Staffan inför helgen 26-28 november

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
En lång fotbollssäsong är över och välbehövlig vila för i varje fall några av föreningens alla lag.
Dam och Herr har tagit en veckas ledighet och börjar träna 29 respektive 30 november och den 29
november startar också "frimånaden" och prov spelare dyker upp lite överallt även i Veberöds AIF.
Spännande med den preliminära serieindelningen som Skåne Boll redovisar förslag 1 den 8
december.
Romelecupen.
Saknas fortfarande 1 lag i F 16 men vi i tävlingsledningen är jättenöjda och Romelecupen är suverän
vinnare med antal lag som ska spela Futsal på plastgolv denna höst/vinter.
Stora tapp rakt igenom med Futsal på plastgolv. 2020 212 lag. 2022 204 lag.
Lottningen nu klar och kommer ut på hemsidan de närmsta dagarna.
Spel i helgen.
Damer A med en förlust med 10-0 mot Hallands Nation och laget har svajat med sina resultat speciellt
i höst, men likväl en 6;e plats debutåret i division 3 2021.
Herrar A slutar med en förlust borta mot IF Lödde med 3-0.
P12 med 3 lag i Uppåkra Cup och 7 vinster 1 oavgjord samt 1 förlust. Målskillnad 45-3.
P 13 förlorar mot FC Trelleborg med 5-3. Andreas dock mycket nöjd med spelet, men en fantastisk
målvakt i FCT räddade laget.
P 12 mot Tomelilla IF 15-2.
Denna helg endast P 12 ut i spel och möter Lilla Torg FF lördag kl.12.00.
Damtruppen.
Ny huvudtränare i Dino Becic 28 år som i år varit en del i tränarstaben för U 17 i Lunds BK.
Tidigare även uppdrag i Södra Sandby IF och i Everton Academy i USA.
Ass. Tränare. Jörgen Svensson 57 år samt Elin Öjerholm lite över 20 år haha.
Välkommen till Veberöds AIF Dino som börjar i nästa vecka.

Herrtruppen.
Tränarstaben nu klar och herrtruppen blir
Jim Gustafsson 43 år huvudansvarig samt Ass. Tränare Patrik Sjöstedt 49 år.
Jim och Patrik som varit tränare för föreningens båda P 16 lag i år.
Nya tränare för U 19 truppen 2022.
Huvudansvarig Jonas Hansson 47 år tidigare tränare för A laget i Genarps IF 2015-2020.
Ass. Tränare. Alusine Kanu 27 år.
Spelat i Veberöds AIF för något år sedan.
Välkomna till Veberöds AIF Jonas och Kanu!
Prov spelare kommer att finnas på plats nästa vecka, men för undertecknad okända sådana i dessa
tider är namn svåra att få tag på innan eventuell övergång är klar.
Några spelare som redan bestämt sig för spel i Veberöds AIF både i Dam och Herr.
Återkommer med dessa namn lite längre fram.
Träningsmatcher.
Lör. 4/12 kl.15.00. Staffanstorp United-Herrar A.
Sön 5/12 kl. 12.00. HJ 19-Hörby FF.
Sön 5/12 kl. 17.00. IF Lödde-Damer A.
Lör. 11/12 kl. 12.00. Herrar A-Hörby FF.
Sön 12/12 kl. 15.00. Damer A-Hörby FF.
Julskyltningssöndag.
Söndag kl. 15.00-18.30 i byn.
Besök Veberöds AIF försäljningsställe vid Apoteket.
Familjen Sjöstedt Jessica, Amanda samt Roger som håller i detta.
Försäljning av kläder (dock inte deras egna!).
Även försäljning av de sista Julkalendrarna och de första bingolotterna till Uppesittarkvällen den 23
december. Bara köp!
Staffan Darfelt övergår nu till Bingo Berra!
Från söndag i ny skepnad för 2021 ska rekord slås för alla rekord ska förbättras i år eller senare.
Försäljning 2020.
Julkalender. 969.
Totalt 96 900 kr
Enkel bingolott. 1018.
Dubbel bingolott. 101.
Trippel bingolott. 15.
101 800 kr +20 200 kr + 4 500 kr. Totalt. 127 500 kr.
Sammanlagd försäljning. 224 400 kr.
Känn på siffran mina vänner!
Denna omsättning ska vi tillsammans slå i år!
Från en vanlig söndag med försäljning på ca 250 000 bingolotter säljs till Uppesittarkvällen drygt 4
miljoner bingolotter!
Hörs i nästa vecka,
Trevlig första Advent önskar Bingo Berra/Staffan
PS! På söndag kan ni redan köpa julgran vid ICA! Blir den lite tråkig ut med den och köp julgran 2.
Veberöds AIF säljer julgran fram till 23 december.

