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Ingen information denna vecka mer än att Svenska Fotbollsförbundet skickade en enkät till bland annat 
alla division 3 klubbar. 
 
I enkäten ber vi alla föreningar att ge sin syn på förutsättningarna att ändra liggande planering om 
fortsatta pandemi-restriktioner stoppar en normal säsong. Möjligheterna till enkelserie, komprimerat 
spelschema, längre säsong och kortat/slopat sommaruppehåll är bland de frågor som har ställts. 
 
Enkäten har skickats till respektive förenings kansli (samt till lagets kontaktperson), och ska besvaras 
senast den 24 februari. Enkäten kom den 22 februari och kort svarstid med andra ord. 

Föreningarnas svar kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringen. 

Ja känns nästan som att vi får uppleva ännu en komprimerad säsong tyvärr. 

Få nyheter med andra ord och vi är nu på väg in i mars månad och den sista snön på undertecknads 
tomt håller på att smälta bort man tackar och bockar för nu vill vi snart känna av en vår även om vi haft 
fina dagar den sista tiden! 

MFF. 
Släppte i veckan sitt bokslut och minus 48 miljoner, inget man "snyter" bort naturligtvis. 

Vi som tror oss veta lite om resultat och balansräkningar kan samtidigt läsa att MFF lyckades behålla 
likviditeten på samma höga nivå som under 2019. 

Avskrivningar på spelare i truppen, avskrivningar på Stadion (kan ej med Eleda stadion) samt andra 
större inventarier. 

Med andra ord kassan i behåll och ett eget kapital på drygt 400 miljoner. 

Spelet så här långt?  

Uruselt finns inga andra ord och för många supportrar mycket förvånade över inga köp speciellt efter 
att Kiese Thelin försvann. 

Svårt att förstå MFF och deras tankar men det går att skriva redan nu att laget är sämre än förra året. 

Kiese Thelin  allsvensk skyttetvåa med 16 mål har inte ersatts och kunde köpts hem för ca 20 till 25 
miljoner men ett  sådana belopp betalar inte ett Allsvenskt lag. 

 Någon på Himmelriket som hittade detta ordspråk från Ordspråksboken; 

”Vishet finns hos de ödmjuka. De ärligas är broder till den som förstör. ... 
Den snikne är alltid full av snikenhet; men den rättfärdige giver och spar icke.  
 
Många som tycker likt Åge Hareide gjorde en gång flytta upp till de översta hyllorna och köp de 
bästa vinerna. 
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Kiese Thelin levererar 15 mål minst per säsong och efter 7 matcher i ett medelmåttigt lag i Turkiet 
har Kiese gjort 5 mål. 
 
Snålheten bedrar visheten kanske? 
 
MFF eget kapital på 400 miljoner och större än de andra 15 allsvenska klubbarna har tillsammans! 
Fick inte Daniel Andersson mandat av styrelsen att köpa dyrt? 
Var underskottet på 48 miljoner som "spökade" när nummer 9 redan fanns i klubben?” 

Stora diskussioner nu på Himmelriket och en del menar att bara en klubb i Sverige hade kunnat lägga 
upp dessa pengar på bordet och det är MFF. 

Sant helt klart men av flera skäl gjordes det ej. 

En dålig start i Allsvenskan och sedan Champions League kval som väntar och MFF som lovat satsa, ja 
det är inte lätt att leda dessa stora klubbar och inte att förstå hur de resonerar heller? 

Rasmus Bengtsson blivit en följetång och jobbig sådan. Ger inte MFF några goda vibbar. 

Rasmus med en månads lön på ca 200 000 kr kan inte få detta belopp någonstans i Sverige och vill 
inte flytta. 

Niclas Carlén VD i MFF försöker förhandla med Rasmus, men Rasmus sitter lugnt i båten och cashar in 
sin lön varje månad genom att komma till träning. 
Denna förhandling vinner inte MFF säger de som känner Rasmus! 

Under torsdagen skrivs dock att en uppgörelse är på gång. Vi får väl se och Rasmus har ett kontrakt 
med MFF över hela säsongen 2021. 

Nej som MFF:are känns läget i klubben just nu lite ansträngt och negativt även om man under tisdagen 
passerade 7 000 årskort sålda. 

Mina 2 ungdomar ingår där men deras pappa med enbart pension köper ej! 

Här blir ingen publik insläppta de första 8 omgångarna innan EM börjar och sen 2 månaders uppehåll. 

