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Staffans veckorapport vecka 9 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  
  
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
En ny månad och nya möjligheter heter det väl?  
Ca 40 dagar till seriepremiär. Gäller dessutom alla ungdomslagen också och naturligtvis våra seniorlag. 
 
Kommer det att bli av?  
Under veckan som gått och som undertecknad uppfattar det ingen som sitter inne med svaret.  
En seriepremiär utan att en träningsmatch spelats? 
 
En seriestart den 10-11 april då måste antal Corona fall minska dramatiskt med hjälp av  bland annat 
vaccinering och att smittspridningen stoppats. 
Svaret kommer men när? 
 
Johan Carlsson Generaldirektör för Folkhälsomyndigheten var på presskonferensen förra torsdagen 
inne på att man varit för "frikostig" med definitionen fotbollsspelare som har det som sitt yrke och då 
ompröva vilka serier som ska få starta? 
 
Fick under förra fredagen medhåll av Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson och just nu är det 
bara bestämt att Allsvenskan ska igång på utsatt datum.  Troligen också Superettan samt 
Damallsvenskan. 
 
Mitt i veckan och just nu jobbar Svenska Fotbollsförbundet efter två spår; Start enligt spelschemat. 
Komprimerat spelschema med spel över sommaren.  
Enkel serie som förra året.  Beslut sent i mars. 
 
Serier under Skånes Fotbollsförbund har förbundet tidigt i veckan arbetat  endast med start enligt 
programmet som finns och även ungdomsserier som sätter dagar o tider just nu ska igång enligt det 
tävlingsschema som finns. 
 
Med andra ord finns inte enkelserier i planeringen för stunden, men  risk finns för minimalt med 
träningsmatcher. 
 
Fredag och efter en vecka utan information svarar Micke Dahl tävlingschef på Skånes 
Fotbollsförbund att de 24 olika Fotbollsförbunden i Sverige haft telefonmöte med Svenska 
Fotbollsförbundet var och varannandag denna vecka. 
 
Allt mer talar för att seriestart flyttas fram och de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten som 
gäller från den 1 mars som stoppar allt fotbollsspel i alla åldersklasser talar för en senare start, 
då det ej framkommer något just nu för att lätta på dessa beslut.  
 
Lottning för alla ungdomsserier startar undertecknad med i helgen, men måste erkänna att det känns så 
där det då troligen blir ett arbete som inte leder till något ting mer än jobb i onödan. 
 
Knatte. 
Då har föreningen tagit beslutet att starta upp årets knatteträning lördagen den 10 april på Romelevallen 
kl. 09.30 som alltid. 
Åldersklasserna detta år födda 13, 14, 15 samt 16. 
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Just nu saknas ledare till flickor födda 14 samt till flickor och pojkar födda 16. 
Hjälp föreningen och tipsa om ni känner någon till dessa trevliga uppdrag. 
Maila Jessica Sjöstedt. james73@hotmail.se 
 
Ja precis innan veckobrevet skickades denna fredag kom ännu en dödsstöt från Skåneboll som skulle 
öppnat Fogis på måndag för matchläggning för  Damer B ner till F och P 9, men så blir det ej.  
 
Avblås då kommunerna i nuläget inte tillåter bokning av matcher och orsak läget gällande pandemin. 
 
Nya besked senare i veckan men för undertecknad  ännu ett besked som gör seriestart 10-11 april mer 
och mer osannolikt, tyvärr. 
 
Corona ökar i världen, ökar i Sverige, men fortfarande en positiv trend i Skåne och siffror som sjunker 
hela tiden. 
 
Hämtat från Sydsvenskan just nu. 
Avsparken för småklubbsserierna i fotboll skjuts fram även denna säsong. Skillnaden jämfört med ifjol 
är att inblandade förbund har ambitionen att genomföra samtliga omgångar. 
Då blev sista frågan till Skåneboll om sanningen i ovanstående? 
Svaret kommer i mitten av nästa mailar Micke Dahl. 
Svenskas beslut kommer på tisdag eller onsdag. 
Ha en skön helg utan fotboll live men massor av matcher i TV:n. 
 
Hälsar Staffan 
 
 
PS! Marek Hamsik slovakisk världsstjärna och spelat sin fotboll i Napoli på väg till IFK Göteborg! 
Sant då upplever vi den största transferbomben i Allsvenskan genom tiderna! 

 


