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 Staffans inför helgen 27-29 mars 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
En dramatisk vecka och naturligtvis Corona virus som ställer till det i hela världen i princip och som 
slutligen når ner till vår förening och Veberöds AIF. 
 
Tyvärr tråkiga beslut rakt över. Herrar A där serien flyttas fram till juni månad och också så att denna 
serie kommer att spelas som en enkel serie d v s 11 matcher totalt. 
 
Det går ej att skriva att detta beslut togs emot med High Five i "rörelsen". 
 
Svårt att ta till sig då alla serier förutom Damer division 1, Herrar division 2 och 3 drabbas, men alla 
andra serier spelar dubbla omgångar, inte  i den tid som planerat men likväl spel och matcher hemma 
som borta. 
 
Blir inte rättvist då hälften av klubbarna får 6 hemmatcher och hälften 5 hemma matcher. 
33 poäng att spela om och kniven på strupen direkt. 
 
Spel mitt i sommaren och semestrar som är planerade redan? 
 
Läs undertecknads frågor till Tommy om hur Tommy ser på det längre ner i mailet. 
 
 
Knattestart framflyttat till lördagen 18 april. 
 
 
Scouternas Loppmarknad inställd och undertecknad vet vad detta innebär för dem.  
En jättestor intäkt försvinner.  
Överskottet 2020 ger två budgetår i balans och överskottet på en loppmarknad är större än 80% av 
deras totala intäkter. 
 
Fy vad undertecknad tycker detta är trist, en anrik fin förening och också en av Sveriges äldsta. 
 
Fotboll. 
Jo det ska faktiskt spelas fotboll i helgen! 
Herrar A ut i sin tuffaste match denna försäsong och LB07 borta på Brovallen på lördag kl. 14.00. 
Truppen enligt följande; 
Johan J, Hugo L, Kristoffer L, Joel D, August J, Filip Q, Isac M, Hampus I, Dante K, Viktor B, 
Henrik L, Eric S, Magic, Selmir H, Besnik R, Mattias J, Axel P. Inga sjukdomar eller skador i truppen. 
 
Damer A möter Gislövs IF sön kl. 14.00 på Svalebo med följande trupp; 
Emma L Basma A, Lova S-W, Elin U, Kim L, Ida U, Sandra N, Moa A, My R, Klara B, Elin N, Linn 
O, Nellie N, Iza R, Camilla B, Amanda S. 
 
Jörgen. Lite nyheter. Linn Olsson och Elin Nilsson som tillhör VAIF/Harlösa och skrivna i Harlösa 
har  veckan bestämt sig för att skriva på för VAIF.  
 
Två spelare som i högsta grad kommer att tillföra spets och spela i damlaget/Jörgen  
 
Ungdomsfotboll. 
Bra tryck igen och fullt med matcher hela helgen. 
Fre. 27/3. kl.19.00. P 13-Österlen FF. 
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Lör. 28/3. U 19  Möte i klubbstugan mellan kl. 09.00-13.00. Sen match. 
Lör.  28/3. kl. 09.00. P 12-Blentarps BK 9 manna. 
Lör. 28/3.  kl. 09.15. Blentarps BK-P 9. 
Lör.  28/3.  kl. 11.15. F 14-FC Rosengård. 
Lör.  28/3.  kl. 12.00. Furulunds IK-P 11. 
Lör. 28/3.   kl. 13.00. U 19-Ystads IF FF. 
 
Sön 29/3. kl. 10.00. Blentarps BK- P 8. 
Sön 29/3. kl. 10.00. GIF Nike-P 14. 
Sön 29/3. kl. 11.00. Landskrona BOIS. 
Sön 29/3. kl. 11.15. F 14-Kristianstad DFF. 
Sön 29/3. kl. 13.00. Bjärreds IF-P 11. 
 
Skånes Fotbollsförbund om seriestart för deras serier. 
 
Seriestart Distriktsserier senior, barn- och ungdom 
Den 25 mars enades SvFF:s förbundsstyrelse kring rekommendationer för distriktens lokala 
tävlingsverksamhet med hänsyn tagen till Corona pandemin och de utmaningar det innebär för 
samhället. 

Skånes Fotbolls Förbund har noga övervägt Svenska Fotbollförbundets rekommendationer tillsammans 
med den sammantagna information och riktlinjer som kommit från Folkhälsomyndigheten, och vid ett 
extra insatt styrelsemöte den 26 mars beslutade Skånes Fotbollsförbunds styrelse att genomföra 
distriktets tävlingsverksamhet enligt tidigare planering. 

Undertecknad. Känns jättebra och för undertecknad naturligtvis skönt att slippa nya lottningar. 
 
"Förlorare" Herrar A och då serier under Svenska FFs regi. Damer division 1. Herrar division 2 och 3 
som kommer att börja seriespel i juni månad och då som enkelserie. 
 
Undertecknad tycker detta beslut är både märkligt och fel. 
 
Varför 3 serier i Sverige som ej kan spela dubbelserie? 
 
Förstår det ej. 
 
Frågor till Tommy. 

Det står nu klart att seriespelet flyttas fram till juni, hur tar du detta besked? 

Var det väntat? 
Att de skulle flytta fram serien var väntad så klart, men att man skulle flytta den till mitten av juni och 
göra en enkelserie var inte något som jag tror att någon väntade sig. 

Hur kommer det kännas att den långa försäsongen kommer att förlängas ytterligare? 
Vi har redan världens längsta försäsong och nu blev den ännu längre   Vi startade inte från slutet av 
januari och det var ju bra med läget som blev nu.  Bara att träna på och så får vi planera för en ny 
försäsong till mitten av juni. 

Hur tror du truppen känner angående det? 
Har snackat med många och de känner som jag, mer träning och förberedelser innan serien startar och 
det är ju mindre roligt då alla vi vill att serien skall starta så fort som möjligt och då framför allt när vi är 
nykomlingar i Div. 3. 

Seriespelet kommer spelas som enkelserie, hur tänkte du när detta besked kom? 
Tänkte wow detta kommer att bli 11 final matcher där varje poäng kommer att bli så viktig för alla lagen 
så klart. Gäller att ha en hög lägsta nivå och ta så många poäng som möjligt för att klara sig kvar i 
serien och sedan får vi se vad det ger i slutändan. I en enkel serie kan allt hända som vi vet, och man 
kan lätt hamna i en svacka och då finns det inga poäng att plocka in på hösten som annars. Kommer att 
bli tuffa matcher från början. 
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Hade du hellre föredragit tätare matchande under hösten för att klara av fullt seriespel? 

Absolut och det hade på så sätt blivit en mer rättvis serie för alla lagen. Även lagt in några fler matcher 
från juni och framåt så vi kunde spela en full serie i år. Sen har vi en semester som kommer och det 
skall bli intressant att se hur svenska har tänkt där. 

Vad kommer nu att hända fram till seriepremiären i juni? 

Vi kommer att träna dem första veckorna nu med endast 2 pass, men vi kommer inte att ta något 
uppehåll som jag vet att andra lag gör. Sedan kommer vi att höja träningarna och börja planera för den 
nya serie starten i juni och boka in några nya träningsmatcher innan dess. 

Hörs på tisdag/Staffan 

 


