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Staffans veckorapport vecka 50 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Hej alla VAIF:are, 
 
6 dagar utan internet var nästan värre än pandemin i år fy fan som man försvann från jordens yta. 
 
Om undertecknad fick svara på en enkät om Telias  kundtjänst på en skala 1-10 blir svaret 0,5. 
 
Alltid en timmes kö och tyvärr de flesta undertecknad varit kontakt med i princip ointresserade av att 
hjälpa till.  
 
Undertecknad frågar. Vad ska vi göra? 
 
Kundtjänst. Vet ej. 
Ridå. 
 
Till detta ska läggas ett grått trist väder och Lund redovisar 1 soltimme fram till 10 december denna 
månad, flest Östersund 4 timmar. 
 
Klar vi detta kommer vi klara det mesta i framtiden. 
 
För ett år sedan redovisade MFF att de denna dag passerat 10 000 årskort sålda. Idag har MFF sålt 1 
500 sådana och ett minus på 29 miljoner. 
 
Fotbollen helt stängd men nu kommer nya regler och fler ungdomar ska få börja träna den 14 
december födda 04 och äldre sen tidigare 05 och yngre.  
 
Riksidrottsförbundet. 
Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade 8/12 föreskrifter och nationella allmänna 
råd som träder i kraft den 14 december. Träning under smitt säkra former och om möjligt 
utomhus tillåts nu även för de som är 16 år och äldre. 
 

De nya nationella allmänna råden ersätter från den 14 december de lokala allmänna råden i landets 
samtliga regioner. 

– Det är en glädjande förändring av råden som betyder mycket för alla som nu inte haft möjlighet att 
träna med sina kompisar och få den draghjälp till gemensamma aktiviteter som så ofta behövs för att 
hålla kvar intresset och inte fastna i stillasittande hemma.  

Riksidrottsförbundet har fört en nära dialog med Folkhälsomyndigheten och framfört dessa förslag. Vi 
ges nu alla ett ansvar att genomföra träningarna strikt utifrån råd så vi kan fortsätta hålla igång, säger 
Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet. 

1. håller avstånd till varandra, 
2. inte delar utrustning med varandra, 
3. när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus, 
4. undviker gemensamma omklädningsrum, 
5. reser till och från aktiviteten individuellt, 
6. utför aktiviteten i mindre grupper. 
7. Personer som är födda 2004 eller tidigare bör förutom ovanstående även avstå från att delta i 

läger, matcher, cuper och tävlingar. Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i sådan 
tävlingsverksamhet. 
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Frimånaden. 
Om en vecka stänger "frimånaden" och kontakter pågår fortfarande med spelare, 
tyvärr en "tung" spelare som försvinner i målvakten Johan Jönsson som vill prova ett steg till i 
seriepyramiden och skrivit på för FBK Balkan som är nykomlingar i division 2 2021. 
 
Rått lite tveksamheter om "frimånaden". 
Frimånaden gäller födda 05 och äldre. 
 
Spelterminer. 
1/3-30/6, 1/7-30/10 samt 1/11-28/2. 

Men sannolikheten att någon  spelat en match för den andra föreningen från den 1/11 finns ju inte med 
tanke på restriktionerna. 

Så det ni gör är att målmans skriver under registreringsintyget och ni lägger in i Fogis. Andra 
föreningen  behöver inte godkänna. 

Med andra ord spelare som ej spelat i moderklubben efter 1/11 kan komma till Veberöds AIF fram till 
28/2 d v s 3,e spelterminen. 

Frimånaden. 
Herr truppen. 
IN. 
André Andersson 22 år från Rydsgårds AIF. 
Oliver Jönewi 29 år från IK Virgo från Göteborg. Välkommen hem till Skåne och VAIF. 
En kanonkille både på plan som utanför enligt undertecknad. 
 
Elias Persson 18 år från Sjöbo IF. 
Dennis Mazilu 16 år från Janstorps AIF. 
 
UT. 
Johan Jönsson till FBK Balkan. 
 
Dam truppen. 
IN. 
Alexandra Dagnér från Wollsjö AIF. 
Frida Saltin comeback. 
Ida Nilsson  från Sjöbo IF. 
Josefine Isberg från Janstorps AIF. 
Martina Nilsson Sjöbo IF. 
 
UT. 
Camilla Barkblad. Vollsjö AIF.  
Linn Oberlies. Vollsjö AIF. 
Martina Nilsson. Vollsjö AIF.  
Stina Nilsson. Vollsjö AIF.  
 
