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Staffans veckorapport vecka 47 
 
 
 
 

 

 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Nyhetstorka är ordet för dagen. 
Däremot överraskade Svenska Fotbollsförbundet med en lösning som vi alla gick bet på och kvalet till 
division 2 avblåst och lösningen blev till sist att alla lagen i kvalomgång 2 fick plats i division 2 2021 
vilket innebär att 6 serier i division 2 kommer att innehålla 15 lag i stället för 14 och då blir det 6 serier i 
division 3 som endast kommer att innehålla 11 lag i stället för 12.  
 
Hänger ni med? 
 
Säsongen 2021 kommer fler lag i division 2 att "ramla ner" till division 3 än en vanlig säsong. 
 
Nu får Svenska snabbt att sätta serieindelningen för nästa säsong. Spännande att se om Veberöds AIF 
kommer att i en serie med 11 lag eller 12? 
 
Då många föreningar redan lagt in övergångar med automatik i Fogis från den 15 november gäller detta 
datum men högst troligt förlängs "frimånaden" till senare datum än 15 december. 
 
Beslut från Svenska Fotbollsförbundet kommer denna vecka. 
 
Ja som ni alla vet inga matcher spelas för tillfället och beslutet med strängare allmänna råd till den 17 
november förlängdes på tisdagen till 13 december.  
 
Med andra ord inga matcher eller träning för födda 04 och äldre detta år, i varje fall ej innan den 13 
december. 
 
05 eller yngre träning men ej matchspel. 
 
Max 8 i en grupp har ställt till det för många föreningar som undrar om det gäller träningsgrupper födda 
05 eller yngre? 
 
Svar ska komma på torsdag rörigt var ordet. 
 
Bingolotto. 
Ja det närmar sig den 23 december och UPPESITTARKVÄLLEN. 
 
 Naturligtvis påverkas försäljningen detta år av Covid 19 och måste göras Corona säkert.  
 
Ett plastskydd kommer att finnas både på Konsum och ICA och kanske än mer av skyddsåtgärder för 
att säkra all försäljning för både kund och säljare. 
 
F 06/07 på Konsum och P 08 på ICA och i år endast försäljning den 21, 22 samt 23 december. 
Föreningen hälsar P 08 välkomna till försäljning till jul och som tar över när F 06/07 gör sin sista 
försäljning till Uppsittarkvällen. 
 
Tittar vi tillbaka de senaste åren är det en kraftig försäljningsökning när alla får sin lön någon dag 
tidigare än andra månader och försäljningen fullständigt tar "fyr" och personer närmast rycker lotter från 
våra säljare.  
 
Rekordet är mellan kl. 12-14 den 23 december 2019  och försäljningen översteg 5 000 kr detta pass. 
 
I år den största satsningen genom alla år att försöka sälja bingolotter via Facebook och Instagram samt 
medlemsbrev till alla i föreningen. 
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Beställ lotter och få de utdelade av tjejerna i F 06/07 den 22 december. 
 
Hjälp föreningen att hitta köpare om de bor i Norrköping eller Kiruna kommer vi att skicka lotterna dit. 
 
Fråga dina föräldrar svärföräldrar, grannar, arbetskamrater om de vill beställa Bingolotter av 
föreningen? 
 
 
Känslan är  att vi måste söka andra vägar detta Corona år och troligen kommer försäljningen vid 
Konsum och ICA att minska om folk ej kommer i samma skala detta år för att handla matvaror till jul? 
 
Svaret vet vi ej förrän kvällen den 23 december. 
 
 
6 produkter kommer att säljas i år. 
X1 Bingolott                      100 kr,  
X2 bingolott                      200 kr,  
X3 bingolott                      300 kr,  
  
Sverigelott                      25 kr,  
Sverigelott Premium     50 kr,  
 Julkuvert                        100 kr,  4 Sverigelotter 
 
Maila beställning till; 
charlotta.bjerstrom@hotmail.com eller SMS:a 0733 424899. 
 
Betalning Swish eller kontant vid leverans. 
Om bara alla medlemmar hittar en köpare så blir det jättebra! 
 
Hälsn. Staffan  
 


