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Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Fredag den 13 november usch när tiden redan nu är så negativ pandemin ökar på alla håll i samhället
och mer och mer av restriktioner.
Ja så tyst och inga trevliga mail kommer från er om matcher som spelats.
Just nu endast Herrallsvenskan, Superettan, Ettan samt Damallsvenskan som får spela sina matcher.
Tror att Svenska Fotbollsförbundet ångrar sitt "idiotstopp" med de 4 matcher som fanns kvar i kvalet till
division 2.
Kommer att ställa till det med all lottning för division 2 och division 3 serierna och dessa 4 matcher
kommer ej att spelas i år.
Läser att man har både idéer på att resultatet från deras första matcher ska gälla som slutresultat.
Känns väldigt orättvist. En annan idé skulle vara att lotta vinnarna känns väl än taskigare.
Till sist blev även cupen för F 06/07 i Kristinehamn uppskjuten och kommer att spelas nästa år om allt
är tillbaka i det normala.
Ja det blir inga träningar detta år för våra spelare födda 04 och äldre.
De skärpta allmänna råden i Skåne gäller t o m den 17 november men kommer att förlängas.
De län som först denna vecka fått skärpta allmänna råd Kalmar län, Västerbottens län samt
Norrbottens län gäller nu med i 4 veckor istället för 3 och t o m den 8 december.
På tisdag kommer ett nytt beslut för Uppsala och Skåne från Folkhälsomyndigheten.
Frimånaden 15/11-15/12.
Önskemålen kommer nu i än fler önskemål om att flytta "frimånaden" längre fram.
Micke Dahl nu tävlingschef på Skåneboll efter omorganisation och Mats Hansson med nya
arbetsuppgifter.
Micke svarar på undertecknads fråga om flytt av frimånaden att så många landskap som önskar detta
och Svenska Fotbollsförbundet kommer att ta upp frågan i början av nästa vecka och mycket talar för
att en flytt av "frimånaden" kommer att ske.
Läser om IFK Hässleholm som har en uppskjuten kvalmatch som ska spelas men samtidigt får laget ej
träna för tillfället.
Ja tokigare kan det ej bli.
Som undertecknad skrev i förra veckobrevet bara ett vaccin som kan rädda situationen i samhället i
stort.
Ungdomslag.
2 lag U 15 samt P 9 är anmälda till BK Landoras Vinterserie som börjar spelas i slutet av november
fram till mars månad 2021 med tillägget om den blir av?
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Bingolotto.
Information från Folkspel – Peter Sundén
Pressrelease från Folkspel
Malmö 12 november 2020
Till Veberöds AIF
Hej
Resultat är nu klart!
o

232 miljoner har totalt delats ut till de föreningar i hela Sverige, som sålt Folkspels
lotteriprodukter.
Verksamhetsåret H2019-V2020. Behållning har tidigare utbetalats under verksamhetsåret.

o Ökning med 22,7% jmf tidigare verksamhetsåret H2018-V2019, överskott 189 miljoner.
Närmare 26 miljoner till Skånes föreningsliv – Mycket bra!
Topp 20 föreningar som fått störst utdelning i Skåne
o 12:e plats till din förening Veberöds AIF – Mycket starkt
Stort tack din och föreningens fantastiska säljinsatser!
Jag är mycket stolt över ditt och föreningens stora engagemang, säljinsatser som Ni
tillsammans har presterat och alltid genomför!
Nu ska du och föreningen vara mycket stolta!
Fortsatt lycka till med kommande säljinsatser!
Med vänlig hälsning
Peter Sundén
Säljare Förening
Kul att få detta kvitto och när alla lag hjälpte till i våras med ett otroligt bra resultat och nu 12 plats av ca
200 i Skåne och dess föreningar som säljer Folkspels produkter.
Nu kör vi hårt till Uppesittarkvällen den 23 december och Nyårsbingo den 31 december.
Uppesittarkvällen 23 december 2019 slog alla rekord genom alla år och knappt man tror på siffran men
det såldes Bingolotter till antalet ca 4,5 miljoner! Faktiskt obegripligt.
Ja ännu ett kort veckobrev men fotbollen verkligen på lågvarv och den för undertecknad sämsta
månaden på året november månad blir än dystrare.
Är vi överens om att vi såg den sämsta landskampen Sverige någonsin spelat mot Danmark i veckan.
Håller med Mattias Larsson i KVP att det är roligare att se en nymålad vägg torka.
Måste erkänna att undertecknad slog över till TV 4 och kollade på bonde söker fru. Fy på dig Staffan
18 nya danska spelare inkallade till truppen och de 2 sista spelarna togs ut på "meriten" att de hade
kortast väg till landskampsamlingen!
Håller med alla matchen skulle aldrig spelats.
Hörs i nästa vecka någon gång/Staffan
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