.  
Serieledaren FC Trelleborg väntar borta i helgen. 
 
P 13 i toppmatch hemma mot Löberöds IF  väntar. 
F 14 ut i derbymatch i 9 manna fotboll mot Blentarps BK borta. 
F 13 Harlösa IF/Veberöds AIF hemma i Harlösa mot SoGK Charlo redan i kväll fredag. 
 
Sen som vanligt en massa 7 samt 5 manna matcher i spel fre.-lör.-sön. 
Ska ju inte finnas serietabeller i dessa åldersklasser, men ibland struntar undertecknad i detta och som 
enda lag nu i föreningen med full pott i höst och P 10 Lag Vit med Jims pågar och inte ska vi glömma 
lagets sanslösa framgång i årets Halör Cup i våras i Nordens största cup för 10 åringar och ett av 4 lag 
som inte förlorade en match överhuvudtaget. Slutsegrare korades ej. 
Topp 5 i Skåne skriver undertecknad!  
 
Romelecupen 2019. 
Nu ute i skarpt läge sen ett dygn. Anmäl er direkt får vi in 30 lag direkt från vår förening stiger intresset 
från andra föreningar också. 
8 lag i en åldersklass för att den kommer till start. 2 tävlingsklasser fler 2019 än 2018. Vi ska bryta en 
svagt nedgående trend med anmälda lag. 2018 exakt 200 lag och vi siktar på 220 lag men klarar också 
240 lag. 
Redan lag som anmält sig! 
 
Skriv alla; 
Typ F 12. Veberöds AIF Lag Svart, Veberöds AIF Lag Vit.  
 
Ska ni spela i en åldersklass upp anmäl laget som Grön. Underlättar lottning mm. 
Anmäl i helgen alla! Tack på förhand! 
 
Knatte. 
3;e sista träningen och 7 oktober stor avslutning med prisutdelning, korvgrillning, tävlingar mm. 
Helt otroligt 5 nya denna vecka och nu är vi strax uppe på 140 knattar/knattor detta år. 
Sanslöst bra! 
Välkomna; 
Agneds Gavelin i F 13 som nu går från anmäld till betald medlem. 
Victor Hommel Bondesson P 12. 
Viggo Sjögren P 12. 
Vilmer Ibertsson P 13. 
Hannes Ibertsson P 13. 
Tvillingar med andra ord, men faktiskt så att en av dessa två killar var ett huvud längre än den andra. 
En trevlig mamma som med bestämdhet berättade att båda hade funnits i hennes mage samtidigt. 
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Boendes på Stenberget i Skurups kommun men Förskola i Veberöd. 
 
Julkalender. 
Låter hemskt med en vecka och drygt 25 grader, men som alltid först ut på marknaden och mycket 
vunnet. Sålt ca 50 sådana på mitt jobb under många år. Drygt 100 anställda, men alltid först med dessa 
i fikarummet. Kom som förening 8 i slutet av november då är försäljningsläget kärvt för att uttrycka det 
milt. 
Undertecknad har uppstått som "Bingoberra" sen ett par år sedan, men nu som pensionär än mer tid att 
engagera mig i denna viktiga inkomst för föreningen.  
Tycker ni att undertecknad var jobbig i slutet av 2017 med detta är det ingenting med hur undertecknad 
kommer att "jaga" er i år haha.  
Ser ni mig i december går ni säkert över till andra sidan trottoaren haha! 
Bingoväskan ilsket lila finns alltid med då! 
 
2 rekord ska slåss i år nytt försäljningsrekord av julkalendrar (då ska vi sälja över 1000 sådana) och nytt 
rekord av enkel bingolott till Uppesittarkvällen den 23 december. 
Alla från äldsta lag till yngsta knattelag kan sälja dessa enkelt. I de yngsta åldersklasserna ta hjälp av 
föräldrar. Sälj 100 sådana per lag och in på lagkassan efter nyår trillar 4 000 kr, otroligt! 
 
Att inte sälja är som att göra ett osannolikt självmål faktiskt. Ingen risk allt osålt får lämnas i retur till Eva 
på kansliet. 50 kr per kalender och föreningen tar 10 kr i administrationskostnad och laget får 40 kr per 
såld kalender. 
Slå till direkt efter helgen. 27 september 2017 är det inofficiella rekordet och då var ledaren  
Jessica Gustafsson först ut av alla att hämta dessa, detta datum kan förbättras, då nu på mån är den 
24 september och Eva är på plats på kansliet och Julkalendrar är redan komna.  
Vem blir först i år? 
 
Hörs igen på mån/tisd med mängder av texter.  
Ha en skön helg alla! 
 
Hälsar Staffan 
 


