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 Staffans veckorapport vecka 51 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tisdag 17 december och en vecka till julafton!  
 
I aktivitetskalender finns inga matcher kvar att spel förutom att det är dags för Skånecupen i Malmö och 
redan annandagjul det yngsta laget P 8 födda 12 i spel. 
 
Samtidigt spelar P 14 7 mot 7 i Kombihallen. 
 
Herr seniorträning sista träningen för i år i kväll. 
 
Dam seniorträning slutade förra veckan och när träningen startar i mitten av januari kommer Damlaget att 
träna med F 16. 
Truppen ca 25 spelare och F 16 kommer att spela i serie 9 mot 9. 
 
Första listan över de produkter vi säljer för Bingolotto.  
T o m lör. 14 december 2019. 
 
År 2018. Julkalender. (försäljning 946 st., förtjänst 47 300 kr)  
 
År 2019. All time high!1 079 st. (förtjänst 54 400 kr) 
 
Bingolotto Uppesittarkväll 23 dec År 2018 (sålt: 825 st. enkel, 211 st. dubbel, 10 st. Premium x5 
 
 
 År 2019. Uppesittarkvällen 23 dec (sålt 200 st. enkel, 40 st. dubbel. 2 st. Premium X5.  
 
Sverigelotten Jullott År 2018 (Sålt: 748 st. 
 
Sverigelotten. År 2019. 255 st. 
Nu ökar vi takten och 70 timmar försäljning på Konsum o ICA TORS-MÅN. 
 
Produkter som vi säljer.  
Enkel Bingolott. 50 kr.  
Dubbel Bingolott. 100 kr.  
X5 Bingolott. 250 kr. Kom fram på färgfemman vinn en Volvo och med X5 lott 5 bilar!  
 
Sverigelott enkel. 25 kr. 
 Sverigelott dubbel. 50 kr.  
Julkuvert. 4 Sverigelotter 100 kr.  
 
Mail igen på lör. 21 samt mån 23 december och nu enbart försäljningsstatistik från Bingolotto! 
 
Hörs på lördag med nya färska siffror! 
Köp, köp och köp ännu mer lotter. 
 
Hälsn. Staffan 
 
Text från matcher i helgen. 
F 16 och Jenny med text från seriespel i Futsal. 
Idag spelade vi vår första match i F 16 Futsalserie mot Skegrie BK.  
Futsalmatcher spelas 2x 20 minuter, effektiv speltid så matchen tog totalt ca 90 minuter. Riktigt roligt att 
testa på Futsal. Två duktiga distriktsdomare som hade full kontroll och höll en hög nivå genom hela 
matchen.  
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Matchplanen var att spela ett lugnt och tryggt passningsspel, komma till avslut och inte tappa markering i 
försvarsspelet. Vi följer planen bra, blir stressade vid ett par tillfällen men löser det ganska snabbt. Många 
fina passningskombinationer och fantastiskt fina mål.  Vi tar ledningen med 2- 0 men sedan släpper vi in 
Skegrie BK i matchen och de får göra 2- 2.  
Vi tar tag i spelet igen och sedan rullar det på, 7- 3 i halvlek och 15-6 i slutresultat. 
 
Kul att se att inomhusträningen ger resultat! Kul att coacha taggade tjejer! 
 
P 13 och Rickards text. 
Jämn match mot IF Lödde där vi kontrollerar spelet men skapar inga riktiga heta målchanser. IF Lödde 
gör 1-0 där vi är lite passiva och sen utökar de till 2-0 när vi flyttat upp ”hela” laget. Likväl en ganska 
trevlig och lärorik träningsmatch.  
 

 


