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Staffan inför helgen 27-29 november 
 
 
 
 

 

 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag igen och också första advent på söndag och nu dags att plocka fram adventsstakarna som ger 
ett  ljus i våra hem som är välbehövligt. 
 
Herr. 
På fotbollsfronten inget nytt utan snarare den totala tystnaden då ingen träning bedrivs för seniorer och 
inga provspelar att kolla på. 
 
Ingen vågad gissning att detta kommer ge färre övergångar än tidigare år. 
Fortfarande inga namn i Fogis vare sig in eller spelare ut. 
Diskussioner med några spelare förekommer, men hur nära en övergång är förtäljer ej historian. 
 
En återvändare förhoppningsvis som har Veberöds AIF som moderklubb är på väg hem till Skåne igen 
och förhoppningsvis till VAIF som spelare. 
Deal med sportchefen Lennart om att ej skriva namn förrän övergången finns i Fogis. 
 
Dam. 
Här finns det däremot de 3 första nyförvärven till säsongen 2021. 
Veberöds AIF hälsar Ida och Martina Nilsson välkomna och båda spelat i Sjöbo IF denna säsong. 
Alexandra Dagner kommer från Wollsjö AIF och också välkommen till Veberöds AIF. 
 
Maradona. 
Nej den stora nyheten den största också var naturligtvis när vi nåddes av Maradonas bortgång under 
onsdagen. 
 
Bäst i världen genom tiderna? 
 
Håller nog med Olof Lundh som i TV sa att de äldre typ undertecknad svarar Pelé något yngre 
Maradona och än yngre svarar Messi eller Ronaldo. 
 
7 år gammal och ingen TV i hemmet utan hos grannen och följde VM i Sverige och då en ung kille i 
Brasilien med namnet Pelé 18 år gammal var en redan då fantastisk fotbollsspelare och 3 VM guld till 
Brasilien och 77 mål på 92 landskamper för sitt land. Spelade i landslaget i 15 år och en stor vän av 
Sverige där han slog igenom. 
 
Maradona två saker man aldrig glömmer.  
Målet med benämning Guds Hand och naturligtvis målet som startade på egen planhalva och snurrade 
upp ett antal engelsmän som vi aldrig sett tidigare och som alltid kallats för världens snyggaste mål. 
 
Lit de parade i 3 dagar säger allt om hans storhet i Argentina men också stor i Neapel och 2 
seriesegrar för Napoli.  
Går också att skriva i hela världen och matchen mellan Italien och Argentina i Neapel och alla i publiken 
höll på Argentina. 
 
Till mer jordnära saker i Veberöds AIF. 
Snabbt över till Julgransförsäljningen som startar på söndag den 29 november kl. 10.00 vid ICAs 
parkering. 
Ny huggna granar från lördagen då alla i U 19 truppen med "arbetsledare" hugger gran i Gladsax. 
Vill vara säkra på att få helt ny huggna granar att köp på söndag. 
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Samma pris som ifjol. Betala gärna med kort eller Swish. 
Kungsgran 450 kr. 
Blågran      350 kr. 
Rödgran     350 kr. Stor 450 kr. 
Granris         50 kr. 
 
Just nu är undertecknad mer av Julgranskungen än Bingo Berra haha.   
Har nu sålt ytterligare 3 julgranar till före detta arbetskamrater. Tack Liselott från Bjärred som köper 2 
en till sin mamma.  
Tack till Ingemar från Genarp som också köper gran av VAIF detta år. 
  
Bingolotter och Sverigelotter lite långt borta ännu, men nästa vecka har 3 personer som finns med i 
denna mailkorg ca 120 läsare visat sitt intresse för att hjälpa föreningen att sälja Bingolotter på sina 
arbetsplatser. 
 
Härligt hoppas på fler av er läsare och att vi tillsammans kan sälja än mer av dessa Bingolotter och 
välbehövliga intäkter till föreningen. 
 
Kom ihåg vi kommer att gå in i det nya året med ett minus på 150 000 kr till 180 000 kr. 
 
Däremot ett fantastiskt resultat när bokslutet nu är klart för 1 november 2019-31 oktober 2020 som visar 
ett överskott på ca 290 000 kr, kom dock  ihåg vinsten på Sverigelotten på 250 000 kr samt RF 
ersättningen på 40 000 kr. 
 
X1 Bingolott      100 kr. 
X2 Bingolott      200 kr. 
X3 Bingolott      300 kr 
 
Sverigelotten                   25 kr. 
Sverigelotten Premium    50 kr. 
Jul lotten                          100 kr. 4 Sverigelotter i ett Julkuvert. 
 
Vill du hjälpa till att sälja Bingolotter utanför Veberöd maila undertecknad staffandarfelt@hotmail.com. 
 
Vill du beställa lotter till dig själv mor, far svärföräldrar, grannar och andra i Veberöd kommer F 06/07 att 
cykla ut med dessa lotter den  22 december. 
 
Maila beställning charlotta.bjerstrom@hotmail.com. 
 
Detta kommer ni att få läsa ända fram till den 23 december haha. 
 
Österlen FF. 
Nu börjar Ystad Allehanda sportjournalister "gräva" i Österlen FF och deras ekonomiska "affärer".  
 
Fortsättning följer och journalisterna på YA gräver vidare i denna historia som innehåller så många 
frågetecken  och undertecknad följer den med stor spänning från sidan. 
 
Är ni intresserade av att följa ärendet så läs Ystads Allehanda. 
 
Trevlig helg alla och glöm inte köpa gran på söndag risken är stor att de kan ta slut. 
 
Julgranskungen och Bingo Berra med namnet Staffan nu i en parentes och uppstår med namnet Staffan 
först efter nyår! 
 
Hälsar Julgranskungen 
 
 
 


