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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Ja då står julhelgen endast en vecka bort och för många en annorlunda sådan. 
 
I Hemmestorp kommer  undertecknad o Britta tillsammans med hunden Ester att fira jul och nyår för oss 
själva. 
Ungdomarna 32 och 30 år gamla har alltid firat julafton tillsammans med oss men som allt annat ställer 
pandemin till det och vår "inlåsning" fortsätter här ute, tyvärr. 
Klarat av detta sen i mars och kommer att till varje pris se till att inte bli ett offer för Covid 19! 
 
Vaccin på gång och kommer stå först i kön med Britta för att bli vaccinerad. 
 
Fotboll Herr. Division 3 Södra Götaland 2021. 
Ariana FC  div. 4  
FK Besa div. 4  
GIF Nike  
IF Lödde  
IFÖ Bromölla IF  div. 2  
IFK Trelleborg FK  
IF Limhamn Bunkeflo  div. 2  
Malmö City FC  
Veberöds AIF  
Vellinge IF  
VMA IK div. 4  
Åkarps IF div. 4  
 
Hela 6 nya lag 2021. 2 lag från div 2 och 4 lag från div 4. 
Skönt också att vi hamnade i en serie med 12 lag. 
 
Romeleåsens Fotbolls Camp 28-30 december enormt populär och 20 december sista 
anmälningsdag. 
Gäller nu att anmäla senast söndag 
 
P 7. 
Med ett trevligt initiativ enligt undertecknad. 
 
MÖT ERA NÄRA OCH KÄRA I JUL OCH TA EN PROMENAD GENOM FINA VEBERÖD! 
 
VAIF:s P 7 Lag bjuder in er till en utmanande tipspromenad för hela familjen 24-25/12. 
 
Rundan är ca 5 km, med början vid biblioteket och frågorna kommer finnas uppsatta vid markeringarna 
på kartan fr.o.m kl. 10.00 den 24/12. 
Svaren måste vara inne senast 25/12 kl. 23.00 
 
För att vara med i tävlingen svischar ni in er svarsrad tillsammans med 40kr till nr 073-314 55 56 (lagets 
kassör, Daniel Gustafsson ) 
Pengarna går oavkortat till pojkarnas lagkassa. 
 
Varmt välkomna att delta och EN RIKTIGT GOD JUL ÖNSKAR KILLARNA I P7 
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Frimånaden 
Årets avslutning med frimånaden blev mycket lugn och knappt några övergångar de sista dagarna. 
Tyvärr dock ännu en målvakt som lämnar VAIF och Hampus Ekdahl har skrivit på för Blentarps BK. 
Från 3 målvakter och nu 1 i Daniel Svensson. Känns tunt för att uttrycka det försiktigt. 
 
Undertecknads julklapps önskan är en julklapp från sportchefen Lennart Fridh och en stor julklapp och 
ut kommer en livs levande målvakt som skrivit på för Veberöds AIF! 
 
Ida Sjöstedt önskas välkommen tillbaka till F 06/07 efter ett par års spel i 
FC Staffanstorp.  
Ett kanon lag våra F06/07 med i toppen i Skåne men truppen måste breddas när laget 2021 ska spela 
11 mot 11. 
 
Något samtal fortsätter med spelare på herr sidan men behöver ej vara klara i detta "fönster". 
Undertecknads tolkning spelare med kontrakt och då  kan förhandlingar fortsätta i lugn och ro. 
 
Julgranar  
I slutspurten  nu och som undertecknad hoppats på blev helgen 11-13 december en stor 
försäljningshelg och ca 200 granar såldes. 
 
Fortfarande ett plus av  sålda granar jämfört med förra året. 
 
Hoppas att detta plus består till den 23 december, men i många reportage och intervjuer har det 
framgått att köp av julgran detta år rakt över har gjorts tidigare än andra år och vi har inget svar ännu 
om antal sålda granar kommer att öka eller endast ett annat köpscenario? 
 
I vilket fall som helst kommer försäljningen bli kanonbra och ett välbehövligt ekonomiskt tillskott 
till Veberöds AIF.   
 
Bingolotto 
Då är alla förberedelser klara. Ett annat upplägg i år med pandemin som orsak och försäljning endast 
under 3 dagar, men All-In 21-22-23 december vid Konsum och ICA. 
Öppettider Konsum kl. 10.00-18.00. 
ICA kl. 11.00-19.00. 
 
Produkter. 
X1 100 kr. 
X2 200 kr. 
X3 300 kr. 
Sverigelotten 25 kr. 
Sverigelotten 50 kr. Slutsåld i Göteborg och Folkspel. 
 
Tyvärr  har de senaste dagarna uppstått kraftig kritik mot Folkspel och Bingolotto som höjer  priset med 
100 procent, undertecknad var redan för en månad sen orolig för denna prishöjning. 
Upprörda köpare som kontaktat tidningar och bara en negativ reklam för Bingolotto inför 
Uppesittarkvällen. Kändes dåligt timad.  
 
Förra året sålde föreningen; 
Enkel Bingolott     777 st. 
Dubbel Bingolott  181 st. 
Trippel Bingolott      19 st. 
 
Sverigelott.  697 st. 
 
För att nå samma omsättning denna jul och då lika stor vinst till föreningen måste vi sälja; 
ca 390 enkellott. 
ca 90 dubbellott. 
ca 10 trippellott. 
 
Sverigelotten 697 samma som förra året där är ingen prishöjning. 
 
Kommer att bli spännande och nervöst hur årets försäljning blir? 
 
Till sist vill undertecknad tacka Veberöds AIF:s styrelse för den fina julgåvan som överlämnades i 
veckan av ordförande Stefan Persson som hittat ut i detta mörker i Hemmestorp. 
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Det värmde undertecknad. 
 
Hälsn. Staffan 
 
PS! Hörs julafton innan vi stänger ner för 2020. 
 
 