Serie och DM anmälan. 
 
DM anmälan senast 15 januari 2021. 
Junior födda 02 eller senare. 
Spel vecka 9, 10, 11 om söndagar. 
 
Flickor o pojkar 16 år födda 05 eller senare. 
Spel vecka 9, 10 11 om söndagar.  
 
Flickor o pojkar 14 år födda 07 eller senare. 9 mot 9. 
Spel vecka 9, 10, 11 om söndagar. 
 
Återkommer om seriespel.  
Anmälan senast 31 januari 2021. 
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Fotbolls camp. 
Veberöds AIF arrangerar detta som Jonas Stridsberg är huvudansvarig för med hjälp av andra ledare, 
spelare. 
ROMELEÅSENS JULLOVSCAMPEN 
När: 28,29 & 30 december 
Var: Svalebokonstgräsplan 
TRÄNINGSPROGRAM 28 – 30 december för åldersgrupper: F06/07, U13, P12 och P11. 
• 09:00-09:45 Teori (inomhus) 
• 09:45-12:00 Fotbollsträning (utomhus) 
TRÄNINGSPROGRAM 28 – 30 december för åldersgrupper: F09/10/11, P10, P2011 och P2012. 
• 13:00-13:45 Teori (inomhus) 
• 13:45-15:00 Fotbollsträning (utomhus) 
ANMÄLNINGSAVGIFT FÖR JULLOVSCAMPEN 
Kostnaden är endast 300 kronor och i det ingår: 
– 9 alt. 6 timmar fotboll.  
– Lunch den 29 december med korvgrillning. 
– Gemenskap, framåtanda och passion. 
Sista registreringsdag är den 20 december. 
Märkning: förnamn, efternamn, födelseår och fotbollscamp 2020. 
Betalning sker på Swish 0708-96 55 01, Jonas Stridsberg. 
 
Stort intresse redan och nu ca 50 anmälda. 
 
Julgransförsäljningen. 
Denna helg 12-13 december ska om allt liknar tidigare år vara den bästa och största försäljningshelgen 
av gran! 
 
Fortfarande plus siffror jämfört med försäljningen 2019. 
 
Plus 25 granar jämfört med 2019 och hoppas att det är plus även när allt summeras den 23 december. 
 
40% procent av förra årets omsättning, drygt 200 granar sålda men ska vi slå rekord igen krävs att sälja 
drygt 500 granar gärna 600 också! 
 
Rekordår 2019 och en av föreningens största enskilda intäkt då. 
 
Undertecknad i skepnad av Julgranskungen 8 sålda granar  på Skatteverket och drygt 40 Bingolotter. 
 
En vecka till i denna klädsel snabbt ombyte och i garderoben plockas fram Bingo Berras "kostym" och 
intensiva dagar där F 06/07 samt P 08 under totalt 48 timmar ska sälja Bingolotter o Sverigelotter till 
max på Konsum och ICA. 
 
Mål för en bra budget där vi redan ligger back med utebliven Romelecup och med stor sannolikhet även 
Dansgalan och då saknas 250 000 kr. 
 
Ersättning från Riksidrottsförbundet är ej fattad ännu men i år har vi ersatts med drygt 40% av utebliven 
intäkt. 
 
Två  budgetmål nu innan nyår. 
Rekord av granförsäljning ca 550 till 600  sådana.  
 
Bingolotter och Sverigelotter måste vi under 3 dagar sälja för drygt 88 000 kr för att  nå 2019 års 
rekordförsäljning!  
 
Tufft för att utrycka det försiktigt. 
 
Avslutning. 
På söndag spelar Landskrona BOIS sin andra kvalmatch mot Dalkurd borta. 
Vinst hemma i veckan med 2-0 och Veberöds pågen Oscar Petersson gör 2-0 med ett härligt skott 
utanför straffområdet och nu ett kanonläge för en plats i Superettan 2021. 
 
Envisa rykten placerar en annan Veberödspåg i Landskrona BOIS 2021 och då Tobias Karlsson i svart 
o vit tröja. 
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Hade varit underbart att se dessa två barndomskompisar i samma lag i Sveriges näst högsta serie 
2021. 
 
Köp gran denna helg de sista hugges under lördagen nere i Gladsax i Simrishamns kommun. 
 
Börja redan nu fundera på hur många Bingolotter ni behöver till Uppesittarkvällen den 23 december! 
 
Hörs i nästa vecka igen! 
 
Hälsn. Staffan 
 


