
 
 
 
Staffan inför helgen 29-31 oktober 

                                                                                                  
 
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 28 oktober och strax november övergång till vintertid och endast 3 dagar återstår av Veberöds 
AIF:s verksamhetsår.  
 
Brutet räkenskapsår per sista oktober och här sticker VAIF ut då i princip alla föreningar har sitt 
bokslut per sista december. 
 
Herrar A match mot Malmö City FC lördag 30 oktober kl. 14.00. 
Truppen enligt följande; 
Emmanuel Ndem (MV), Daniel Svensson (MV),  Eric Skiöld, Kristoffer Lindfors (K), Joel Vom Dorp, 
Elias Persson, Axel Petersson, Johan Persson, Achiri Fombe Rich Brand,  Linus Pettersson, 
Johannes Andersson, William Andersson, John Sjöstedt. Oliver Jönewi samt River Paulsson. 
 
En nu riktigt sargad trupp och många borta av olika anledningar. 
Avstängd. Hampus Isberg. 
Skadad. Ted Hörman, Andreas Holmstedt, Isac Munthe Larsson. 
Annan frånvaro. Nino Lantz Antolovic, Mattias Jönsson, Dante Kolgjini, Martin Piontec samt Tim 
Krämer. 
 
Damer A match mot Lindeborgs FF 1948 söndag 31 oktober kl. 15.00. 
Truppen enligt följande; 
Linnea Mårtensson (06), Ella Ingesson (07;a), Alexandra Dagner, Josefin Isberg,  
Moa Ahnelöf, Majken Wetterling, Klara Bring, Elin Ullner, Elin Nilsson, 
Moa Nilsson, Elin Nilsson (Nisse), Ida Nilsson, Ella Malmsten, Nellie Nordin,  
Freja Bjerström 07;a, Kim Lantz, Iza Rosén samt Basma Abena 
 
Denna trupp är inte helt klar vid utskicket så ni får truppen som spelade mot Genarps IF/Dalby GIF 
och någon korrigering blir det nog.  
 
Romelecupen. 
Skriver som tidigare att anmälningar kommer in om ej i stora mängder så kommer det anmälningar i 
varje fall. 
161 i tisdags har nu blivit 169 lag och glädjande några tjejlag äntligen. 
 
Efter Allhelgonalovet tar tävlingsgruppen ett beslut om antalet åldersklasser ska ändras och 
vilken/vilka? 
Idag ser det svårt att få i gång F 06 klassen (16 år 2022). 
 



2 lag anmälda och undertecknad varit i kontakt med Skånecupen och samma problem där och en 
turnering som är dubbelt så stor som Romelecupen har fått in 4 anmälningar lägst av alla 
åldersklasser i Skånecupen. 
 
Däremot har några av de yngre tjejklasserna gått från ett par anmälda lag per åldersklass nu till att 
vara minst 4 lag per åldersklass och hopp finns med lite tur, skicklighet och hårt arbete ska vi nå 8 lag 
i alla tjejklasserna.  
 
I en dryg vecka och lov kommer inga mail, SMS eller mobil att användas för att få hit lag. 
800 Mail på ett ungefär har skickats och nu tar vi en liten paus och ser om det kommer anmälningar 
ändå? 
Status. 
Pojkklasser. 128 lag anmälda och "taket" är 140.  
Saknas endast 12 lag och 6 pojkklasser av 10 är fulla och nu finns också reservlag i några 
åldersklasser. 
 
Flickklasser. 
41lag anmälda och "taket" är 60. Saknas nu 19 lag om F 06 stryks.   
208 lag kan då bli totalt 200 lag. 
128 lag + 41 lag = 169 lag anmälda. 
Saknas 12 pojklag och 19 tjejlag. 
 
Bingolotto. 
Bingolotto och Bingo Berras familj har fått tillökning. 
 
En intensiv månad är över och 30 års jubileumkvällen är klar och Veberöds AIF gjorde en kanon 
försäljning. 
Flera lag som sålde plus F 12 på Konsum och till sist c 700 bingolotter sålda och omsättningen hela 
70 000 kr. 
 
Undertecknads statistik ca 15 år tillbaka och denna lördag in på andra plats mätt i omsättningen. 
 
Endast Uppesittarkvällen 23 december 2020 som omsättningen var högre. 
 
Nu ska erkännas att Bingolotto höjde bingolottos olika varianter av Bingolotter med 100 procent och 
100 kr i stället för 50 kr och detta gjordes även denna lördag. 
 
Uppesittarkvällen 23 december 2020 är den högsta omsättningen de sista 15 år och omsattes ca 120 
000 kr. 
Högre omsättning = högre vinst, men vinsten håller vi hemlig! 
 
Bingo Berra har bara suttit ute i Hemmestorp och fått försäljningssummor, utlämnande av Bingolotter, 
Julkalendrar av Charlotta Bjerström "bara" känd som Låtta samt Martin Wanegårdh båda i styrelsen. 
 
Som under en febril månad lämnat ut lotter tagit in pengar och returer, delat ut Julkalendrar och båda 
har nu kvalat in till Bingo Berras familj och åldermannen sitter som Joakim von Anka ute i Hemmestorp 
och räknar och räknar haha. 
 
Två yngre Bingo Berras har tillkommit med andra ord! 
Välkomna Låtta och Martin! 
 
Nu satsar lagen på att sälja Julkalendrar och när onsdagskvällen var slut hade alla  
1 100 Julkalendrar delats ut på klubben. Toppen och lycka till med era försäljningar! 
 
Hörs på tisdag alla och önskar en trevlig helg/Staffan 
 
 


