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Staffans veckorapport vecka 48 
 
 
 
 

 

 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Första advent ej långt borta och mer ljus i våra hem en helt underbar känsla efter ett par veckor av 
regn, blåst och grå himmel nästan mer än man klarar av. 
 
Fotbollen lyser med sin frånvaro på lokal nivå och endast träning för våra ungdomar födda 05 och yngre 
däremot inga matcher alls. 
Med allmän sammankomst menas ett arrangemang som kräver tillstånd från polisen. 
Detta behövs således inte för en träning. och då gäller ej maxantal på 8 personer. 
 
Till sist blev även Skånecupen inställd och någon inomhussäsong förutom träning blir det ej. 
  
Ja mer finns knappt att skriva om fotboll för närvarande, men nu är "frimånaden"  10 dagar gammal och 
inga nyförvärv in ännu. 
Ingen provträning utan i år mer av "köpa grisen i säcken". 
 
"Frimånaden" blev ej ändrad utan 15 november-15 december gäller även i år. 
 
Kommer för nära träning start och den nya säsongen och då får samma tid gälla även i år. 
 
 
Inga ändringar i Dam Division 3 vid andra förslaget utan samma 12 lag som i första förslaget. 
 
Bingolotto. 
Förberedelserna är mer eller mindre färdiga och om en knapp månad är försäljningen igång på Konsum 
och ICA. 
 
En liten grupp av Låtta ledare i F 06/07 samt Caroline ledare i P 08 samt undertecknad ska försöka dra 
det i hamn detta Corona år. 
 
Kommer också att lämna lite siffror till Stefan Persson samt Martin Wanegårdh om en förhoppningsvis 
bra försäljning. 
 
Corona gör allt mer problematiskt och kanske också Folkspel som höjer lottpriset med 100 procent, 
 
21/12-23/12 mån, tis. samt ons. går vi år all in och endast 3 dagars försäljning då tidigare år visar att 
under dessa tre dagar fullständigt exploderar försäljningen. 
 
Konsum  10.00-18.00. F 06/07. 
ICA          11.00-19.00. P 08. 
 
Alla tre dagarna. 16 timmar per dag och 48 timmars försäljning totalt med andra ord. 
 
Kan inte bevisa detta men Konsum är väl den största matbutiken omsättningsmässigt  i byn? 
 
Däremot helt säker på att ICA har betydligt fler personer i affären efter 18.00 än Konsum av någon 
märklig anledning? 
Var väl ICA som började med sena stängningar. 
 
Bingolottos redovisning för hösten 2019 till våren 2020 visade än en gång många miljoner ut till 
föreningslivet och Veberöds AIF på en hedrande 12:e plats och skrev bland 100 föreningar var delvis fel 
100 föreningar av fotboll som huvudsport men det finns 300 föreningar i Skåne som säljer 
Folkspelsprodukter varje vecka. 
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Kallar mig själv vid denna tid för Bingo Berra och av många av er också haha och då är det nästan 
pinsamt att först  i torsdags då undertecknad  besökte Sparbanken i byn och lite fotbollssnack med 
Martin kassör i föreningen och frågade om bokslutet föreningen har brutet räkenskapsår per 31 oktober 
och Martin "skrynklade" ansiktet och brast ut i skratt och sa på  ett ungefär har du inte hört  om vinsten? 
Vilken vinst var undertecknads kommentar? 
 
Kommer ni ihåg hur nära vi var i våras med att sälja rubbet av Bingolotter o Sverigelotter och då tog 
styrelsen beslutat att köpa resten av lotter som var kvar och då få full bonus från Folkspel, i det närmsta 
ett riskfritt köp och en kväll satte sig Stefan och Martin med respektive och började rätta Bingolotter 
samt skrapa Sverigelotter  till ett antal av några hundra sådana. 
 
Plötsligt blir en av de fyra vit ansiktet och tyst för att plötsligt viska fram jag har en lott med 250 000 kr i 
tre rutor! 
Ja detta var föreningen värda efter vad vi alla i föreningen gjort i en fantastisk försäljning tillsammans i 
våras. 
 
250 000 kr ytterligare till föreningen och nu nära en halvmiljon in i kassan från Folkspel. 
 
Inte helt rätt men undertecknad som har statistik i huvudet alltid kollade direkt vad detta med 250 000 kr 
till gav för placering och då dundrar Veberöds AIF upp på en härlig 2;a plats av intäkter från Folkspel av 
alla föreningar i Skåne. 
 
Vinnare för 3:e året på rad Örestads Cyklisterna som i år  fick drygt 600 000 kr av Folkspel. 
 
Den klubb i Skåne som har lyckats bäst med att värva kunder som prenumererar på Bingolotter varje 
vecka och kunder från hela Skåne. 
 
Se vår hemsida vaif.se och härlig layout  av föreningens Julgransförsäljning som startar på söndag den 
27 november kl. 10.00 samt vår försäljning av Bingolotter och Sverigelotter.  
 
Hjälp till alla att fixa köpare av både gran och lotter! 
 
Undertecknad nu även tagit namnet Julgranskungen efter att i  söndags mailat mina f.d. 
arbetskamrater på Skatteverket i Lund 60 till antalet om våra Julgranar och Bingolotter samt 
Sverigelotter. 
 
Två dygn senare har undertecknad fått 3 f.d. arbetskamrater att komma för att köpa varsin kungs gran. 
 
Tack Eva-Lotta och Anna från Lund och Helena från Södra Sandby. 
 
Nu även sålt drygt 20 Bingolotter och det kommer at bli fler! 
 
Till alla ni som läser veckobrevet önskar undertecknad att alla tänker lite utanför "boxen" och försöker 
nå kunder som ej bor i Veberöd. 
 
Lägg ut någon info i kafferum på era arbetsplatser använd SMS eller Mail och att hitta fler och nya 
kunder i år! 
 
Behöver ni Bingolotter och/eller Sverigelotter för att sälja typ på jobbet maila 
staffandarfelt@hotmail.com 
 
Gärna när det gäller Enkel Bingolott 100 kr en bunt med 10 lotter. 
 
Beställningar av enskilda personer  som vi cyklar ut med i Veberöd, maila dessa beställningar till 
charlotta.bjerstrom@hotmail.com. 
 
Avslutning. 
Är vi överens att ännu en gång hjälpa föreningen även för 2021? 
 
Kommer att tappa två stora intäkter när Romelecupen 2021 är inställd och med stor sannolikhet även 
Dansgalan och då ett tapp på drygt 300 000 kr med andra ord än värre än 2020. 
 
Med korrekt redovisning i vår resultat- och balansräkning och kanske få ett belopp från 
Riksidrottsförbundet om samma regler gäller 2021? 
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I år ca har Riksidrottsförbundet betalt ut ca 44 procent av uteblivna intäkter med korrekt redovisning. 
 
Förlust 150 000 kr till 180 000 kr för 2021 redan. 
 
I alla tråkigheter är några av de föreningar som sökt bidrag rätt kul. 
En förening som skickade in en ansökan om att deras Loppmarknad med vinst på 100 000 kr ej blev av 
och ville få bidrag för detta. 
Ansökan något diffus med att på ett papper med penna skrivit  ca 100 000 kr vinst förra året. 
 
Är det möjligt att undertecknad är yrkesskadad och funderar på ersättningar svart i klubben? 
 
I så fall ber undertecknad om ursäkt haha. 
 
Avslag dock på ansökan! 
 
Hörs igen men ej när? 
 
Alias Bingo Berra och nu även Julgranskungen med namnet Staffan som parentes!  
 


