
 
 
 
Staffan inför helgen 17 - 19 december 

                                                                                                  
 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 17 december en vecka till julafton och förhoppningsvis kommer jultomten även i år. 
 
Fotbollen nu på väldigt låg intensitet och både herr och dam har julsemester för tillfället och start åter 
träningen efter alla helgerna i januari månad. 
 
"Frimånaden" passerat mer än hälften av och "fönstret" stänger 29 december. 
 
Sportchefen Lennart Fridh jobbar alla dygnets vakna timmar ca 18 sådana haha och nu även i samtal 
med en handfull tjejer som Veberöds AIF gärna ser i vit tröja och svarta byxor 2022! 
   
Strax före sista december kommer alla övergångar in och ut att redovisas i veckobrevet först i Sverige 
haha. 
 
Romelecupen 2022. 
Hänger på en lös tråd även om Folkhälsomyndigheten under torsdagen fortsatt gav klartecken för 
ungdomscuper och tävlingar, men också med rekommendationer om håll avstånd mm.  
Hur agerar vi inne i hallen för att undvika trängsel? 
Svårt beslut som ska fattas men i samtal med Saga Fredriksson tävlingsansvarig för Skånecupen som 
arrangeras av MFF och start 26 december som löper på och ska arrangeras som det ser ut nu. 
 
Veberöds AIF som arrangör måste fortsätta att planera som att  Romelecupen kommer att spelas. 
 
Skrevs tidigt i morse, men strax före lunch kom beskedet att Skånecupen som arrangeras av MFF 
tillsammans med smittskyddsläkare i Malmö stad tagit beslutet för andra året i rad ställa in 
Skånecupen och då förstår alla att Romelecupen med stor sannolikhet kommer att göra detsamma. 
 
Tävlingsledningen tar beslutet vid årsskiftet men inget talar för att den kommer att spelas. 
Smittan ökar i Sverige fler läggs in på sjukhus och alla dåliga siffror ökar för varje vecka. 
 
Julkalender.  
Då var årets försäljning av Julkalendern över och redovisad denna vecka. 
 
Vill tacka för att alla lag under  tisdagen och onsdagen redovisade detta för Martin och Låtta i 
klubbhuset och inga onödiga förseningar. 
 
 
 
 



 
Helt fantastiskt har det tidigare rekordet från 2020 ryckt all väg. 
 
Sålda 2020    949 st.   94 900 kr. 
Sålda 2021 1 072 107 200 kr. Nytt rekord! 
 
Klubbrekord med råge och mycket pengar till olika ungdomslagkonto. De är ni värda! 
88 kalendrar av 1 160 returneras till Bingolotto. 
  
Nu "tjuv öppnar" vi försäljning av Bingolotter och Sverigelotter på Konsum  fre. kl. 16.00-18.00  
samt lör. kl. 10.00-14.00. 
Från mån 20 december öppnar vi både på Konsum och ICA kl. 16.00-18.00. 
 
Skolavslutning först 21 december som "stör" försäljningen haha! 
 
Bingolotter finns att köpa på Preem och Nilssons Livs redan nu! 
 
Rekord som ska slåss denna jul. 
2020. Försäljning 1 018 enkel bingolott. 
2020. Försäljning    101 dubbel bingolott. 
2020. Försäljning      15 trippel bingolott. 
 
Omsättning 2020. 126 500 kr. 
Denna omsättning ska ske på 4 dagar. 
Helt otroligt! 
Bästa timmen förra året 22 december kl. 13.00-14.00 på  Konsum då sålde föreningen för ca 5 000 
kr på en timme! 
 
De tjejer som sålde vid detta tillfälle fick ligga i det kan undertecknad skriva under på för var på plats 
när det bildades kö för att köpa!  
 
Då hörs vi av redan på måndag med statistik och inget annat. 
 
Ha en bra 4;e advent och glöm inte att nu är försäljningen på G. 
 
Hälsn. Staffan 
 
 


