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Staffans veckorapport vecka 52 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Hej alla VAIF:are, 
 
24 december och Julafton. En av de dagar man längtat mest till under alla undertecknads år. Något 
speciellt först som barn sen med egna barn och nu även barnbarn. 
 
Skrev förra veckan att det dock blir att fira denna julhelg och nyårshelg ensamma i Hemmestorp. 
 
Kommer att fungera men naturligtvis trist, hoppas dock att tomten kommer även i år. 
 
Granförsäljningen slut och igår onsdag bingospel och Uppesittarkvällen. 
 
Två stora  intäkter för föreningen och Julgrans försäljningen blev en succé och 
All-Time High  och till sist såldes 6.............. julgranar. Toppen! 
 
Bingolottoförsäljningen som många där ibland undertecknad trodde skulle minska i antal sålda lotter på 
grund av  den stora prishöjningen med 100 procent visades sig vara obefogad.  
 
Start i måndags kl. 10.00 och stängde ner onsdag kl. 19.00. 
 
Kommer aldrig att förstå vad som hände dessa 3 dagar? 
 
På ren svenska det tog en djävla fart direkt och satt här hemma i Hemmestorp och funderade på vad 
undertecknad upplevde? 
 
Ska sägas eller snarare skrivas vilka underbara ungdomar vi har i föreningen. 
 
Artiga, trevliga, pigga och på tå för att ta ett uttryck från fotbollsvärlden.   
 
Kommer att sakna dessa tjejer som nu gjorde r sitt sista UPPESITTRARKVÄLL, men P 12 visade att 
här finns fler lag som kan visa ett härligt sätt att sälja lotter. 
 
Charlotta Bjerström allt i allo i F 06/07 alltid kallad Låtta men har på sitt jobb som sjuksköterska döpts 
om till Bingo-Låtta haha och sålt otroligt många Bingolotter på jobbet. 
 
Tack till alla tjejerna och idag främst till Ida Boman som serverade undertecknad siffror om 
försäljningen hur många lotter som sålts och även osålda sådana under alla 8 timmarna. 
 
Är det detta som kallas Face Time? 
 
Skriver här sent när dagen gått över till den 24 december, spiknykter efter ett par glas glögg, 
pepparkakor och lite ost. 
 
Presenterar här slutresultatet som är ett gigantiskt All Time High! 
 
777 enkellotter förra året a 50 kr. 
Sälj hälften d v s ca 390 har föreningen samma vinst i år. 
 
Vad tyckte tjejerna och killarna om detta? 
Vi ska nå 777 enkellotter även i år med kostnaden 100 kr. 
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X1 lotten såldes med en sådan fart att allt tog slut i byn Peter Sundén från Bingolotto fick komma med 
än fler lotter och när krutröken skingrat sig hade föreningen sålt rubbet och till sist;  
X1 Bingolott sålda 1 100 sådana och hisnande 110 000 kr in i  kassan  med ett härligt överskott per 
lott! 
 
X2 a 200 kr såldes färre av än förra året när lotten kostade 100 kr, men med priset 200 kr även denna 
lott gav ett bättre resultat än förra året. 
 
X3 lotten a 300 kr. Fiasko. 
  
Sverigelotten störtdök i år.  
Lite svårt att veta varför? 
 
Omsättningen förra året 75 000 kr. 
 
I år ca 140 000 kr. Siffror snurrar fortfarande i huvudet och först på måndag när Eva återkommer på 
kansliet som den exakta siffran är klar. 
Många SMS o Mail med Låtta o Caroline om siffror hit och dit denna onsdag kväll. 
 
Slutord.  
Julgransförsäljningen nytt rekord i antal sålda granar träffar en ledare i Tomelilla IF i veckan och Sjöbo.  
Samma scenario där och säljer julgranar på 2 olika ställen och aldrig sålt så många som  år ca 1 500 
granar.  
 
Samtidigt kommer Ingemar Emilsson idag 78 år fram till oss. Ingemar en välkänd person i Veberöd och 
jobbat i Sjöbo IF i många år. 
 
Sjöbo IF säljer gran på 4 ställen och ett "gäng" pensionärer som håller i detta. 
 
Liten ersättning för jobbet. Sjöbo IF:s största inkomst efter Sjöbo marknad.  
 
 
X1 lotten a 100 kr räddar årets bingoförsäljning med råge och föreningen får det bästa överskott av en 
Uppesittarkväll någonsin! 
Omsättning. 
X1 110 000 kr. 
X2   20 000 kr. 
X3 samt Sverigelotten 10 000 kr. 
 
Stänger ner veckobrevet och öppnar upp igen efter alla helger och att  2021 ska vändningen komma 
och pandemin så sakta försvinna. 
 
God Jul Alla och ett Gott Slut på detta år och ett bättre 2021! 
 
Hälsar Staffan 