Just nu är undertecknad likt alla andra supportrar mer av att "dricka" surmjölk än lättmjölk mellanmjölk 
existerar ej på Himmelriket haha. 

Vilka rykte finns kring nyförvärv för MFF? 

Pontus Jansson 30 år återvänder till sommaren om Brentford missar att gå upp till Premier League. 

Jimmy Durmaz 32 år återvänder hem år efter varit utlånad från Galatasararay till Fatih Karagümrük 
2021.  

Kiese Thelin 29 år avslutar utlåningen till Kasımpaşa och med ett år kvar på kontraktet med 
Anderlecht  köper MFF honom. 

Vilket kan vara sant och möjligt? 

Ja det vet ingen av alla supportrar, men önskelistan klar! 

Region Skåne med besked nästa vecka för enstaka matcher födda 05 o senare och möjligtvis även 
äldre.  

Hade knappt skrivit dessa rader i onsdags förrän svaret kom från Generaldirektören för 
Folkhälsomyndigheten Johan Carlsson som gav beskedet på denna dags presskonferens att nu 
stoppas alla träningsmatcher i Sverige för födda 05 och yngre. 
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Tack och adjö och  nu är seriestarten långt borta även för ungdomsserier, tyvärr. 

Skåneboll på väg ut med en enkät till de klubbar som spelar serier under Skånebolls regi med liknande 
frågor som Svenska ställde.  

Kommer nästa vecka. 

Nu blev vi även tagna av beskedet att det spelas fotboll i fler serier än vad Folkhälsomyndigheten tänkt 
sig dvs. vilka serier innehåller fotbollsspelare som har det som sitt yrke? 

Allsvenskan ja, Superettan både ja eller nej, Ettan Södra och Norra tror mig kunna skriva att typ Torns 
IF kontrakt med truppen är "kaffepengar" som du inte kan leva på. 

Kommer mer än Allsvenskan att starta på utsatt spelschema? 
Blir nästan skrämd av att bara skriva frågan. 

Tobias Karlsson som undertecknad haft mycket kontakt med den senaste tiden och Tobias provträning 
med TFF och där Tobias börjat ge upp tanken på att få ett kontrakt men i måndags fick Tobias åter en 
chans till provmatch mot MFF och åter en väntan på om intresset finns kvar? 

Sportchef nöjd tränarna nöjda men styrelsen tveksam för här ska Torns IF ha utbildningsbidrag. 

Men under torsdagen kom det plötsligt på bland annat  Fotbollskanalen att Tobias skrivit 3 års kontrakt 
med TFF. 

Underbart för denna härliga kille som nu får chansen i Superettan. 

Oscar i Landskrona Bois och nu Tobias i TFF och båda härliga förebilder för Veberöds AIF. 

Grattis Oscar som idag fyller 22 år. Tobias ett år äldre. 

Hade redan för någon vecka sedan kollat med mina gamla arbetskamrater vad inkomsten ligger på i 
Superettan? 
Finns lönelistor där på alla yrken i princip och snittlönen för en fotbollsspelare i Superettan 2019 var  
21 200 kr. 

Frågade naturligtvis Tobias om han nådde snittlönen? 

Men där kom bara svaret no comments haha. Varför är undertecknad så nyfiken? Säkert en 
yrkesskada. 

Ja ingen bra vecka efter presskonferensen i torsdags med stopp för alla träningsmatcher i Sverige och 
frågade Skåneboll om vad de tänkte och trodde och nu inte lika positiva som innan detta besked och 
planerar åter för en komprimerad säsong. 

Allt hopp står nu till vaccineringen för att få en inbromsning på smittan och det finns redan nu klara 
bevis på att de äldre som vaccinerats har ytterst få fått Covid 19. 

Underhandsbesked från Skåneboll är att från och med nästa vecka sätta alla ungdomsserier med 
datum och tider som tidigare planerats. 

Underbara dagar med tvåsiffriga plusgrader och livet blir absolut lättare att leva och Jonna Sundling tar 
första guldet i VM i skidor och sprint och slår norskan Falla.  

Vet ej varför men att vinna mot en norrman eller norska känns så djävla underbart! 

Hörs nästa vecka och nu kommer strax alla serier på Skånebolls hemsida för oss som längtar efter 
seriematcher eller matcher överhuvudtaget. 

Hälsar Staffan 


